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LİSE ÖĞRENCİLERİNİN OKUL REHBERLİK SERVİSLERİ 

HAKKINDA DÜŞÜNCE VE DENEYİMLERİ
*
 

THOUGHT AND EXPERIENCE OF HIGH SCHOOL STUDENTS 

ABOUT SCHOOL COUNSELING SERVICES
*
 

Sümbül YALNIZCA-YILDIRIM
1
 

 

Özet  

Bu araştırmada lise öğrencilerinin okul rehberlik servisleri ile ilgili düşünce ve deneyimlerini 

belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Adana’da bir lisede öğrenim 

görmekte olan 10 öğrenci oluşturmuştur. Veriler yarı-yapılandırılmış görüşme tekniği ile 

toplanmış ve içerik analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda katılımcıların 

öğrenim hayatları boyunca en az bir kez rehberlik servisine gittiği, katılımcıların daha çok 

eğitsel alanla ilgili rehberlik servisinden yardım aldığı ve katılımcıların çoğunun rehberlik 

servisinden ailesi ile ilişkilerini iyileştirme ile ilgili beklentisi olduğu belirlenmiştir. 

Araştırma sonucunda elde edilen bilgiler literatür ışığında tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Rehberlik servisi, Lise öğrencileri, Nitel araştırma 

 

Abstract 

The aim of this study to determine the thoughts and experiences of high school students about 

school counseling services. The study was conducted using the case study method within the 

qualitative research. The study group consist of ten high school students who studying in 

different class. The data were collected by semi-structed inteview technique and analyzed by 

content analysis. As a result of the research, it was determined that the participants went to 

the school counseling service at least once, the participants received more help from the 

counseling service related to the educational field and most of the participants had the 

expectation from the counseling service to improve their relations with their family. The 

information obtained as a result of the research was discussed in the light of the literature. 

Keywords: School counseling service, High school students, Qualitative research 
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1. Giriş 

Okullar, bir ülkenin çocuklarının tamamına ulaşılabilecek kurumlardır. Bu nedenle okullarda 

yapılacak bir değişiklik ya da düzenlemenin, iyi ya da kötü yönde, uzun solukta ülkedeki tüm 

insanları etkilemesi kaçınılmazdır. 1970’li yıllarda okullarda psikolojik danışma ve rehberlik 

servislerinin kurulmaya başlaması da bu değişiklerden bir tanesidir.  O yıllardan bu yana 

üniversitelerde lisans düzeyinde psikolojik danışma ve rehberlik programlarının açılıp 

yaygınlaşması, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği’nin kurularak atama ve mesleki 

standartların belirlenmesi, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Yönetmeliği’nin çıkartılması gibi 

bu alanla ilgili birçok gelişme olmuştur (Korkut, 2004).  

Okullarda Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetleri (PDR), psikolojik danışmanlar 

tarafından verilen ve öğrencilerin kendilerini, çevrelerini, olanaklarını daha iyi tanımlarını 

sağlayan hizmetlerdir (Korkut, 2004). PDR hizmetleri okuldaki eğitimin temel taşı olan 

öğretim ve yönetimi tamamlayan öğrenci kişilik hizmetlerinin bir parçasıdır (Yeşilyaprak, 

2008). Rehberlik hizmetleri; psikolojik danışma, oryantasyon, bireyi tanıma, bilgi verme, 

yöneltme ve yerleştirme, konsültasyon, izleme ve değerlendirme hizmetleridir (Erkan, 2006). 

Rehberlik hizmetler, kişinin varolan gizil güçlerini fark etmesini, onları ortaya koymasını ve 

geliştirmesini ve nihai olarak da kendini gerçekleştirmesini hedefler (Yeşilyaprak, 2008). 

Okullarda bu hizmetlerin verilmesi süreci tek başına psikolojik danışmanın yürüteceği bir 

süreç değildir ve tüm okul personelinin işbirliğini gerektirmektedir (MEB Psikolojik Danışma 

ve Rehberlik Yönetmeliği, 2017; Yeşilyaprak, 2008). Ancak bu hizmetlerin verilebilmesi için 

okul psikolojik danışmanın itici bir güç olması gerektiği gerçeği de yoksa sayılamaz.  

Son yıllarda birçok okulda ve her eğitim kademesinde yaygınlaştırılan okul psikolojik 

danışma ve rehberlik servislerinde “psikolojik danışman” olmayan bireylerin görev alması, 

okullarda çalışan psikolojik danışmanların etkili çalışmasını engelleyen (nöbet, sınav 

gözetmenliği v.b.) uygulamaların getirilmesi ve tüm bunların sonucunda bu servislerinin etkili 

olup olmadığının tartışılması söz konusudur. Okul rehberlik servisleri üzerinde yapılan bu 

değişimler tabi ki okul psikolojik danışmanlarını, öğretmenleri, okul yönetimini ve bu 

hizmetten yararlanan öğrencileri etkilemekte ve bu konuda araştırmalar yapmayı zorunlu 

kılmaktadır. Alan yazın incelendiğinde ülkemizde bu konuda son yirmi yılda birçok araştırma 

yapıldığı ve bu araştırmalarda yönetici adayları (Yüksel-Şahin, 2002), öğretmenler (Çilekar, 

2014), okul psikolojik danışmanları (Parmaksız ve Gök, 2018; Ünal ve Ünal, 2010), 

psikolojik danışman adayları (Atıcı ve Çam, 2013; Atıcı, Özyürek, Çam, 2005; Özyürek, 

2010) ve öğrencilerle (Yüksel-Şahin, 2008) çalışıldığı görülmektedir. 

Okul rehberlik servisi söz konusu olduğunda, yardım alan pozisyonunda olan öğrencilerin 

okul rehberlik servisini ne kadar ulaşılabilir ve işlevsel bulduğunun verilen hizmetlerin 

amacına ulaşması için önemli bir gösterge olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, rehberlik 

servisleri ile ilgili öğretmen, psikolojik danışman ve yöneticilere göre öğrencilerle yapılan 

çalışma sayısının az olduğu ve başka çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir. Alan 
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yazındaki bu eksikliği gidermek adına, bu araştırmada lise öğrencilerinin okul rehberlik 

servisleri hakkında düşünce ve deneyimlerinin belirlenmesi hedeflenmiştir.  

2. Yöntem 

2.1. Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir meslek lisesinin farklı sınıf 

düzeylerinde öğrenimine devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Katılımcılardan 7 tanesi 

kadın, 3 tanesi erkektir. Katılımcılardan 7 tanesi 9. Sınıf, 1 tanesi 10. Sınıf, 1 tanesi 2. sınıf 1 

tanesi de 12. Sınıf öğrencisidir. Dokuzuncu sınıf öğrencisi olan katılımcılardan 3 tanesi sınıf 

tekrarı yapmaktadır. Öğrenciler nitel araştırmalarda kullanılan kartopu örnekleme yöntemi ile 

seçilmiştir. Katılımcılarla araştırma kapsamında yarı-yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. 

Görüşme soruları araştırmacı tarafından hazırlanmış ve bir uzman görüşüne sunulmuştur. 

2.2. İşlem 

Araştırmada veriler, görüşme tekniği ile toplanmıştır. Görüşmelerde 9 sorudan oluşan yarı-

yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Görüşme sorularının oluşturulmasında soruların 

araştırmanın amacına uygun olmasına özen gösterilmiş ve bu konuda bir uzman görüşüne 

başvurulmuştur. Yapılan görüşmelerde katılımcılara okul rehberlik servisi hakkındaki 

düşünceleri, okul rehberlik servisinde yardım alma nedenleri, okul rehberlik servisinden 

beklentileri ve okul rehberlik servisinin daha işlevsel hale getirilebilmesi için önerileri 

sorulmuştur. 

2.3. Verilerin Analizi  

Araştırmada yapılan görüşme sırasında ses kaydı alınmış, daha sonra ses kayıtları yazıya 

geçirilmiştir. Verilerin çözümlenmesinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İçerik analizi, 

toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşmak hedefleyen nitel bir analiz 

yöntemidir. Toplanan verilerin kavramsallaştırılarak düzenlenmesi ve bu kavramlara ilişkin 

temaların oluşturulmasını içerir. (Yıldırım ve Şimşek, 2013). Kodla ve temaların 

belirlenmesinde alanyazın ve araştırma soruları dikkate alınmıştır. Temaların sunumunda 

anlaşılırlığı kolaylaştırmak için tablolar kullanılmıştır. Verilerin sunumunda tabloların 

yanında alıntılara yer verilmiş ve alıntı yapılan katılımcılar, K1 (Katılımcı 1) şeklinde ifade 

edilmiştir. 

3. Bulgular 

Okul rehberlik servisi hakkında görüşleriniz/düşünceleriniz nelerdir? 

Tablo 1’de görüldüğü gibi katılımcıların okul rehberlik servisi ile ilgili düşünceleri; yeterli, 

gerekli, yetersiz, problemimize çözüm bulmamızı sağlıyor, öğrenciye ulaşamıyor, rehberlik 

servisine disiplin suçu ve psikolojik problemleri olanlar geliyor, psikolojik danışmana göre 

işlevselliği değişiyor ve psikolojik danışman iyi şeklindedir. 
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Tablo 1. Lise Öğrencilerinin Okul Rehberlik Servisleri Hakkındaki Görüşleri 

Temalar  Frekans 

Yeterli   5 

Gerekli  3 

Yetersiz 2 

Problemlerimize çözüm bulmamızı sağlıyor 2 

Öğrenciye ulaşamıyor 1 

Rehberlik servisine disiplin suçu ve psikolojik problemi olanlar geliyor 1 

Psikolojik danışmana göre işlevselliği değişiyor 1 

Psikolojik danışman iyi 1 

 

Okul rehberlik servisini yeterli ve yetersiz gören iki katılımcının görüşleri şu şekildedir: 

“Ya ailemle konuşamadığım bazı sorunlarım oluyor. Yani annem ve baban ayrı olduğu 

babama anlatamadığım sorunlarım oluyor. Rehberlik öğretmenimle konuştuğum zaman bana 

yardımcı oluyor gerçekten ve konuşunca kendimi iyi hissediyorum. Problemlerime çözüm 

bulmamda o yardımcı oluyor. Ya sorunlarımı çözmemde gayet yardımcı oluyor”(K3) 

“Hocam düşüncem şu; hocamız yani öğretmenlerimiz sadece oturup başka bir şey yaptıklarını 

düşünmüyorum”(K8) 

Okul rehberlik servisinden daha önce hiç yardım aldınız mı? Neden? 

Katılımcıların bu soruya verdikleri yanıtlar, rehberlik servisinden yardım alma durumu ve 

yardım alınan konular olarak iki tema altında toplanmıştır. Katılımcıların tamamının en az bir 

kere şu an okudukları ya da daha önce okudukları okulun rehberlik servisinden yardım 

aldıkları belirlenmiştir. Katılımcıların tamamına yakını sadece şu an okuduğu okulun 

rehberlik servisinden, birkaç tanesi hem şu an okuduğu okulun hem de eski okulunun 

rehberlik servisinden,1 tanesi ise sadece eski okulundaki rehberlik servisinden yardım aldığını 

ifade etmiştir. 

Tablo 2’de görüldüğü gibi katılımcıların rehberlik servislerinden aldıkları yardımların eğitsel 

ve kişisel-sosyal alanlarda olduğu görülmüştür. Katılımcıların çoğunun en az bir kere eğitsel 

bir konuda rehberlik servisinden yardım aldığı görülmüştür. Katılımcıların yarısından 

fazlasının da rehberlik servisinden kişisel-sosyal alanda yardım aldıkları görülmüştür. 
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Tablo 2. Lise öğrencilerinin okul rehberlik servisinden yardım alma nedenleri 

Eğitsel Alan  Frekans 

Ders ve notlar 2 

Okuldaki bölümler 2 

Sınav kaygısı 1 

Üst eğitim kurumları 1 

Sınıf tekrarı ihtimali 1 

Ders çalışma programı hazırlama  2 

Devamsızlık 2 

Lise tercihi 1 

Kişisel Sosyal Alan Frekans 

  

Ergenlik 2 

Aile 2 

Arkadaşlar tarafından dışlanma 1 

Arkadaşlarla kavga etme 2 

Dikkat dağınıklığı 1 

  

Okul rehberlik servisinin öğrencilere hangi alanlarda destek olduğunu 

düşünüyorsunuz? 

Tablo 3’te görüldüğü gibi katılımcılar okul rehberlik servisinin öğretmen ve arkadaşlarla etkili 

iletişim kurma, ailevi sorunlar, ihtiyacı olanlar maddi destek, okuldaki bölümler ve sınavlar, 

sosyal etkinlikler, değerli hissettirme ve çözüm yolu bulma ve varolan sorunun ciddiyetini 

bildirme konularında destek olduğunu bildirmişlerdir. 

 
Tablo 3. Okul rehberlik servisinin öğrencilere destek olduğu alanlar 

Temalar Frekans 

Öğretmen ve arkadaşlarla etkili iletişim kurma 3 

Ailevi sorunlar 3 

İhtiyacı olanlara maddi destek 2 

Okuldaki bölümler ve sınavlar 2 

Sosyal etkinlikler 2 

Değerli hissettirme ve çözüm yolu bulma 1 

Varolan sorunun ciddiyetini bildirme 1 

 

Öğretmen ve arkadaşlarla etkili iletişim kurduğunu söyleyen katılımcılardan bir tanesi 

durumu şu şekilde ifade etmiştir. 

“Ya aslında düşünceli davranmamı sağladı. Kavga etmemi ya da kavga ettiklerimle arkadaş 

olmamı sağladı bazen. Bence böyle.” (K1) 

Ailenizle ilgili sorunların çözümünde rehberlik servisinden beklentileriniz nelerdir? 

Tablo 4’te görüldüğü gibi katılımcıların tamamına yakını, aileleri ile iletişim kurma 

konusunda rehberlik servisinden beklentileri olduğunu ifade etmiştir. Katılımcıların yarısına 

yakını, aile ile yaşadıkları sorunlarda rehberlik servisinden çözüm ve öneri sunmasını 
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beklemektedir. Bunun yanında az sayıda katılımcı da psikolojik danışmanla paylaşılanların 

aileye iletilmemesini ve ev ziyareti yapılmasını beklediğini ifade etmiştir. 

Tablo 4. Aileyle ilgili sorunların çözümünde rehberlik servisinden beklentiler 

Temalar Frekans 

Aileyle iletişim kurmama yardım etmesi 8 

Çözüm ve öneriler sunma 4 

Psikolojik danışmanla paylaşılanların aileye iletilmemesi 1 

Ev ziyaretleri yapması 1 

 

Aileyle iletişim kurmaya yardım etme ve çözüm ve öneriler sunma konusunda katılımcıların 

söyledikleri aşağıdadır. 

“Aslında aileme kendimi ifade etmemi sağladı. Okuldan kaçmama gerek kalmadı, konuştuk 

çünkü.” (K6) 

“Çözüm sunmalı, öneri getirmeli yani. Aileme neyi nasıl kabul ettiririm mesela”(K5) 

Arkadaşlarınızla ilgili sorunların çözümünde rehberlik servisinden beklentileriniz 

nelerdir? 

Tablo 5’te görüldüğü gibi katılımcıların yarısından fazlası arkadaşlarıyla yaşadıkları 

sorunların çözümünde rehberlik servisinin arabulucu olmasını beklediğini belirtmiştir. Bunun 

yanında katılımcılar bu konuda rehberlik servisinden çatışmalarda haklıyı haksızı belirleme, 

haksız olanı cezalandırma, çatışma yaşayan öğrencilere karşı tarafsız olma ve yeni gelen 

öğrencilerin okula uyumu sağlama ile ilgili beklentileri olduğunu ifade etmişlerdir. 

Tablo 5. Arkadaşlarla ilgili sorunlarda öğrencilerin rehberlik servisinden beklentileri 

Temalar  Frekans 

Çatışma yaşayan öğrenciler arasında arabulucu olma 6 

Çatışmalarda haklıyı haksızı belirleme 3 

Çatışmalarda haksız olanı cezalandırma 2 

Çatışma yaşayan öğrencilere karşı tarafsız olma 2 

Yeni gelen öğrencilerin okula uyumunu sağlama 1 

 

Çatışma yaşayan öğrenciler arasında arabulucu olma ve tarafsız olma ile ilgili katılımcıların 

beklentilerini anlatan alıntılar aşağıdadır. 

“Yani, çatışma yaşayan tarafları biraraya getirmeli ve barışmalarını sağlamalı. Yoksa dışarıda 

çözülmesi kavgaya neden oluyor” (K7) 

“Ben sınıf tekrarı yaptım mesela. Kavga olunca ben direkt suçluyum. Niye? Böyle olmamalı, 

beni dinlemeli ve önyargılı olmamalı” (K5) 

 

Öğretmen ve okul yöneticileriyle ilgili sorunların çözümünde rehberlik servisinden 

beklentilerin neler? 
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Tablo 6’da görüldüğü gibi katılımcılar öğretmen ve okul yöneticileri ile ilgili sorunların 

çözümünde rehberlik servisinden sorunun nedeni belirleyip sorunu çözmesini, öğrenci 

sorunlarını öğrencilere iletmesini, çatışmalarda haklı ve haksız tarafı belirlemesini, öğretmen 

ve öğrencilere etkili iletişim eğitimi vermesini ve öğretmen-öğrenci çatışmasına öğretmenin 

yanında olmasını beklediklerini belirtmişlerdir. 

Tablo 6. Öğretmen ve okul yöneticileri ile ilgili sorunların çözümünde öğrencilerin beklentileri 

Temalar Frekans 

Sorunun nedenini belirlemeli ve sorunu çözmeli 3 

Öğretmenlerle öğrenci sorunlarını görüşmeli 3 

Çatışmalarda haklı ve haksızı belirlemeli 2 

Öğretmen ve öğrencilere etkili iletişim eğitimi vermeli 2 

Öğrenci-öğretmen çatışmasına öğretmenin yanında olmalı 2 

 

Öğretmen ve öğrencilere etkili iletişim eğitimi verilmeli beklentisini ifade eden 

katılımcılardan bir tanesinden alınan alıntı aşağıdadır. 

“Bir defa bence öğretmenin öğrenciye hakaret etmesi engellenmeli. Öğretmen ve yöneticiler 

öğrenciler arasında ayrım yapıyor. İletişim kurmayı bilmiyorlar. Öğretmenlere öğrencilerle 

nasıl iletişim kuracaklarını anlatmalı yani” (K1) 

Derslerle ilgili yaşadığınız sorunların çözümünde rehberlik servisinden beklentileriniz 

nelerdir? 

Tablo 7’de görüldüğü gibi katılımcılar derslerle ilgili sorunların çözümünde rehberlik 

servisinden; notları düşen ve başarısız öğrencilerle ilgilenmesini, ders çalışma programı 

yapmasını ve kontrol etmesini, sınav kaygısı ile başetmeye yardım etmesini, ilgilenilmesi 

gereken öğrencileri öğretmenlere bildirmesini, öğrenciyi motive etmesini ve motive edecek 

etkinlikler yapılmasını sağlaması konusunda beklentileri olduğunu ifade etmişlerdir. Birkaç 

katılımcı da bu konuda rehberlik servisinden bir beklentisi olmadığını belirtmiştir. 

Tablo 7. Derslerle ilgili yaşanılan sorunlarda öğrencilerin rehberlik servisinden beklentileri 

Temalar  Frekans 

Notları düşen ve başarısız öğrencilerle ilgilenmeli 3 

Ders çalışma programı yapmalı ve kontrol etmeli 3 

Sınav kaygısı ile başetmeye yardım etmeli 2 

Beklentim yok 2 

İlgilenilmesi gereken öğrencileri öğretmenlere bildirmeli 2 

Öğrenciyi motive etmeli ve bu tarz etkinlikler yapılmasını sağlamalı 2 

 

Ders çalışma programı yapma ve kontrol etme beklentisini ifade edene katılımcılardan bir 

tanesinin ifadesi aşağıda yer almaktadır. 

“Program yapıyoruz tamam ama o programa uyup uymadığımız kontrol etmiyor ki rehber 

öğretmen. Ben de bir süre sonra uyamıyorum. Kontrol etmeli bunu.” (K9) 
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İşe girme ve yükseköğrenime devam etme ile ilgili bilgi edinme konusunda okul 

rehberlik servisinden beklentilerin nelerdir? 

Tablo 8’de görüldüğü gibi öğrencilerin yarısından fazlası işe girme ve yükseköğrenime devam 

etme konusunda rehberlik servisinden üst eğitim kurumlarını tanıtmasını beklediğini ifade 

etmiştir. Katılımcıların yarısına yakını okudukları okulun sistemi ile ilgili bilgi almak 

istediklerini belirtmiştir. Bunun yanında alanla ilgili gelişmelerden öğrenciyi haberdar etme 

ve işe girme olanakları ile ilgili bilgi verme konusunda beklentileri olduğunu ifade eden az 

sayıda katılımcı vardır. Bir katılımcı ise bu konuda rehberlik servisinden bir beklentisi 

olmadığını ifade etmiştir. 

Tablo 8. İşe girme ve yüksek öğrenime devam etme konusunda öğrencilerin rehberlik servisinden 

beklentileri 

Temalar Frekans 

Üst eğitim kurumlarının tanıtılması 7 

Okul sisteminin tanıtılması 4 

Alanla ilgili gelişmelerden öğrenciyi haberdar etme 2 

İşe girme olanakları ile ilgili bilgi 2 

Bir beklentim yok 1 

 

İşe girme ve yükseköğrenime devam etme konusunda rehberlik servisinden hiçbir beklentisi 

olmadığını ifade eden katılımcının ifadeleri aşağıdadır. 

“Ya ben şey düşünüyorum; rehberlik hocasının ilgilenmesi gerekiyor mu bilmiyorum ama 

bence ilgilenmesi gerekmiyor bu konularda. Çünkü diğer hocalarımız zaten hani temel 

yiyecek hocalarımız, o tür hocalarımız ilgileniyor genelde. Rehberlik hocamız ilgilenmiyor 

bildiğim kadarıyla.”(K10) 

Okul rehberlik servisinin daha işlevsel hale getirilmesi için önerileriniz nelerdir? 

Tablo 9’da görüldüğü gibi katılımcıların yarısına yakını rehberlik servisinin daha işlevsel 

olması için öğrenci ile iyi iletişim kurması gerektiğini belirtmişlerdir. Az sayıda katılımcı ise 

bu konuda konuşulanların gizli kalması, rehberlik servisinin daha sessiz ve rahatlatıcı bir 

ortamının olması, her iki cinsiyetten de psikolojik danışmanın olması, ders dışı etkinlikler 

düzenlemesi, rehberlik servisi ve psikolojik danışmanın yöneticilerden bağımsız olması, 

psikolojik danışmanın haftada bir derse girmesi, sorun yaşayan öğrencilerin aileleri ile 

görüşülmesi, her sınıfta rehberlik servisinin bir öğrenci temsilcisinin olması gibi beklentileri 

olduğunu ifade etmişlerdir. Bir katılımcı ise önerisi olmadığını belirtmiştir. 
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Tablo 9.Öğrencilerin okul rehberlik servisi ile ilgili önerileri 

Temalar  Frekans 

Öğrenciyle iyi iletişim kurulmalı 4 

Konuşulanlar gizli kalmalı 2 

Rehberlik servisinde sessiz ve rahatlatıcı bir ortam olmalı 1 

Her iki cinsiyetten de danışma bulunmalı 1 

Ders dışı etkinlikler düzenlenmeli 1 

Rehberlik servisi ve psikolojik danışman, yöneticilerden bağımsız olmalı 1 

Rehberlik servisinin her sınıfta bir öğrenci temsilcisi olmalı 1 

Psikolojik danışman haftada bir derse girmeli 1 

Sorun yaşayan öğrencilerin aileleriyle görüşülmeli 1 

Bir önerim yok 1 

 

Öğrenciyle iyi iletişim kurulmalı önerisinde bulunan katılımcılardan bir tanesinin görüşleri 

aşağıda yer almaktadır. 

“Sorunu konuşuyoruz, tamam. Ama rehber öğretmen bazen soruyor bazen sormuyor. Yani 

öğrencinin sorunu anlatması konusunda ısrar etmesi gerekiyor. Kaçırmaması lazım işte iyi 

iletişim kurmalı öğrenciyle” (K1) 

Rehberlik servisi ve psikolojik danışmanın yöneticilerden bağımsız olması gerektiğini ifade 

eden katılımcının görüşleri aşağıdaki gibidir. 

“ Rehberlik servisi keşke okuldan ayrı bir binada olsa, rehber öğretmen müdürle falan 

görüşüyor. Mesela onlara bağlı olmasa, ayrı olsa çok iyi olurdu. Daha rahat giderdik” (K4) 

6. Sonuç ve Tartışma 

Araştırmaya dahil olan lise öğrencilerinin tamamını okul rehberlik servisinden en az bir defa 

yardım aldığını ifade etmiştir. Katılımcıların tamamı rehberlik servisinden eğitsel alanda 

yardım aldığını belirtmiştir. Katılımcıların yarısı rehberlik servisinden kişisel-sosyal alanda 

yardım aldığını ifade etmiştir. Katılımcıların yarısına yakını rehberlik servisinin onlara ailevi 

sorunlarda ve öğretmen ve arkadaşlarla etkili iletişim kurma konularından destek olduğunu 

belirtmişlerdir. Katılımcıların yarısından fazlası rehberlik servisinin çalışmalarını yeterli ve 

gerekli bulurken az sayıda katılımcı rehberlik servisinin etkililiğinin danışmana göre 

değiştiğini, öğrenciye ulaşamadığını ve rehberlik servisinin disiplin suçu ve devamsızlığı çok 

olanların gittiği bir yer olduğunu belirtmiştir. Bu durum rehberlik servisinin ne iş yaptığının 

öğrencilere iyi tanıtılmadığının göstergesidir. Benzer bir araştırma yapan Hatunoğlu ve 

Hatunoğlu (2006) lise öğrencilerinin rehberlik servislerinden aldıkları hizmetleri yetersiz 

bulduklarını ve okul psikolojik danışmanlarının kendi görevlerini tanıtma konusunda yeterli 

olmadıklarını belirlemiştir. 

Araştırmada katılımcıların tamamına yakını rehberlik servisinden aile ile iletişim kurma 

konusunda rehberlik servisinde beklentileri olduğunu belirtmiştir. Katılımcıların yarısından 

fazlası arkadaşlarla problem yaşadıklarında psikolojik danışmanın arabulucu olmasını 

beklediğini, yarısına yakını ise psikolojik danışmanın çatışmalarda haklıyı haksızı belirleyen 
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kişi olmasını beklediğini ifade etmiştir. Katılımcıların yarısına yakını psikolojik danışmanın 

öğretmen ve öğrenciler arasındaki sorunu çözmesini ve öğretmenlerin öğrencilerin 

problemleri konusunda bilgilendirilmesini beklediklerini belirtmişlerdir. Katılımcıların 

tamamına yakını üst eğitim kurumlarının psikolojik danışman tarafından tanıtılmasını 

beklediğini belirtmiştir. İfade edilen beklentilerin bazılarının psikolojik danışmanın görev 

tanımında olmadığı görülmektedir. Duman (1985) lise öğrencileri ile yaptığı çalışmada 

öğrencilerin psikolojik danışmanın görevi olmayan işleri onun görevi gibi gördüklerini ifade 

etmiştir. Araştırmada lise öğrencilerinin okul rehberlik servisinden her alanda beklentilerinin 

olduğu görülmektedir. Benzer şekilde Ünal ve Ünal (2010) tarafından yapılan çalışmada da 

öğrencilerin psikolojik danışmanın daha çok mesleki özelliklerine dikkat ettiklerini 

belirlemiştir. Araştırmada öğrencilerin çatışma durumunda psikolojik danışmanın durumu 

çözmesi beklentileri olduğu belirlenmiştir. Yüksel- Şahin (2002) tarafından yapılan araştırma 

ise öğrencilerin bu konuda yalnız olmadığını göstermektedir. Yüksel-Şahin (2002), yönetici 

adaylarının okulda bir sorunla karşılaştıklarında çözüm konusunda rehberlik servisinden 

beklentilerini yüksek olduğunu belirtmiştir.  

Araştırmada katılımcıların yarısına yakını psikolojik danışmanın öğrenciyle iletişiminin iyi 

olması önerisinde bulunmuştur. Az sayıda öğrenci ise rehberlik servisinde konuşulanların 

gizli kalması gerektiğini, rehberlik servisinin yöneticilerden bağımsız olması gerektiğini, 

rehberlik servisinin rahatlatıcı bir ortam olması gerektiğini, rehberlik servisinde her iki 

cinsiyetten de psikolojik danışmanın olması, sorun yaşayan öğrencilerin aileleri ile 

görüşülmesi, her sınıfta rehberlik servisinin bir öğrenci temsilcisinin olması gibi 

beklentilerinin olduğunu ifade etmişlerdir. Öğrencilerin ifade ettiği bu beklentilerin rehberlik 

servisinin görev tanımında yer aldığı görülmektedir (MEB Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği, 

2017). Bu durumda rehberlik servisinin kendisinden beklenen ve aslında görevi olan 

hizmetleri yerine getir(e)mediği görülmektedir. Yüksel-Şahin (2008) okul rehberlik 

servislerinin yeterli düzeyde hizmet verememesinin; rehberlik servisinde görev yapan okul 

psikolojik danışmanın PDR lisans mezunu olmaması, PDR lisans programlarının ders sayısı, 

çeşidi, öğretim elemanı sayısı ve niteliği açısından birbirinden farklı olması, okullarda görev 

yapan okul psikolojik danışmanı sayısının yetersiz olması, okul psikolojik danışmanın zamanı 

etkili bir şekilde kullanamaması, okul psikolojik danışmanlarının yönetici ve öğretmenlerin 

desteğini alamamaları, psikolojik danışmanların iş stresi ve mesleki tükenmişlik düzeylerinin 

yüksek mesleki doyumlarının az olması gibi birçok nedene bağlı olabileceğini ifade etmiştir. 

Bu araştırma kapsamında lise öğrencilerinin rehberlik servisini yardım alabilecekleri bir yer 

olarak gördükleri, hem eğitsel hem de kişisel-sosyal alanlarda rehberlik servisinden yardım 

aldıkları, rehberlik servisinin tarafsız bir şekilde haklıyı haksızı belirlemesi ve cezalandırması 

gerektiğini düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca lise öğrencilerinin psikolojik danışmanın 

öğrenciyle daha etkili iletişim kurması ve gizlilik ilkesine daha fazla dikkat etmesi konusunda 

beklentileri olduğu belirlenmiştir. Öğrencilerin bazı beklentilerinin psikolojik danışmanın 
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görevi olmamasının yanısıra, rehberlik servisinin geliştirilmesi için verdikleri önerilerde  

“olması gerekeni” ifade ettikleri görülmektedir.   

Araştırmanın sonuçlarına dayanarak, lise öğrencilerinin iyi iletişim kuracakları, okul 

yöneticilerinden bağımsız olan, önyargılı yaklaşmayan psikolojik danışmanlara ihtiyaç 

duydukları söylenebilir. Bunun yanında yaşanan çatışmalarda haklıyı haksızı ayırma ve 

haksızı cezalandırma gibi beklentilerin gerçekçi beklentiler olmadığını öğrencilere fark 

ettirmek adına rehberlik servisi öğrencilere daha iyi tanıtılmalıdır.  

Bu araştırma kapsamında bir turizm meslek lisesinde bulunan öğrencilerle görüşülmüştür. 

Bundan sonraki araştırmalara başka lise türlerinden (fen lisesi, anadolu lisesi v.b.)öğrenciler 

de dahil edilebilir. Ayrıca öğrencilerin yanında, okulda çalışan psikolojik danışman, yönetici 

ve öğretmenlerle de görüşmeler yapılabilir.  
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AN INVESTIGATION THE LIFE SATISFACTION OF ADOLESCENTS, 

WHO PERCEIVED EMOTIONAL ABUSE FROM MOTHER AND 

FATHER 
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Abstract 

The aim of this study is to determine investigate of the relationship between emotional abuse 

perceived from mother and father and the satisfaction from different dimensions of their lives. 

The study was conducted with a sample of 318 high school students (189 female, 129 male). 

The data was collected by using “The Perception of Psychological Maltreatment Inventory for 

Adolescent Mother Form and Father Form” and "Multidimensional Adolescent Life 

Satisfaction Scale". Data were analyzed using t test and Pearson Correlation analysis. As a 

result of the study, it was found that adolescents who perceived high levels of emotional 

abuse from their mothers were significantly lower than general life satisfaction and 

satisfaction perceived from the environment, family and friends. Adolescents who perceived 

high levels of emotional abuse from their father were found to be significantly lower in 

general life satisfaction and satisfaction perceived from the environment, family and self. The 

results were discussed in light of previous studies, and recommendations were made for the 

following researches. 

Keywords: Emotional abuse from mother, Emotional abuse from father, Adolescents, Life 

satisfaction 

 

Özet 

Bu araştırmada lise öğrenimine devam eden ergenlerin anne ve babalarından algıladıkları 

duygusal istismar düzeyi ile yaşamlarının farklı boyutlarından algıladıkları doyum arasındaki 

ilişkiyi incelemek amaçlanmıştır. Araştırma lise öğrenimine devam eden 189’u (%59.4) kız, 

129’u (%40.6) erkek toplam 318 lise öğrencisi üzerinde yapılmıştır. Katılımcıların yaşları 14-

19 yaş aralığında olup yaş ortalamaları 16.18’dir (Ss=1.06). Araştırmada Anne-Baba Genç 

İlişkiler Ölçeği ve Çokboyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin 

analizinde t testi ve Pearson Çarpım MomentlerKorelasyon analizi kullanılmıştır. Araştırmanın 

sonucunda annelerinden yüksek düzeyde duygusal istismar algılayan ergenlerin, genel yaşam 

doyumu ve çevreden, aileden, arkadaşlardan algıladıkları doyumun, annelerinden düşük 

düzeyde duygusal istismar algılayanlara göre, anlamlı düzeyde düşük olduğu belirlenmiştir. 

Babalarından yüksek düzeyde duygusal istismar algılayan ergenlerin, genel yaşam doyumu ile 

çevre, aile ve benlikten algılanan doyum puanlarının, babalarından düşük düzeyde duygusal 

istismar algılayanlara göre, anlamlı düzeyde düşük olduğu belirlenmiştir. Araştırmanın 

sonuçları alanyazın ışığında tartışılmıştır. 

Anahtar kelimeler: Anneden algılanan duygusal istismar, Babadan algılanan duygusal 

istismar, Ergenler, Yaşam doyumu 
                                                           
1
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1.GİRİŞ 

“Mutluluk” bir diğer adıyla yaşam doyumu, çok eski dönemlerden beri insanların ilgisini 

çekmişse de bu konudaki bilimsel çalışmalar ancak son yüzyılda yapılmıştır (Diener ve 

Scollon, 2014). Öznel iyi olmanın bilişsel birleşeni olan yaşam doyumu, bireyin yaşantısını 

bilişsel olarak değerlendirerek bundan memnun olması anlamına gelmektedir (Diener, 

Emmons, Larsen ve Griffin, 1985). Yani bireyin kendi hayatını kendi belirlediği kriterlere 

göre değerlendirmesi ve bundan doyum sağlaması yaşam doyumunu beraberinde 

getirmektedir.  

Yaşam doyumu, ergenlik dönemindeki bireyin sağlıklı gelişim göstermesi için önemli bir 

kriterdir. Çünkü ergenlik dönemi, bireyde gözlenebilen süratli ve sürekli gelişimin olduğu, 

çocukluktan yetişkinliğe geçiş evresidir ve hayat boyu gelişimin belki de en önemli dönemidir 

(Yavuzer, 2016). Bu dönemdeki bireyin yaşamının hangi boyutlarından doyum sağladığını ya 

da sağlayamadığını belirlemek ve bu alanlarda değişimler yaratmak, ergenlik döneminin daha 

sağlıklı geçmesine yardımcı olmaktadır. Huebner (2004) ergenlik dönemindeki bireylerin 

yaşam doyumlarını çok boyutlu (aile, arkadaş, çevre, benlik, okul) olarak araştırmış ve 

ergenlik döneminde yaşam doyumunun araştırılmasının önemli olduğunu vurgulamıştır. 

Ergenlik dönemindeki bireyin sağlıklı gelişimini ve yaşamdan aldığı doyumu etkileyen 

faktörlerden bir tanesi olarak anne-baba tutumu birçok araştırmaya konu olmuştur. 

Araştırmalarda genelde anne-baba ile ergen arasındaki ilişki, anne-baba tutumları 

(demokratik, otoriter, ilgisiz) çerçevesinde ele alınmış ve demokratik anne- baba tutumu ile 

ergenlerin yaşam doyumları arasında anlamlı ilişkiler olduğu belirlenmiştir (Acun-Kapıkıran, 

Körükçü ve Kapıkıran, 2014; Milevsky, Schlechter, Netter ve Keehn, 2007; Suldo ve 

Huebner, 2004; Yalnızca-Yıldırım ve Cenkseven-Önder, 2018). Bu durumdan yola çıkarak 

ergenlik döneminde anne-baba tutumlarının yanında anne ve babadan algılanan ve ergenin 

gelişimini etkileyebilecek başka değişkenlerin de araştırılması gerektiği düşünülmektedir. Bu 

nedenle bu araştırma kapsamında ele alınan bir diğer değişken, ergenlerin anne ve 

babalarından algıladıkları duygusal istismar düzeyidir.  

Duygusal istismar, çocuğa bakım veren kişilerin sürekli olarak çocuğa karşı psikolojik açıdan 

yıkıcı etkilere sahip olabilecek davranışlar sergilemesidir (World Health Organization 

[WHO], 1999). Duygusal istismar davranışları anne-baba tarafından çocuğa çok farklı 

şekillerde yansıtılabilir. Çocuğu reddetme, aile içi şiddete maruz bırakma, çocuğa sevgi 

göstermeme aşağılama, yalnız bırakma ve yalıtma, korkutma, yıldırma ve tehdit etme, aşırı 

koruma, suça yöneltme, ayrım ve karşılaştırma yapma, vaktinden önce yetişkin rolü verme ve 

çocuğa duygusal tepki vermeyi reddetme davranışlarının tamamı duygusal istismardır 

(Iwaniec, 2006). O’Hagen (2006), duygusal istismarın çocuğun eğitsel gelişimini, 

biyopsikososyal bütünlüğünü ve yetişkinlik dönemindeki ilişkilerini olumsuz yönde 

etkilediğini ifade etmiştir. Iwaniec (2006) ise duygusal istismara maruz kalan bireylerin 

mutsuz olduğunu, bakım verenlere karşı güvensiz bağlanma geliştirdiklerini ve gelişim 
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süreçlerinin problemli olabildiğini belirtmiştir. Bu bağlamda bu araştırma kapsamında anne ve 

babadan algılanan duygusal istismar düzeyine göre, ergenlerin aile, arkadaş, çevre, okul, 

benlik doyumlarını ve genel yaşam doyumlarını incelemek amaçlanmıştır.  

2. YÖNTEM 

2.1.Çalışma Grubu 

Araştırmanın çalışma grubunu Adana ili merkez ilçelerindeki liselerde öğrenimine devam 

eden 189’u (%59.4) kız, 129’u (%40.6) erkek toplam 318 lise öğrencisi oluşturmaktadır. 

Öğrenciler 14-19 yaş aralığında olup, yaş ortalamaları 16.18’dir (Ss=1.06). Öğrencilerin 49’u 

(%15,4) ailesinde fiziksel şiddete maruz kaldığını; 269’u (%84,6) ailesinde fiziksel şiddete 

maruz kalmadığını ifade etmiştir. Öğrencilerin %91,8’inin (292) anne ve babaları birlikte 

yaşamaktadır. Öğrencilerin annelerinin %11’i (35), babalarının %2,5’i (8) okuma-yazma 

bilmemektedir. Annelerin %3,8’i (12), babaların %2,2’si (7) okuma-yazma bilmekte; 

annelerin %43,1’i (137),  babaların %33,6’sı (107) ilkokul mezunu; annelerin %14.5’i (46), 

babaların %15,1’i (48) ortaokul mezunu; annelerin %20,1’i (64), babaların %27’si (86) lise 

mezunu; annelerin %7,5’i (24), babaların %19,5’i (62) lisans ve lisansüstü mezunudur. 

2.2. Veri Toplama Araçları 

2.2.1.Anne-Baba Genç İlişkiler Ölçeği: Ölçek, ergenlerin anne ve babalarından algıladıkları 

duygusal istismarı çok boyutlu (Şiddetli ret, Gizli ret, Gerçekdışı beklentiler, Aşağılama, 

Saygı-kabul) olarak ortaya koymaktadır. Ancak bu çalışma kapsamında ölçeklerin toplam 

puanından yararlanılmıştır. Ölçek, Alantar (1989) tarafından 36 madde olarak geliştirilmiş 

daha sonra Bayraktar (1990) ve Vardar (1994) tarafından şu anki formuna getirilmiştir. 

Ölçeğin Anne-Genç İlişkileri ve Baba-Genç İlişkileri olmak üzere 2 formu vardır. Bu iki form 

da 100’er maddeden oluşmaktadır. Ölçeklerin anne formunda 7, baba formunda 5 tersten 

kodlanan madde bulunmaktadır. Ölçekten alınan puan yükselmesi, algılanan duygusal 

istismar düzeyinin de yükselmesi anlamına gelmektedir. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik 

çalışmaları Kılınç (1999) ve Çeşmeci (1995) tarafından tekrarlanmış ve ölçeğin güvenirliğini 

belirlemek için Cronbach alfa katsayısı hesaplanmıştır. Çeşmeci (1995) Cronbach alfa 

katsayısını her iki form için .97; Kılınç (1999) ise her iki form için .96 olarak bulmuştur. 

Ölçeğin geçerliliği için Kılınç (1999) tarafından Anne/Baba Genç İlişkileri Ölçeği ile Anne-

Baba Kabul Ret Anketi (PARQ) üzerinde çalışılmıştır. Anne tarafından yapılan duygusal 

istismarla, anne tarafından algılanan ret arasındaki korelasyon katsayısı .59 olarak 

bulunmuştur (Kılınç, 1999).  

2.2.2.Çokboyutlu Öğrenci Yaşam Doyumu Ölçeği: Ölçek, Huebner (1994) tarafından 

geliştirilmiş ve Çivitçi (2007) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Çokboyutlu Öğrenci 

Yaşam Doyumu Ölçeği, beş boyuttan (aile, okul, arkadaş, benlik, çevre) oluşmaktadır. 

Ölçekten bir de genel yaşam doyumu puanı elde edilmektedir. Ölçeğin özgü formunda 10’u 

tersten kodlanan toplam 40 madde bulunmaktadır. Ancak Türkçe’ye uyarlama çalışmalarında 

15. 36. 35. ve 24. maddeler faktör yapısına uymadığı için çıkartılmıştır (Çivitçi, 2007). Bunun 
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sonucunda ölçeğin Türkçe formu 5 faktör ve 36 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin alt 

ölçeklerinin birbiriyle olan korelasyonları .19 ile .40 arasında; toplam puanla olan 

korelasyonları .59 ile .72 arasında değişmektedir. 

2.3.Verilerin Analizi 

Toplanan verilerin analizinde t-testi, Pearson Çarpım Momentler Korelasyon analizi 

kullanılmıştır. Ayrıca aritmetik ortalama ve standart sapma puanları da hesaplanmıştır. 

İstatistiksel işlemler SPSS 20 programında analiz edilerek yorumlanmıştır. 

3. BULGULAR 

Ergenlerin anne ve babalarından algıladıkları duygusal istismar ve yaşamlarını farklı 

boyutlarından algıladıkları doyum arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla Pearson Çarpım 

Momentler Korelasyon katsayıları hesaplanmıştır. Tablo 1’de değişkenlerin aritmetik 

ortalamaları, standart sapma değerleri ve değişkenler arasındaki korelasyon değerleri yer 

almaktadır.  

Tablo1.Araştırmada kullanılan değişkenlerin ortalama, standart sapma ve korelasyon matriksi 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

Duygusal istismar         

1. Anneden algılanan -        

2. Babadan algılanan .68** -       

Yaşam doyumu         

3. Aile -.53** -.49** -      

4. Arkadaş -.12* -.13* .15** -     

5. Okul -.12* -.05 .21** .27** -    

6. Çevre .20** .18** -.06 .13* .14* -   

7. Benlik -.17** -.18** .38** .44** .30** .20** -  

8. Genel yaşam doyumu -.30** -.28** .65** .64** .60** .38** .77** - 

x̄ 149.69 143.40 21.57 22.77 19.47 17.47 18.63 99.90 

Ss 35.39 35.40 4.42 3.24 2.94 2.62 3.27 10.17 

*p<.05, **p<.01 

Tablo 1 incelendiğinde anneden algılanan duygusal istismar ile aile doyumu arasında orta 

düzeyde negatif yönlü (r=-.53) anlamlı korelasyon olduğu belirlenmiştir. Anneden algılanan 

duygusal istismar ile arkadaş, okul ve benlik doyumu arasında düşük düzeyde negatif yönlü 

(sırasıyla r=-.12, r=-.12, r=-.17) anlamlı korelasyon olduğu belirlenmiştir. Anneden algılanan 

duygusal istismar ile çevreden algılanan doyum arasında düşük düzeyde pozitif yönlü (r=.20); 

genel yaşam doyumu arasında ise düşük düzeyde negatif yönlü (r=-.30) anlamlı korelasyon 

olduğu belirlenmiştir. 

Tablo 1 incelendiğinde babadan algılanan duygusal istismar ile aile doyumu arasında orta 

düzeyde negatif yönlü (r=.-49) anlamlı korelasyon olduğu belirlenmiştir. Babadan algılanan 

duygusal istismar ile arkadaş, benlik doyumu ve genel yaşam doyumu arasında düşük düzey 

negatif yönlü (sırayla r=-.13, r=-.18, r=-28) anlamlı korelasyon olduğu belirlenmiştir. 

Babadan algılanan duygusal istismar ile çevreden algılanan doyum arasında düşük düzeyde 
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pozitif yönlü (r=.18) anlamlı korelasyon olduğu; okuldan algılanan doyum arasında ise 

anlamlı bir korelasyon olmadığı belirlenmiştir. 

Değişkenler arasındaki korelasyonlar belirlendikten sonra anne ve babadan algılanan duygusal 

istismar düzeyi yüksek ve düşük olan öğrencilerin yaşamlarının farklı boyutlarından 

algıladıkları doyum karşılaştırılmıştır. Bunun için normal dağılım eğrisinde anne ve babadan 

algılanan duygusal istismar puanı %27’nin altında olan ve %73’ün üstünde olan öğrenciler 

analize dahil edilmiştir. %27’nin altında bulunanlar anne ve babasından düşük duygusal 

istismar algılayanlar; %73’ün üstünde olanlar ise anne ve babasından yüksek duygusal 

istismar algılayanlar olarak kabul edilmiştir. Anneden algılanan duygusal istismar için 125 ve 

altından puan alanlar düşük; 165 ve üstünde puan alanlar yüksek düzeyde duygusal istismara 

maruz kalanlar olarak kabul edilmiş ve 179 veri üzerinden t-testi yapılmıştır.  Babadan 

algılanan duygusal istismar için ise 119 ve altında puan alanlar düşük; 151 ve üstünde puan 

alanlar ise yüksek düzeyde duygusal istismara maruz kalanlar olarak kabul edilmiş ve 176 

veri üzerinden t-testi yapılmıştır. 

Ergenlerin aileden arkadaştan, okuldan, çevreden ve benliklerinden algıladıkları doyum ve 

genel yaşam doyumu puanlarının anneden algılanan duygusal istismarın yüksek ya da düşük 

olmasına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonuçları 

Tablo 2’de yer almaktadır 

Tablo 2. Yaşam doyumu puanlarının anneden algılanan duygusal istismar düzeyine göre t-testi 

sonuçları 

 Duygusal istismar 

(anne) 

N x̄ S sd t p 

Aile  Yüksek  92 18.67 4.54 177 8.80 .000 

Düşük 87 24.03 3.57    

Arkadaş  Yüksek  92 22.23 3.64 177 2.47 .01 

Düşük 87 23.41 2.70    

Okul  Yüksek  92 19.11 2.71 177 1.60 .11 

Düşük 87 19.77 2.82    

Çevre Yüksek  92 18.11 2.86 177 2.88 .005 

Düşük 87 16.95 2.54    

Benlik Yüksek  92 18.17 3.71 177 1.94 .05 

Düşük 87 19.18 3.25    

Genel yaşam 

doyumu 

Yüksek  92 96.30 9.22 177 4.78 .000 

Düşük 87 103.34 9.50    

Tablo 2 incelendiğinde ergenlerin aile [t(177)=8.80, p<.01], arkadaş [t(177)=2.47, p<.05], çevre 

[t(177)=2.88, p<.01], benliklerinden [t(177)=1.94, p<.05], algıladıkları doyum ve genel yaşam 

doyumu [t(177)=4.78, p<.01], düzeyleri anneden algıladıkları duygusal istismar düzeyine göre 

farklılık göstermektedir. Annesinden yüksek düzeyde duygusal istismar algılayan ergenlerin 

aile, arkadaş, benlik doyumları ve genel yaşam doyumları, annesinden düşük düzeyde 

duygusal istismar algılayan ergenlere göre, daha düşüktür. Annelerinden yüksek düzeyde 

duygusal istismar algılayan ergenlerin (x̄=18.11) çevrelerinden algıladıkları doyumun, 

annelerinden düşük düzeyde duygusal istismar algılayanlara göre (x̄=16.95), daha yüksek 
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olduğu belirlenmiştir. Ergenlerin okul doyumlarında, anneden algılanan duygusal istismara 

göre bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. 

Ergenlerin aileden arkadaştan, okuldan, çevreden ve benliklerinden algıladıkları doyum ve 

genel yaşam doyumu puanlarının babadan algılanan duygusal istismarın yüksek ya da düşük 

olmasına göre farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla yapılan t-testi sonuçları 

Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 3. Yaşam doyumu puanlarının babadan algılanan duygusal istismar düzeyine göre t-

testi sonuçları 

 Duygusal istismar 

(anne) 

N x̄ S sd t p 

Aile  Yüksek  87 23.87 4.32 174 8.31 .000 

Düşük 89 23.98 3.83    

Arkadaş  Yüksek  87 23.30 3.30 174 1.88 .062 

Düşük 89 23.23 3.22    

Okul  Yüksek  87 19.00 2.76  174 1.47 .143 

Düşük 89 19.62 2.78    

Çevre Yüksek  87 17.97 2.90  174 2.47 .015 

Düşük 89 17.03 2.20    

Benlik Yüksek  87 17.96 3.31  174 2.73 .007 

Düşük 89 19.35  3.49    

Genel yaşam 

doyumu 

Yüksek  87 99.12 9.17  174 4.84 .000 

Düşük 89  103.21 10.25    

Tablo 3 incelendiğinde ergenlerin aile [t(174)=8.31, p<.01], çevre [t(174)=2.47, p<.05], 

benliklerinden [t(174)=2.73, p<.01], algıladıkları doyum ve genel yaşam doyumu [t(174)=4.84, 

p<.01], düzeyleri babadan algıladıkları duygusal istismar düzeyine göre farklılık 

göstermektedir. Babasından yüksek düzeyde duygusal istismar algılayan ergenlerin aile 

doyumları, benlik doyumları ve genel yaşam doyumları, babasından düşük düzeyde duygusal 

istismar algılayan ergenlere göre, daha düşüktür. Babalarından yüksek düzeyde duygusal 

istismar algılayan ergenlerin çevrelerinden algıladıkları doyumun (x̄=17.97), babalarından 

düşük düzeyde duygusal istismar algılayanlara göre (x̄ =17.03), daha yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Ergenlerin okul doyumları ve arkadaş doyumlarında babadan algılanan 

duygusal istismara göre bir farklılık olmadığı belirlenmiştir. 

4. SONUÇ 

Araştırmanın sonucunda anneden algılanan duygusal istismar düzeyi yükseldikçe ergenlerin 

aile, arkadaş, okul, benlik doyumlarının ve genel yaşam doyumlarının düştüğü; çevreden 

algıladıkları doyumun ise yükseldiği belirlenmiştir. Babadan algılanan duygusal istismar 

düzeyi yükseldikçe ergenlerin aile, arkadaş, benlik doyumlarının ve genel yaşam 

doyumlarının düştüğü; çevreden algıladıkları doyumun ise arttığı belirlenmiştir. Alan yazın 

incelendiğinde, ebeveynlerden algılanan duygusal istismar düzeyi yükseldikçe çocuk ve 

ergenlerde psikolojik sağlamlık (Arslan ve Balkıs, 2016), öz-yeterlilik algısı (Arslan ve 

Balkıs, 2016) benlik saygısı (Siyez, 2003) kendini kabul (İşmen ve Aydın, 1996) gibi 

koruyucu psikolojik faktörlerin düştüğü görülmektedir. Bu durumda sağlıklı psikolojik 
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gelişim için koruyucu faktörlerden biri olan yaşam doyumunun da anne ve babadan algılanan 

duygusal istismar yükseldikçe düşmesi alanyazınla uyumlu bir bilgidir.  

Araştırma sonucunda, annesinden yüksek düzeyde duygusal istismar algılayan ergenlerin, 

düşük düzeydekilere göre, aile, arkadaş, benlik doyumları ve genel yaşam doyumlarının 

anlamlı düzeyde düşük olduğu belirlenmiştir. Babasından yüksek düzeyde duygusal istismar 

algılayan ergenlerin, düşük düzeydekilere göre, aile, benlik doyumları ve genel yaşam 

doyumlarının anlamlı düzeyde düşük olduğu belirlenmiştir. Ergenlerin sağlıklı psikolojik 

gelişimleri için koruyucu bir faktör olan yaşam doyumunun anne ve babadan algılanan 

duygusal istismarın yüksek ya da düşük olmasından etkilendiği görülmektedir. Çünkü 

duygusal istismar düzeyinin yüksek olması, anne ve babanın ergene psikolojik açıdan yıkıcı 

davranışlar gösterdiği anlamına gelir. Şimşek ve Cenkseven Önder (2011) yüksek düzeyde 

davranış problemi gösteren ergenlerin anne ve babalarından algıladıkları duygusal istismar 

puanlarının, düşük düzeyde davranış problemi gösteren ergenlere göre, anlamlı düzeyde 

yüksek olduğunu belirlemişlerdir.  Yapılan araştırmalar ebeveynlerini, sıcak, içten ve samimi 

olarak algılayan ergenlerin kendilerine olan güvenlerinin arttığını ve arkadaşlarıyla 

ilişkilerinde sorun yaşamadıklarını ortaya koymaktadır (İşmen ve Aydın, 1996; Engels, 

Finkenauer, Meeus ve Dekovic, 2001). Türküm, Kızıltaş, Bıyık ve Yemenici (2005) yaptıkları 

çalışmada aile işlevlerini sağlıklı algılayan öğrencilerin bir sorunla karşılaştıklarında bunu aile 

üyeleriyle paylaştıklarını, aile işlevlerini sağlıksız algılayan öğrencilerinse, yaşadıkları 

sorunlardan kimseye bahsetmemeyi tercih ettiklerini belirlemişlerdir. Benzer şekilde Kaya ve 

Çeçen-Eroğul (2013) yaptıkları çalışmada aile işlevlerinin tüm alt boyutları ve genel işlevler 

ile çocuğa yönelik duygusal istismar arasında pozitif yönlü anlamlı ilişkiler olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu durumda, yakın ve doyurucu arkadaşlıklar kurabilmek için sıcak ve yakın 

aile ilişkilerine ihtiyacı olan ergenin, anne ve babasından yüksek düzeyde duygusal istismar 

algılaması durumunda bu ihtiyaçlarını karşılayamadığı düşünülebilir. Ailede karşılanmayan 

bu ihtiyaçların ise ergenlerin yaşamın genelinden, aileden ve arkadaş ilişkilerinden aldığı 

doyumu düşürdüğü düşünülebilir. 

Alanyazından farklı olarak bu araştırma sonucunda anne ve babadan algılanan duygusal 

istismar düzeyi yüksek olan ergenlerin çevreden algıladıkları doyumun da yüksek olduğu 

belirlenmiştir. Bu durumun, duygusal istismar olarak adlandırılan anne ve baba 

davranışlarının ergenin yaşadığı çevrede “normal” karşılanması ile ilgili olabileceği 

düşünülmektedir. Yani ergen, yaşadığı çevrede “normal” kabul edilen, duygusal istismar 

davranışlarına maruz kaldıkça, “diğerleri gibi olma ödülüne” sahip olmuş gibi hissediyor ve 

bu da ergenin yaşadığı çevreden algıladığı doyumu arttırıyor olabilir. 

Araştırma sonucunda anne ve babadan algılanan duygusal istismarın ergenlerin yaşamlarının 

farklı boyutlarından algıladıkları doyumu etkilediği belirlenmiştir. Bu sonuçtan yola çıkarak 

anne ve babalara duygusal istismarın ne olduğu ve çocukta bırakacağı izler ile ilgili eğitimler 

düzenlenebilir. Bu araştırma sonucunda elde edilen veriler Adana ili merkez ilçelerindeki lise 
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öğrencileri için geçerlidir ve aynı araştırma ilçelerde ve başka illerde de tekrarlanabilir. 

Ayrıca ergenlerle yapılan bu çalışma önergen ve çocuklarda da tekrarlanabilir. 
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MEASUREMENT OF ILLUMINANCE AND LUMINANCE OF THE 

WHITEBOARD IN CLASSROOMS AND COMPARATIVE ANALYSIS 

OF THE RESULTS 
 

DERSLİKLERDEKİ BEYAZ YAZI TAHTASININ AYDINLIK DÜZEYİ VE PARILTI 

ÖLÇÜMLERİNİN YAPILMASI VE KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ 

 

Mehmet KAYAKUŞ
1
  

Abstract 

Educational institutions are physical structures where education and training activities are 

carried out intensively. Students' concentration during the course, keeping their attention and 

performing educational activities efficiently depends on physical external factors. One of 

these factors is the temperature, ventilation and illumination of the classroom. Lighting 

directly affects students' visual performance; Inadequate lighting decreases visual 

performance, thus reducing the student's interest and attention to the lesson. Over-lighting 

will increase energy costs while at the same time causing glare and eye fatigue, which will 

reduce students' performance. In general lighting measurements, two basic sizes are taken 

into consideration: brightness level and luster. Brightness level indicates the amount of 

luminous flux per unit surface; Glow refers to the intensity of light reflected from the sources 

of illumination or the illuminated surface. In the class lighting, standards were determined 

based on the level of light from photometric quantities. In this study, in addition to the 

existing standards, it was examined according to the luster value. In this study, the brightness 

and brightness of the whiteboard in the sample classrooms were examined according to 

natural lighting, artificial lighting and the conditions in which these two situations did not 

exist. The minimum values of the photometric quantities in the standards and homogeneous 

light distribution (uniformity factor) were measured. The results are presented graphically 

and visually. It is concluded that glare is important when lighting measurements of 

whiteboards are made and this criterion should be included in the standards. 
Keywords: 1

st
 Classroom lighting, 2

nd
 Luminance, 3

rd
 Illuminance 

 

Özet 

Eğitim kurumları eğitim-öğrenim faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı fiziksel yapılardır. 

Öğrencilerin ders süresi boyunca konsantre olmaları, dikkatlerini korumaları ve verimli 

olarak eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirmeleri fiziksel dış etkenlere de bağlıdır. Bu 

etkenlerin başında dersliğin sıcaklığı, havalandırması ve aydınlatılması gelmektedir. 

Aydınlatma öğrencilerin görsel performanslarını doğrudan etkilemekte; yetersiz aydınlatma 

görsel performansı düşürmekte böylece öğrencinin derse olan ilgisi ve dikkati azalmaktadır. 

Gereğinden fazla yapılan aydınlatma enerji giderlerini arttırırken aynı zamanda kamaşma ve 

göz yorgunluğuna neden olacağı için öğrencilerin performansını da düşürecektir. Genel 

aydınlatma ölçümlerinde aydınlık düzeyi ve parıltı olmak üzere iki temel büyüklük dikkate 

alınmaktadır. Aydınlık düzeyi, birim yüzeye düşen ışık akısı miktarını gösterirken; parıltı, 

aydınlatma kaynaklarından veya aydınlatılan yüzeyden yansıyıp göze gelen ışık şiddetini ifade 
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etmektedir. Derslik aydınlatmalarında fotometrik büyüklüklerden aydınlık düzeyi temel 

alınarak standartlar belirlenmiştir. Bu çalışmada mevcut standartlara ek olarak parıltı 

değerine göre de incelenmiştir. Bu çalışmada örnek derslikteki beyaz yazı tahtasının aydınlık 

düzeyi ve parıltısı, doğal aydınlatma, yapay aydınlatma ve bu iki durumun olmadığı şartlara 

göre incelenmiştir. Fotometrik büyüklüklerin standartlardaki asgari değerleri ve homojen ışık 

dağılımını (düzgünlük faktörü) sağlamaları ölçülmüştür.  Elde edilen sonuçlar grafiksel ve 

görsel olarak sunulmuştur. Beyaz yazı tahtalarının aydınlatma ölçümleri yapılırken parıltının 

önemli olduğu ve standartlarda bu kritere de yer verilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Derslik aydınlatması 1, Parıltı 2, Aydınlık düzeyi 3 

 

1. GİRİŞ 

Sınıflar öğrencilerin ve öğretmenlerin öğrenme faaliyetleri gerçekleştirmek için günün büyük 

bölümünü geçirdikleri fiziksel ortamlardır. Öğretmenlerin ve öğrencilerin performanslarını 

arttırmaları, dikkatlerini korumaları ve başarı düzeylerini yükseltmeleri için dersliklerin 

fiziksel özelliklerinin ideal değerlerde olması istenmektedir. Gün içerisinde değişen sıcaklık, 

aydınlatma, koku ve ses gibi öğrenme faaliyetlerine etki eden özelliklerin uygun değerlerde 

sabit tutulması istenmektedir. Bu değerler içerisinden aydınlatma özellikle görsel performansa 

etki edeceği için öğretmenlerin ve öğrencilerin performanslarını doğrudan etkilemektedir. 

Sınıf aydınlatmasının öğrencilerin öğrenmesi için önemli olduğuna dair birçok çalışma 

bulunmaktadır. (Hathaway, 1994) çalışmasında ultraviyole tam spektrumlu floresan lambalar 

altında öğrencilerin diğer ışıklar altındaki öğrencilere göre daha iyi bir katılım, başarı, 

büyüme ve gelişme gösterdiğini belirtmiştir. (Lawson, 1976) çalışmasında aydınlatmanın 

görsel performansı etkilemenin yanı sıra öğrencilerin dikkat, hatırlama, akıl yürütme gibi 

faaliyetler üzerinde de etkili olduğunu belirtmiştir. 

Sınıflarda aydınlatma tasarımlarının daha titiz yapılması görsel konforu arttırmaktadır. 

Böylece öğrencilerin göz sağlığı korunacak ve görsel performansları artacaktır (Köknel Yener 

vd., 2009). 

Öğrencilerin öğrenme faaliyetlerini çok fazla çaba sarf etmeden tam ve doğru olarak 

yapabilmesi ideal görme şartlarının yerine getirilmesiyle yani görsel konforun sağlanmasıyla 

mümkündür. Nitelikli ve enerji tasarruf amaçlı yapılan örnek bir sınıf aydınlatması sonundan 

öğrencilerin olumlu dönüşleri olmuştur (Bostancı Başkan ve Şerefhanoğlu Sözen, 2006). 

(Winterbottom ve Wilkins, 2009) çalışmasında 11 ortaokul ve 6 yerel eğitim kurumunda 

toplam 90 derslikte ışık titremesi, masalardaki aydınlık seviyesi ve yazı tahtası parlaklığı 

üzerine ölçümler yapmıştır. Sonuçlar sınıfların %80'inin baş ağrılarına neden olabilecek ve 

görsel performansı bozabilecek 100 Hz floresan aydınlatma ile aydınlatıldığını göstermiştir. 

Ortalama aydınlık seviyesinin (aşırı gün ve yapay aydınlatmadan), sınıfların %88'inde 

önerilen tasarım aydınlığının üzerinde ve %84'ünde ise görsel konforun azaldığı seviyeleri 

aştığı görülmüştür. 

Mevcut eğitim kurumlarının birçoğunda aydınlatma olarak floresan lambalar 

kullanılmaktadır. Yeni yapılan aydınlatma sistemlerinde ise homojen aydınlatma, enerji 
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tasarrufu ve uzun ömürlerinde dolayı LED aydınlatma kaynakları tercih edilmeye 

başlanmıştır. 

Dersliklerdeki beyaz yazı tahtasının aydınlatma ölçümleri mevcut standartlarda (TS EN 

12464-1, 2013) aydınlık düzeyine göre yapılmaktadır. Ancak günümüzde yol ve tünel gibi 

birçok yapıda aydınlatma ölçümleri parıltı kriterine göre yapılmaktadır (EN 13201-1-5, 2016; 

CIE 88, 2004; CIE 115 2010). Bu çalışmada beyaz yazı tahtasının aydınlık düzeyi 

ölçümlerine ek olarak parıltı değerine göre de ölçümler yapılmış ve parıltının derslik 

aydınlatma ölçümlerindeki önemi açıklanmıştır. 

2.DERSLİKLERDE AYDINLATMA STANDARTI 

Ülkemizde eğitim kurumları için aydınlatma standartları Türk Standardları Enstitüsü 

tarafından belirlenmiştir. 2013 yılında yayınlanan TS EN 12464-1 sayılı “Işık ve aydınlatma - 

Çalışma yerlerinin aydınlatılması - Bölüm 1: Kapalı çalışma alanları” isimli standartta eğitim 

kurumları için aydınlatma standartları bulunmaktadır (TS EN 12464-1, 2013). Tablo 1’de 

eğitim kurumlarında bulunan yapılar için gerekli aydınlık düzeyi değerleri bulunmaktadır. 

Tablo 1. Dersliklerde aydınlık düzeyi değerleri (TS EN 12464-1, 2013) 

Derslikler 
Aydınlık 

Düzeyi 

Düzgünlük 

faktörü 

Kamaşma indeksi 

(UGR) 

Renksel 

geriverim (Ra) 

Sınıf ve uygulama 

odaları 
300 0,6 19 80 

Akşam dersleri için 

sınıflar 
500 0,6 19 80 

Kara, yeşil ya da 

beyaz tahtalar 
500 0,7 19 80 

Laboratuvar ve 

uygulama odaları 
500 0,6 19 80 

Bilgisayar odaları 300 0,6 19 80 

 

2.1. Aydınlık Düzeyi 

Ortalama aydınlık düzeyi birim yüzeye düşen ışık akısının dik bileşenidir. Aydınlık düzeyi E 

harfi ile gösterilir. Aydınlık düzeyinin birimi lükstür (lx) (Özkaya ve Tüfekçi, 2011). 
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Şekil 1. Aydınlık düzeyi 

 

Aydınlık düzeyi formülü denklem 1’de gösterilmiştir.  

 

 1 

Burada, ΔФ yüzeye gelen ışık akısını, ΔФd yüzeye gelen ışık akısının dik bileşenini, ΔS ışık akısı 

gelen yüzeyin alanını temsil etmektedir (Özkaya ve Tüfekçi, 2011). 

2.2. Düzgünlük Faktörü 

Bir yüzeyde, en düşük aydınlık düzeyinin (Emin), ortalama aydınlık düzeyine (Eort), oranını gösteren 

büyüklük düzgünlük faktörü (U0) olarak tanımlanır (TS EN 12464-1, 2013). Denklem 2’de düzgünlük 

faktörünün formülü gösterilmiştir. 

 

 2 

Düzgünlük faktörü yüzeyde oluşan aydınlatmanın ne kadar eşdeğer olduğunu göstermektedir. Bu 

değer 1’e yaklaştıkça yüzeyde oluşan aydınlık düzeyinin homojen olarak dağılım gösterdiğini ifade 

edilmektedir. 

2.3. Kamaşma İndeksi 

Sağlam bir gözün aydınlatma kaynaklı dış etkilerle geçici olarak çevredeki cisimleri göremez duruma 

gelmesine kamaşma denir (Özkaya ve Tüfekçi, 2011). Kamaşma direkt ve yansımalı kamaşma olmak 

üzere iki şekilde olmaktadır. Direkt kamaşma, plansız ve hatalı yerleştirilen armatürlerin neden olduğu 

aşırı parlama kaynaklı kamaşmadır. Yansımalı kamaşma ise doğal aydınlatmadan ve yapay aydınlatma 

kaynaklarının meydana getirdiği yansımalar ile ortamda bulunan malzemelerden yansıyan ışıktan 

kaynaklı kamaşmadır (Işık, 2003). Kamaşma görsel performansı olumsuz etkilemekte; bu da iş 

veriminin düşmesine neden olmaktadır (Ünver, 1991). Yapay aydınlatma kaynaklarının neden olduğu 

kamaşmayı sayısal olarak ifade etmek için UGR (Unified Glare Rating) hesaplama yöntemi 

kullanılmaktadır. UGR değeri ölçü aletleri kullanılarak ölçülememekte ancak matematiksel olarak 

hesaplanabilmektedir. Denklem 3’de UGR hesaplamak için kullanılan formül görülmektedir. 

 

3 

Burada L, armatürün parlaklık (cd/m
2
) değerini; Lb, arka planın parlaklık (cd/m

2
) değerini; ω, 

gözlemcinin her bir armatür için katı açısı (sr); p, her bir armatür için guth pozisyon indeksini 

göstermektedir. 
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2.4. Renksel Geriverim 

Renksel geriverim, ışığın renkli bir nesnenin renklerini ne kadar doğru algıladığımızı ölçmek için 

kullanılan bir yöntemdir. Renksel geriverim ölçü birimi Ra’dır. Gün ışığında gördüğümüz renkler için 

bu değer %100 kabul edilmektedir. Yapay aydınlatmada ise standart DIN 6169 test renklerinin tek tek 

ölçümleri yapılır ve ortalaması alınır. Bu değer aydınlatma kaynağının renksel geriverim indeksi (CRI) 

olarak kabul edilir. Renklerin doğru olarak algılanması için günışığına yakın yani CRI indeksi 100’e 

yakın aydınlatma kaynakları tercih edilmelidir. 

2.5. Parilti 

Işık kaynaklarından veya bunların aydınlattığı yüzeylerden göze gelen ışık şiddeti miktarına parıltı adı 

verilmektedir. Parıltı göz tarafından algılanmakta ve cisimleri görmemizi ve ayırt etmemizi 

sağlamaktadır. Parıltı L sembolü ile gösterilmektedir ve birimi cd/m
2
’dir. Denklem 4 parıltı değerini 

hesaplamak için kullanılmaktadır: 

 

 4 

Burada,  α doğrultusundaki ışık şiddetini,  görünen yüzeyi temsil etmektedir. 

3.UYGULAMA 

Bu çalışmada derslikte bulunan beyaz yazı tahtasının parıltı ve aydınlık düzeyleri ölçülmüştür. 

Aydınlık düzeyi değerinin 3 farklı durum için standartları sağlamadaki yeterliliği ölçülmüştür. Ayrıca 

parıltı değeri ölçümleri yapılarak beyaz yazı tahtası için parıltının önemi açıklanmış ve olması gereken 

asgari değer belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bu çalışmada uygulama ve ölçümler için Akdeniz Üniversitesi Manavgat kampüsünde bulunan derslik 

kullanılmıştır. Dersliğin fiziksel özellikleri uzunluğu 8 metre genişliği 7 metre olmak üzere 54 m
2
 

büyüklüğündedir. Toplam 18 adet sıranın bulunduğu derslik 54 öğrenci kapasitesindedir. Ölçümler 

haziran ayında ve 13:00-15:00 saatleri arasında yapılmıştır. Şekil 2’de derslikte bulunan sıraların, yazı 

tahtasının, kürsünün ve armatürlerin konumu ve yerleşimi görülmektedir. 

 

Şekil 2. Derslik planı 

 
Sınıftaki lambaların konumları sarı dikdörtgenlerle gösterilmektedir. Her konumda 3 adet olmak üzere 

toplam 27 adet Philips marka 18 W Snow White Floresan model lamba kullanılmaktadır. Lambaların 

teknik özellikleri 

 Gücü: 18 W 

 Renksel geriverim indeksi: 72 
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 Renk sıcaklığı: 6200o K  

 Işık akısı: 1050 lm  

 Ömrü: 13.000 saat 

Şekil 3’de ölçüm ve uygulamada kullanılan derslikteki beyaz yazı tahtası görülmektedir. 

Şekil 3. Beyaz yazı tahtası 

 

Beyaz yazı tahtası laminant malzemeden yapılmış olup uzunluğu 2,4 metre genişliği 1,2 

metredir. Ölçümler için çapı 10 cm olan 18 tane ölçüm noktası belirlenmiştir. 

Aydınlık düzeyi ve parıltı ölçümleri için üç farklı aydınlatma ortamı oluşturulmuştur: Perdeler 

kapalı, doğal aydınlatma ve yapay aydınlatma. Şekil 4’de farklı aydınlatma ortamlarında 

beyaz yazı tahtası görülmektedir. 

Şekil 4. Farklı aydınlatma ortamlarında beyaz yazı tahtası 

  

Perdeler Kapalı Ortam Doğal Aydınlatma 

 

Yapay Aydınlatma 
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3.1. Aydınlık düzeyi ölçümleri 

Beyaz yazı tahtasının aydınlık düzeyi değerlerini ölçmek için Konica Minolta markasının T-10A 

lüksmetresi kullanılmıştır. Her bir noktanın farklı aydınlatma ortamına göre aydınlık düzeyi ölçüm 

sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 2. Aydınlık düzeyi ölçümleri 

Ölçüm 

Noktası 

Perdeler 

kapalı 

Doğal 

Aydınlatma 

Yapay 

Aydınlatma 

1 98,7 187,5 560 

2 92,1 181,9 525 

3 83,9 173,7 484 

4 78 168,1 451 

5 72,8 160 413 

6 68,7 155,1 384 

7 88,4 212,4 608 

8 85,7 210,8 565 

9 75,4 206 519 

10 72,9 196,7 479 

11 68,4 185,8 442 

12 64,4 176,2 417 

13 73,9 225,8 639 

14 69,9 226,5 590 

15 66,5 211,2 547 

16 63,5 215,2 509 

17 60,4 200,2 471 

18 58,7 196 447 

 

 Şekil 5’de aydınlık düzeyi değerlerinin karşılaştırmalı gösterimi grafiksel olarak gösterilmiştir. 

Şekil 5. Karşılaştırmalı aydınlık düzeyi değerleri 
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3.2. Parıltı ölçümleri 

Parıltı değerlerini ölçmek için Konica Minolta markasının T-10A lüksmetresi kullanılmıştır. Her bir 

noktanın farklı aydınlatma ortamına göre parıltı ölçüm değerleri Tablo 3’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 3. Parıltı ölçümleri 

Ölçüm 

Noktası 

Perdeler 

kapalı 

Doğal 

Aydınlatma 

Yapay 

Aydınlatma 

1 24,1 37,33 139,3 

2 22,87 34,1 129,6 

3 21,38 38,9 117,2 

4 19,69 33,34 106,9 

5 18,14 36,87 99,4 

6 16,42 37,69 93,35 

7 24,62 50,54 146,9 

8 22,18 50,22 137,4 

9 20,57 49,67 126,6 

10 19,31 48,41 117,7 

11 18,08 46,46 108,3 

12 17,05 43,65 101,5 

13 23,13 54,24 157,8 

14 21,49 53,72 143,2 

15 19,18 52,17 129,4 

16 18,82 51,52 122 

17 17,35 49,66 114,2 

18 16,46 47,04 105,4 

 

Şekil 6’da parıltı değerlerinin farklı aydınlatma koşullarındaki değerleri karşılaştırmalı gösterimi 

grafiksel olarak gösterilmiştir. 

Şekil 6. Karşılaştırmalı parıltı değerleri 
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3.3. Ölçüm Analizleri 

Beyaz yazı tahtasında belirlenen noktaların aydınlık düzeyi ve parıltı ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçüm 

sonuçlarına göre oluşan ortalama aydınlık düzeyi ve parıltı değerleri tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 4. Ortalama Aydınlık düzeyi ve parıltı değerleri 

 
Perdeler 

kapalı 

Doğal 

Aydınlatma 

Yapay 

Aydınlatma 

Aydınlık Düzeyi 74,57 193,84 502,78 

Parıltı 20,05 45,31 122,01 

 

Düzgünlük faktörü (Uo), minimum aydınlık değerinin ortalama aydınlık değerine oranını 

göstermektedir. Farklı aydınlatma koşullarına göre oluşan düzgünlük faktörü değerleri Tablo 5’de 

gösterilmiştir. 

Tablo 5. Düzgünlük faktörü değerleri 

 
Perdeler 

kapalı 

Doğal 

Aydınlatma 

Yapay 

Aydınlatma 

Aydınlık 

Düzeyi 
0,79 0,80 0,76 

Parıltı 0,82 0,74 0,77 

 

4. Sonuç 

Beyaz yazı tahtası aydınlatma ölçümlerinde standartlarda yer alan aydınlık düzeyi değeri kadar göze 

gelen ışık miktarı olan parıltı değeri de önemlidir. Standartlar ve projeler hazırlanırken parıltı değeri de 

dikkate alınmalıdır. Bu çalışmada yapılan ölçümler ve hesaplamalar sonucu beyaz yazı tahtası için 

asgari parıltı değerinin 120 cd/m
2
 olması önerilmiştir. 

Doğal aydınlatma enerji tasarrufu için önemli olmakla birlikte gün içerisinde değerinin değişmesi 

kontrol edilmesini güç kılmakta ve istenen değerleri sağlamada yetersiz veya fazla olmaktadır. 

Aydınlatma standartlarını sağlama ancak yapay aydınlatma kaynaklarıyla mümkün olmaktadır. Doğal 

aydınlatmadan yardım alınan durumlarda yapay aydınlatma kaynakları mutlaka dimlenir olmalıdır. 

Asgari aydınlatma değerlerini sağlamak kadar asgari düzgünlük faktörü değerlerini sağlamakta 

önemlidir. Düzgünlük faktörünün düşük çıkması öğrenme faaliyetlerini olumsuz etkilemektedir. 
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TÜLÜ AÇIK OCAĞINDAKİ (BİGADİÇ/BALIKESİR) KAYA 

KÜTLELERİNİN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİ 

Samet BERBER
1
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2
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3
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4
 

Özet 

Bu çalışmada Eti Maden İşletmeleri Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü bünyesindeki Tülü açık ocağında 

yüzeylenen kaya kütlelerinin mühendislik özellikleri ortaya konulmuştur. İnceleme alanında 

yüzeylenen litolojik birimler, kaya türü, ayrışma durumu ve süreksizlik özellikleri dikkate alınarak 

benzer olan homojen zonlara ayrılmış ve 26 adet jeoteknik birim tanımlanmıştır.  Bu jeoteknik 

birimlerin dayanımı ve  deformasyon özellikleri  Kaya kütle puanı (RMR), Q sistemi, Kaya kütle 

İndeksi (RMi), yamaç duraylılığı olasılık sınıflandırma sistemi (SSPC) ve Hoek-Brown yenilme kriteri 

ile elde edilmiştir. Ayrıca bu  jeoteknik birimlerin GSI değerleri, RMR değerleri, Q değeri ve Kaya 

Kütle İndeksi (RMi) değerleri bulunmuş olup bu değerlerin ayrışma durumu ile değişimi incelenmiştir. 

Ayrıca jeoteknik birimlerin yamaç duraylılığı olasılık sınıflandırma sistemi (SSPC) ve Hoek-Brown 

yenilme kriteri ile bulunan tek eksenli basınç dayanımı, deformasyon modülü ve kayma dayanımı 

parametrelerinin karşılaştırması yapılmıştır. Jeoteknik birimlerin deformasyon modülü (Em) 

ayrışmayla birlikte azalmaktadır. RMi ve Q sistemi ile bulunan söz konusu oran ile GSI arasında 

anlamlı bir ilişki yok iken, RMR, SSPC ve Hoek-Brown yenilme kriteri ile bulunan oran ile GSI ve 

ayrışma derecesi arasında anlamlı istatiksel ilişki bulunmaktadır. Bu ilişkilere göre kaya kütlesi tek 

eksenli basınç dayanımı/Kaya malzemesi tek eksenli basınç dayanımı oranının GSI’nin ve ayrışma 

derecesinin artmasıyla azalmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Kaya kütlesi, Dayanım ve Deformasyon özellikleri, Kaya kütle sınıflandırması  

1. GİRİŞ 

Kaya ortamında yapılan açık ocak işletmeciliğinde, ekonomik olarak, güvenli şekilde ve 

sürdürülebilir maden çıkarmayı etkileyen en önemli faktörlerden biride kaya kütle 

özellikleridir.  Kayaçların kazılabilirliği, şev duraylılığı ve ocak alanının tasarımı için kaya 

kütlelerinin teknik girişim karşısındaki mühendislik davranışının bilinmesi gerekmektedir. 

Kaya kütlelerinin mühendislik özelliklerini belirlemek ve tahmin etmek için değişik 

yöntemler geliştirilmiştir. Bu yöntemlerden ikisi de kaya kütle sınıflandırmalarının kullanımı 

ve bu sınıflandırmalara (veya bu sınıflandırmalarda kullanılan parametrelere) dayanan görgül 

yenilme ölçütleridir. Bu çalışmada Türkiye’nin en büyük bor maden ocaklarından biri olan 

Tülü açık ocağında (Şekil 1 ve Şekil 2) yüzeylenen kaya kütlelerinin dayanım ve deformasyon 

özellikleri farklı kaya kütle sınıflandırma sistemleri ve görgül bağıntılarla bulunarak elde 

edilen değerler birbiriyle karşılaştırılmıştır.  

Bu çalışmada ilk önce, Tülü açık ocağında yüzeylenen kaya kütlelerinde kaya türü, ayrışma 

derecesi ve süreksizlik sıklığı esas alınarak görsel tanımlamayla mühendislik davranışı 

                                                           
1
 Corresponding Author,  Araştırma Görevlisi, Balıkesir Üniversitesi, sametberber@balikesir.edu.tr 

2
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3
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açısından ayni olduğu tahmin edilen 26 homojen bölgeye; jeoteknik birime ayrılmıştır. 

İncelenen her bir jeoteknik birimin kaya malzemesi serbest basınç dayanımı, kaya kütle 

özelliği (RQD), hacimsel çatlaklılık sayısı (Jv), IAEG (1985)’ e göre kaya kütlesi ayrışma 

derecesi ve ayrıca süreksizlik yüzeyinin pürüzlülük sayısı, devamlılığı, ayrışma durumu, 

açıklığı ve dolgu durumu incelenmiştir (Tablo 1).   

Şekil 1. İnceleme alanı yerbulduru (a) ve jeoloji haritası (b) (Yıldız 2019) 

 

                           (a) 

 

(b) 

 

Bu çalışmada, Süreksizlik devamlılığının tanımlamada süreksizlik izi uzunluğunu esas alan 

ISRM (1981) sınıflaması esas alınmıştır. Süreksizlik yüzeyi pürüzlülüğü tanımlanırken 

pürüzlülük tarağı ile eğim yönünde alınan yüzey profili Barton ve Choubey (1977) tarafından 

verilen standart pürüzlülük profilleri ile karşılaştırılarak JRC değerleri bulunmuştur. JRC 

değeri 4-12 arasında ise yüzey pürüzlülük  “az pürüzlü”, 12-16 arasında ise “pürüzlü” >16 ise 

“Çok pürüzlü” olarak tanımlanmıştır. Süreksizlik yüzeyinin ayrışma durumunun 

tanımlanmasında Gökçeoğlu (1997) de verilen yöntem uygulanmıştır. Bu yöntemde sağlam 

kaya malzemesinde ölçülen SHV‘nin (Schimidt çeki geri tepme sayısının) incelenen 

süreksizlik yüzeyinde ölçülen SHV’ye oranı (Rf/Rw) <1.1 ise süreksizlik yüzeyi” 

bozunmamış”,  1.1-1.5 arasında ise “Az bozunmuş”, 1.5-2.0 arasında ise “Orta derecede 

bozunmuş ve >2.0 ise “Tamamen bozunmuş” olarak tanımlanmaktadır.  Kaya malzemesi tek 

eksenli basınç dayanımı bulmak için sondajlardan alınan karot örneklerin dayanımı ile SHV 

değerleri arasında kullanılan istatiksel bağıntıdan yararlanılmıştır (Yıldız 2019). Hacimsel 
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çatlaklılık sayısı (Jv) Palmström (1996) tarafından tanımlanmış olup  (Eşitlik 1)“birim 

hacimdeki (1m
3
’teki) çatlak sayısını” göstermektedir.  

Tablo 1.  İncelenen jeoteknik birimlerin kaya malzemesi tek eksenli basınç dayanımı, kaya kütle 

özellikleri 
    

Jtb 

 
ci RQD Jv JRC Jl 

Jwd  ap JMp 
GSI 

WDm 

1 Zt1 38.21 97.7 8.11 8-10 13  Az 2 Yüzey boyaması 53 Taze 

2 Zt2 34.33 93.8 5.06 12-14 12,5  Az  2 yok 64 Az 

3 Zt3 
30.66 80.9 11.12 

10-12 3  Orta  3  
Ayrışmış kaya 

parçası 37 
Orta 

4 Zt4 28.91 77.2 10.49 12-14 3  Yüksek  3 Kil 38 Orta 

5 Zt5 38.2 90.4 9.29 12-14 8  Az 2  Yok 58 Az 

6 Zt6 32.47 65.5 8.66 12-14 17  Az 2 Yüzey boyaması 59 Orta 

7 Ksm1 40.21 86.5 29.35 8-10 8  Az  1 yok 40 Taze 

8 Ksm2 22.43 19.8 33.81 10-12 4 Yüksek  3 Kil 33 Orta 

9 Ksm3 34.33 51.2 21.43 10-12 9 Orta 2  Kalsit sıvama 43 Az 

10 Ksm4 13.08 58.2 20.78 16-18 8  Yüksek 3  Kil 36 Yüksek 

11 Gkm1 
25.56 67 16.67 

14-16 8  Az 3 
Ayrışmış kaya 

parçası 44 
Az 

12 Gkm2 11.95 35.7 29.17 14-16 7 Yüksek 3  Kil 31 Yüksek 

13 Gkm3 16.77 62 24.69 16-18 17  Yüksek  2  Kil 34 Orta 

14 Gkm4 14.26 65.5 20.57 12-14 9  Yüksek 3 Kil 29 Orta 

13B Gkm5 10.87 54.8 34.45 12-14 4  Yüksek 6 Kil 20 Yüksek 

14 Gkm6 
58.22 88.1 17.39 

14-16 8  Orta  2 
Ayrışmış kaya 

parçası 43 
Az 

15A Gk1 42.28 95.4 9.68 10-12 11 Az 1  Kum 48 Taze 

15B Gk2 34.33 93.6 11.11 12-14 7  Az 2 Kalsit sıvama 52 Az 

15C Gk3 23.97 81.2 18.75 14-16 4  Orta 3 Kumlu kil 38 Orta 

16a Gk4 5.49 38 21.31 10-12 3  Orta 2  Kumlu kil 34 Orta 

16B Gk5 6.26 53.1 15.1 14-16 4  Az 2  Kalsit sıvama 44 Az 

16c Gk6 2.93 34.7 37.5 10-12 15  Az 2 Kalsit sıvama 34 Yüksek 

16D Gk7 
7.95 62.3 21.31 

6-8 8  Az 2 
Ayrışmış kaya 

parçası 34 
Az 

17A Bk1 
19.49 66.6 20.24 

16-18 7 Az 2 
Ayrışmış kaya 

parçası 48 
SW 

17b Bk2 
25.56 71.7 17.24 

14-16 6  Orta  2  
Ayrışmış kaya 

parçası 48 
F 

17c Bk3 13.08 46 27.42 14-16 7  Yüksek  2 Kumlu kil 36 MW 

(Zt: Zeolitik tüf, Ksm: Kiltaşı silttaşı ard. Gkm: Gri yeşil kiltaşı marn, Gk: Gri malzemeli kiltaşı, Bk: 

Borlu kireçtaşı, ci: Kaya malzemesi tek eksenli basınç dayanımı (MPa), RQD: Kaya  kalitesi özelliği 

(%), Jv: hacimsel çatlaklılık sayısı (m
-3

),GSI: Jeolojik Dayanım İndeksi, JRC: Süreksizlik yüzeyi 

pürüzlülük sayısı, Jl: süreksizlik izi uzunluğun(m), Jwd: Süreksizlik yüzeyi ayrışma derecesi, ap: 

Süreksizlik yüzeyi açıklığı (mm), Jmp: Dolgu türü, WDm: IAEG (1995) sınıflamasına göre ayrışma 

derecesi) 

 

Deere (1963) tarafından, sondajda alınan karot boylarından yararlanarak temel kayaçların 

kalitesini ifade etmek için tanımlanan Kaya kalitesi özelliği (RQD) yüzeylenmelerde ölçüm 

hattından elde edilen, 1 m. deki süreksizlik sayısına () bağlı olarak Eşitlik 1’de verilen 

bağıntılarla bulunabilmektedir.  
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ve                        (1)                                                                                                                      

Eşitliklerde Si: Her bir süreksizlik takımı için ara uzaklık (metre), N: İncelenen alandaki 

rastgele gelişmiş (random) süreksizlik sayısıdır. 

 

2.JEOTEKNIK BIRIMLERIN DAYANIM VE DEFORMASYON ÖZELLIKLERİNİN 

TAHMİN EDİLMESİ 

2.1. Kaya Kütlesi Sınıflandırma Sistemlerini Esas Alan Bağıntıların Kullanımı 

RMR Sınıflama Sisteminde (RMR: Rock Mass Rating), (Bieniawski, 1989) kullanılan 

parametreler kayacın tek eksenli basınç dayanımı, RQD, süreksizlik ara uzaklığı, 

süreksizliklerin durumu (devamlılık, pürüzlülük, dolgu, bozunma, açıklık), yeraltı suyu 

koşuludur ve süreksizliklerin yönelimi arasındaki ilişkiyi esas alan düzeltme parametresidir 

(Tablo 2, Şekil 2). İncelenen jeoteknik birim için ilk 5 parametrenin ölçümü yapıldıktan sonra 

Tablo 2 ve Şekil 2’den her bir parametrenin puanı bulunmuş (bunların toplamı temel RMR 

değerini verir), sonra son parametreye göre puan temel RMR değeri ile toplanarak nihai RMR 

değeri bulunmuştur.  

Tablo 2. RMR sisteminde Süreksizliklerin yüzey durumu için puanlama (Bieniawsk,1989) 

 

RMR puanı esas alınarak incelenen jeoteknik birimlerin kaya kütle tek eksenli basınç 

dayanımı(σm, MPa) deformasyon mödülü değerleri (Em, GPa) aşağıdaki bağıntılarla 

bulunmuştur (Eşitlikler 2-8)  

 

(2) 

 (Kalamaras ve Bieniawski, 1993)         (3) 

 (Sheory, 1997) (4) 

(Aydan ve Dalgiç, 1998) (5) 

Parametre Puanlar 

Süreksizliğin uzunluğu 

(devamlılık) 

<1 m 

(6) 

1-3 m 

(4) 

3-10 m 

(2) 

10-20 m 

(1) 

>20 m 

(0) 

Süreksizlik  açıklığı Yok 

(6) 

<0,1 mm 

(4) 

0,1-1mm 

(4) 

1-5 mm 

(1) 

>5 mm 

(0) 

Pürüzlülük Çok pürüzlü 

(6) 

Pürüzlü 

(5) 

Az pürüzlü 

(3) 

Düz 

(1) 

Kaygan 

(0) 

Dolgu Dolgu Sert dolgu  Yumuşak dolgu 

Yok 

(6) 

<5mm 

(4) 

>5mm 

(2) 

<5mm 

(2) 

>5mm 

(0) 

Bozunma 
Bozunmamış 

(6) 

Az bozunmuş 

(5) 

Orta derecede 

bozunmuş 

(3) 

Bozunmuş 

(1) 

Çok bozunmuş 

(0) 
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 (Ramamurthy, 2004) (6) 

 (Bieniawski, 1978) (7) 

 Sefarim ve Pereira, 1983 (8) 

 

Şekil 2. Serbest basınç dayanımı (a), süreksizlik ara uzaklığı (b)ve RQD parametrelerine (c) ait 

puanları bulmak için kullanılan grafikler (Bieniawski, 1989) 

 

Palmström (1996) tarafından önerilen Kaya Kütle indeksi “RMi” kaya malzemesi dayanımını ve bu 

dayanımı azaltan parametreleri esas alarak kaya kütlesinin dayanımını bulmaya yöneliktir. RMi değeri  

ve aşağıdaki eşitliklerle hesaplanmaktadır. RMi değeri kaya kütlesi basınç dayanımını göstermektedir 

(Bu çalışmada RMi= σm6).  

,   ve 
                                                

(9)  

                                                                                                (10) 

Em2= 7RMi
0.4  

   (1>RMi>0.11<RMi<30) (Palmström ve Singh, 2001)                  (11) 
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Eşitliklerde JP süreksizlik parametresi, Vb blok büyüklüğü, JC süreksizlik durum faktörü,  

süreksizliklerin devamlılığı, jR süreksizlik pürüzlülüğü faktörü, js küçük ölçekteki pürüzlülük faktörü, 

jw büyük ölçekli pürüzlülük faktörü (Tablo 3 ve Tablo 4) ve Em kaya kütlesi deformasyon modülü 

(GPa).  

Barton vd. (1974) tarafından yeraltı madenciliği için geliştirilen Q sisteminde Kaya Kalite 

Özelliğidir (RQD) ve arazi ölçümlerinden elde edilen değerlere göre ilgili tablolardan bulunan 

eklem takım sayısı (Jn) eklem pürüzlülük sayısı (Jr) eklem alterasyon sayısı (Ja) eklem su 

azaltma sayısı (Jw) ile gerilme azaltma faktörünü (SRF) parametre olarak kullanılmakta olup 

Q puanı aşağıdaki bağıntıyla bulunmaktadır (Eşitlik 12). Bu çalışmada Jw/SRF=1 alınmıştır. 

Tablo 3. Süreksizlik pürüzlülük faktörü ve süreksizlik alterasyon faktörü puanları (Palmström 1996) 

 

Tablo 4. Süreksizlik alterasyon faktörü puanları (Palmström 1996) 

 

Q sistemine bağlı olarak jeoteknik birimlerin tek eksenli basınç dayanımı ( ), deformasyon 

modülü ( ) ve kayma dayanımı parametreleri; ( ) kohezyon, ) sürtünme açısını 

bulmak için kullanılan bağıntılar Eşitlikler 13-19’da verilmiştir. 

Küçük ölçekli pürüzlülük 

(js) 

Büyük ölçekli pürüzlülük  (jw) 

Düzlemsel Az dalgalı Çok dalgalı Basamaklı Kenetlenmiş 

(büyük ölçüde)      

Çok pürüzlü 3 4 6 7,5 9 

Pürüzlü   2 3 4 5 6 

Az pürüzlü 1,5 2 3 4 4,5 

Düz   1 1,5 2 2,5 3 

Cilalanmış   0,75 1 1,5 2 2,5 

Kayma izli 0.6 - 1.5 1 - 2 1.5 - 3 2 - 4 2.5 - 5 

 

A. Süreksizliğin  yüzeyleri arasında temas var 

Yüzey durumu Tanımlanması  

jA 1.Temiz Süreksizlikler 

a-Sağlamlaştırılmış  veya 

bağlantılı süreksizlikler 

b-Taze kaya yüzeyleri  

Süreksizlik yüzeylerinin 

ayrışması 

c-bir derece daha fazla ayrışmış 

 

-iki derece daha fazla ayrışmış 

 

-Yumuşak değil, geçirimsiz dolğu(kuvars, epidot vb.) 

-Süreksizlik yüzeylerinde mineral sıvaması ve dolgu yok, renk bozulması 

olabilir 

 

-Süreksizlik yüzeyleri kayadan bir derece daha fazla ayrışmış 

-Süreksizlik yüzeyleri kayadan bir derece daha fazla ayrışmış 

0.75  

1 

 

 

2 

 

4 

 

2. Mineral sıvamalı veya ince dolgulu süreksizlikler jA 

a-Kum, silt, kalsit vb. 

b-Kil, klotit, talk vn 

Kohezyonsuz malzeme sıvaması 

Yumuşak veya kohezyonlu malzeme sıvaması 

3 

4 

B. Kısmen dolgulu veya  yüzeyleri arasında temas olmayan süreksizlikler 

Dolgunun türü Tanımlama Kısmen teması olan 

ince dolgulu yüzeyler 

(<5mm) 

kalın 

dolgulu 

yüzeyler 

-Kum, silt, kalsit vb. 

-Sıkıştırılmış kil 

materyaller 

-Kilsiz sürtünmeli materyalli dolgu 

-Yumuşayan  ve kohezyonlu materyallerin katı (sert) 

dolgusu 

4 

6 

8 

10 

-Yumuşak kil mineralleri 

 

-Şisen kil mineralleri 

Düşük-orta derecede aşırı konsalide olmuş killer 

Belirgin olrak şişme gösteren dolgu malzemesi 
8 

 

8-12 

 

12 

 

12-20 
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                                                                                            (12) 

 Sing vd. (1997) 
(13) 

 Barton (2002)         
(14) 

 Bhasin ve Grimstaad (1996) (15) 

 Barton (2002) (16) 

 (Mohr-Cloumb kriteri) (17) 

  Barton (2002) 
(18) 

 Barton (2002)  

 

(19) 

Hack (1997, 1998) tarafından geliştirilen Yamaç Duraylılığı Olasılık Sınıflandırılması (SSPC) sistemi 

kaya kütlelerinin sınıflandırılması ve kaya kütlelerinde açılan veya açılacak kazı şevlerindeki yenilme 

olasılığının belirlenmesinde kullanılmaktadır SSPC sisteminde kaya kütlesi sürtünme açısı ( 1) ve 

kohezyonu ( 1) Eşitlikler 20-21’den ve tek eksenli basınç dayanımı dayanımı (σm11) ise Eşitlik 

17’den bulunmaktadır (Hack vd. 2003). Bu eşitliklerde SPA Süreksizlik ara uzaklığı faktörü CD ise 

süreksizlik durumudur (Eşitlikler 22-27) 

 

(20) 

  (21) 

 

(22) 

,   (23) 

 

(24) 

 

(25) 

Kaya kütlesi için tanımlanan süreksizlik durumu (CD) her bir süreksizlik için tanımlanan 

süreksizlik ara uzaklığına (Js) ve süreksizlik koşul faktörüne bağlı olarak (26) eşitliği ile 

hesaplanmaktadır. Süreksizlik koşul faktörü (TC) de küçük ölçekli pürüzlülüğü, büyük ölçekli 

pürüzlülüğü, dolgu durumu ve yüzeyde karstlaşma (erime boşluklarının) olup olmadığı dikkate 

alınarak yapılan puanlamaya bağlı olarak bulunmaktadır (Tablo 5) 
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  ve      TC=Rl×Rs×Im×Kd 

(26) 

2.2. Hoek-Brown Yenilme Kriterinin kullanımı 
 

Hoek–Brown yenilme kriteri ölçütünün genelleştirilmiş şekli aşağıda (2.28) eşitliği ile 

verilmiştir (Hoek vd. 2002) 

 

 

 (27) 

 

Eşitlikte; σ’1  ve σ’3  sırasıyla kırılma anındaki en büyük ve en küçük efektif asal gerilmeler, σ’ci  kaya 

malzemesi serbest basınç dayanımı, mb kaya malzemesine ait olan mi sabitinin azaltma sayısıdır, , a ve 

s ise kaya kütlesine bağlı katsayılardır.  D kaya kütlesi için örselenme sayısı olup doğal yamaç ve kazı 

şevleri için 0,7 ile 1,0 değerlerini almaktadır GSI ise kaya kütlesinin süreksizlik sıkılığına ve 

süreksizlik yüzeylerinin durumuna bağlı olarak tanımlanmış “Jeolojik Dayanım İndeksi”  ve Sönmez 

ve Ulusay (2002)’ın önerdiği abaktan bulunmuştur. Eşitlik 27’de çevre basıncı 0’a eşit alındığında 

kaya kütlesinin tek eksenli basınç dayanımı  (σm12) bulunmaktadır. Ayıca, bu yöntemde bulunan kaya 

kütlesi kohezyon ve sürtünme açısı değerlerinden Eşitlik 17 kullanılarak da kaya kütlesinin tek eksenli 

basınç dayanımı  (σm13) bulunmuştur.  

Kaya kütlesinin deformasyon modülü Em (GPa) aşağıdaki eşitliklerle bulunmaktadır. 

 

(28) 
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Tablo 5.  Süreksizlik koşul faktörü (TC) için puanlama (Hack vd. 2003). 

 

 

3. FARKLI YÖNTEMLERLE BULUNAN DAYANIM VE DEFORMASYON 

ÖZELLIKLERININ KARŞILAŞTIRILMASI 

Tülü açık ocağında yüzeylenen kaya kütlelerinde tanımlanan 26 adet jeoteknik birimin RMR, 

RMi, Q ve SSPC sistemleri ve Hoek-Brown yenilme ölçütü ile bulunan tek eksenli basınç 

dayanımı  (σm MPa), deformasyon modülü (Em GPa), kohezyon (cm MPa) ve sürtünme açsısı 

(Øm derece)değerleri Tablo 6 ve 7 ‘de verilmiştir.  Farklı yöntemlerle bulunan bu dayanım ve 

deformasyon özellikleri birbiriyle karşılaştırmak amacıyla Şekiller 3-5’te ayrıca verilmiştir.  

  

 

 

Büyük ölçekte 

pürüzlülük 

R1(0,2*0,2 den 1*1 m2 

Kadar. 

 

 

 

 

 

Küçük ölçekteki 

pürüzlülük 

(Rs) 0,2*0,2 m2 alan 

 

Dalgali hafif dalgalı 1,00-0,95 

 

Dolgu 

malzemesi 

(Lm) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çimento/Çimentolu dolgu 

Dolguyok/Yüzeyboyanmı

ş 

1,07 

1,00 

Kavisli hafif kavisli 0,85-0,80 

Yumuşamayan ve 

makaslanmamış 

 

Yumuşak ve 

makaslanmış 

Iri 

Orta 

Ince 

Iri 

Orta 

Ince 

0,95 

Düz pürüzlü basamaklı 0,75-0,95 0,90 

Düz basamaklı kaygan 

basamaklı 

0,90-0,85 

 

0,85 

0,75 

0,65 

0,55 

Pürüzlü dalgalı düz dalgalı 0,80-0,75 Dolgu kalınlığı>pürüzlülk 0,42 

Kaygan dalgalı pürüzlü 

düzlemsel 

0,70-0,65 

 

Dolgu kalınlığı<pürüzlülk 

Malzeme akıcı 

0,17 

0,05 

Düz düzlemsel 0,60 
Karstik 

boşluk 

Yok 1,00 

Var 0,92 

Kaygan düzlemsel 0,55  
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Tablo 6. Jeoteknik birimlerin RMR puanı, Q puanı ve farklı yöntemlerle bulunan tek eksenli basınç 

dayanımı değerleri   

Jtb 

RMR 

 puanı 

Q 

 puanı 

RMR RMi Q SSPC 

σm1 σm2 σm3 σm4 σm5 σm6 σm7 σm8 σm9 σm10 σm11 

1 65.6 21.71 2.75 9.114 6.842 9.215 9.651 1.341 3.906 2.024 2.834 34.57 5.063 

2 64.3 31.27 2.237 7.756 5.76 7.926 8.232 2.307 4.411 2.206 3.088 36.8 6.335 

3 54.4 4.49 0.937 4.586 3.136 5.085 4.948 1.066 2.31 1.113 1.558 8.91 2.437 

4 53 1.21 0.793 4.079 2.757 4.574 4.411 1.868 1.49 0.704 0.985 4.49 2.372 

5 64.1 30.13 2.451 8.559 6.346 8.761 9.087 2.008 4.357 2.258 3.161 19.98 6.013 

6 55.7 21.83 1.096 5.127 3.544 5.625 5.52 1.458 3.913 1.921 2.689 12.32 5.208 

7 58.9 38.44 1.733 7.254 5.151 7.752 7.769 4.136 4.725 2.491 3.488 22.44 2.850 

8 40 0.62 0.228 1.841 1.117 2.243 2.035 0.705 1.193 0.518 0.725 1.07 1.207 

9 50 11.38 0.749 4.275 2.818 4.904 4.646 1.541 3.149 1.575 2.205 8.98 2.595 

10 46.2 1.82 0.213 1.39 0.888 1.638 1.521 1.548 1.709 0.62 0.867 1.84 0.784 

11 52.5 2.79 0.675 3.532 2.377 3.976 3.823 3.965 1.971 0.894 1.251 5.51 1.763 

12 40.7 0.37 0.128 1.01 0.616 1.227 1.115 0.621 1.007 0.354 0.496 0.81 0.517 

13 46.4 1.15 0.278 1.797 1.15 2.114 1.965 0.463 1.466 0.577 0.808 2.74 0.824 

14 44.9 0.61 0.211 1.436 0.907 1.705 1.574 0.43 1.185 0.442 0.619 2.25 0.570 

15 39.1 0.38 0.103 0.859 0.517 1.051 0.951 0.346 1.015 0.346 0.484 1.08 0.289 

16 60.9 4.89 2.924 11.417 8.242 11.999 12.185 3.722 2.377 1.418 1.985 18.42 3.878 

17 61.9 14.13 2.293 8.644 6.292 9.009 9.21 1.127 3.385 1.815 2.541 26.79 3.2644 

18 63.2 10.40 2.056 7.409 5.452 7.64 7.878 1.633 3.056 1.528 2.14 17.24 2.4921 

19 52.8 3.38 0.648 3.354 2.263 3.767 3.628 1.061 2.102 0.933 1.306 6.29 1.0854 

20 42.2 2.11 0.066 0.494 0.305 0.596 0.544 0.254 1.796 0.488 0.683 0.75 0.2203 

21 47.2 2.21 0.11 0.694 0.447 0.812 0.757 0.272 1.824 0.517 0.724 0.9 0.3552 

22 40.1 0.72 0.03 0.242 0.147 0.294 0.267 0.039 1.256 0.277 0.387 0.22 0.2559 

23 45.4 6.92 0.122 0.817 0.518 0.968 0.895 0.288 2.668 0.819 1.147 2.66 0.3133 

24 56.7 11.10 0.71 3.208 2.236 3.492 3.448 1.558 3.123 1.293 1.811 9.44 1.2603 

25 55.6 11.95 0.856 4.019 2.776 4.413 4.328 2.325 3.201 1.451 2.031 13.33 2.3996 

26 44.8 1.92 0.192 1.311 0.828 1.558 1.438 0.862 1.739 0.631 0.883 1.62 0.7984 

 

Şekil 3. Farklı yöntemlerle bulunan tek eksenli basınç dayanımı değerlerinin karşılaştırılması   
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Tablo 6. Jeoteknik birimlerin yöntemlerle bulunan deformasyon modülü (Em GPa), kohezyon (cm 

MPa) ve sürtünme açısı (Øm derecre) değerleri (H-Bfc : hoek-Brown yenilme kriteri) 

Jtb 

H-Bfc RMR RMi Q H-Bfc Q SSPC H-Bfc 

σm12 σm13 Em1 Em2 Em3 Em4 Øm1 cm1 Øm1 cm1 Øm1 cm1 

1 1.275 5.063 31.2 7.871 20.244 2.038 63 4.15 24.8 1.29 26 1.582 

2 2.5 6.335 28.6 9.779 22.059 1.545 68 3.577 25.5 1.37 31 1.792 

3 0.281 2.437 8.8 7.18 11.128 1.183 26.5 2.757 18.6 0.97 19.5 0.861 

4 0.288 2.372 6.00 8.988 7.039 1.038 10.7 1.859 18.5 0.97 19.9 0.832 

5 1.853 6.013 28.2 9.252 22.579 2.037 48 3.835 21.2 1.16 28.6 1.785 

6 1.696 5.208 11.4 8.14 19.21 1.35 48 2.364 33.2 1.63 29 1.534 

7 0.511 2.85 17.8 12.352 24.911 2.347 52 3.864 21.8 1.06 17.8 1.039 

8 0.146 1.207 5.62 6.087 5.177 0.629 20.8 0.37 18.5 0.91 14.9 0.464 

9 0.511 2.595 10 8.323 15.749 1.545 43 1.953 17.4 0.89 18.5 0.934 

10 0.11 0.784 8.04 8.338 6.196 0.281 20.8 0.634 12.6 0.69 15.9 0.296 

11 0.429 1.763 5 12.145 8.936 0.805 20.8 1.902 13.9 0.76 17.2 0.65 

12 0.07 0.517 1.12 5.784 3.542 0.251 7.5 0.356 9.1 0.5 12.6 0.207 

13 0.125 0.824 1.97 5.144 5.774 0.393 9.6 1.156 12.7 0.69 13.8 0.323 

14 0.08 0.571 1.57 4.996 4.422 0.314 4.5 1.038 15.9 0.82 12 0.231 

15 0.03 0.289 0.95 4.578 3.458 0.225 4.5 0.497 13.8 0.67 9.2 0.123 

16 0.902 3.878 21.8 11.842 14.177 7.963 26.5 5.7 17.1 0.91 16.8 1.44 

17 0.932 3.264 23.8 7.342 18.147 2.71 53 4.482 16.1 0.9 18.5 1.175 

18 1.022 2.492 26.4 8.517 15.284 1.545 45 3.57 15.1 0.85 17.3 0.917 

19 0.229 1.085 5.6 7.169 9.325 0.711 21 2.162 10.4 0.58 12.7 0.434 

20 0.05 0.22 6.38 4.047 4.876 0.118 26.5 0.232 12 0.69 11.5 0.09 

21 0.106 0.355 8.51 4.158 5.174 0.131 26.5 0.277 14 0.8 14.7 0.137 

22 0.09 0.256 5.66 1.917 2.767 0.074 14 0.085 6.9 0.39 11.8 0.104 

23 0.052 0.313 7.67 4.255 8.195 0.163 45 0.55 12.2 0.7 11.5 0.128 

24 0.445 1.26 13.4 8.358 12.933 0.496 56 1.443 11.7 0.67 16.1 0.474 

25 0.546 2.4 11.2 9.809 14.509 0.805 56 2.037 13.3 0.75 21.3 0.82 

26 0.11 0.798 7.41 6.598 6.305 0.281 26.5 0.501 10.5 0.6 14.7 0.308 

 

Şekil 4.  Farklı yöntemlerle bulunan deformasyon modülü değerlerinin karşılaştırılması   
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Şekil 5. Farklı yöntemlerle bulunan kayma dayanımı parametre değerlerinin karşılaştırılması   

 

 

Süreksizlik sıklığı, süreksizlik yüzey durumu ve kaya malzemesi tek eksenli basınç dayanımı kaya 

kütlesinin dayanım ve deformasyon özellikleri üzerinde etkili olan önemli parametreler olduğu 

görüldüğü için literatürdeki kaya kütle sınıflandırma sistemlerinde büyük çoğunluğunda 

kullanılmaktadır. Bu nedenle incelenen jeoteknik birimlerin farklı yöntemlerle elde edilmiş dayanım 

ve deformasyon özelliklerinin Jeolojik Dayanım İndeksi ve kaya malzemesi tek eksenli basınç 

dayanımından tahmin edilebilirliği araştırılmıştır (Eşitlikler 29-47) 

                          R
2
 =0.703 (29) 

                           R
2
 =0.704  (30) 

 

(31) 
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(45) 

 

(46) 

 

(47) 

 

4. SONUÇLAR 

Türkiye’nin en büyük bor ocaklarından biri olan Tülü açık ocağında (Bigadiç, Balıkesir) yüzeylenen 

kaya kütleleri kaya türü özellikleri, süreksizlik sıklığı ve ayrışma durumu dikkate alınarak 26 jeoteknik 

birime ayrılmış ve her jeoteknik birimin tek eksenli basınç dayanımı, deformasyon modülü ve kayma 

dayanımı parametreleri Kaya kütle puanı (RMR), Q sistemi, Kaya kütle İndeksi (RMi), yamaç 

duraylılığı olasılık sınıflandırma sistemi (SSPC) ve Hoek-Brown yenilme kriteri ile elde edilmiştir. 

Farklı yöntemlerle elde edilen bu dayanım ve deformasyon özellikleri hem birbiriyle karşılaştırılmıştır. 

Ayrıca söz konusu dayanım ve deformasyon değerlerinin Jeolojik Dayanım İndeksi ve kaya 

malzemesi tek eksenli basınç dayanımı değerleri kullanılarak tahmin edilebilirliği istatiksel 

bağıntılarla araştırılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda ulaşılan sonuçlar aşağıda verilmiştir 

a) Kaya kütlesi tek eksenli basınç dayanımı/Kaya malzemesi tek eksenli basınç dayanımı 

oranının en büyük değeri RMR, en küçük değerleri ise Hoek-Brown yenilme kriteri ile 

bulunmuştur. Göreceli olarak en büyük değişim Q sistemi ile elde edilen değerlerde 

görülmüştür. 

b) İncelenen jeoteknik birimler için RMR, SSPC ve Hoek-Brown yenilme kriteri esas 

alınarak bulunan Kaya kütlesi tek eksenli basınç dayanımı/Kaya malzemesi tek eksenli basınç 

dayanımı oranını (σm/σci) ile Jeolojik dayanım İndeksi (GSI) arasında anlamlı istatiksel ilişki 

varken RMi ve Q sistemi için (σm/σci) ile GSI arasında anlamlı ilişki yoktur. 
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c) Jeoteknik birimler için en küçük deformasyon modülü değerlerinin Hoek-Brown 

yenilme ölçütü ile elde edildiği, RMR ve Q sistemi ile elde edilen değerlerin göreceli olarak 

birbirine yakın olduğu görülmektedir. RMR ile elde edilen Em değerleri Hoek-Brown yenilme 

ölçütü ile elde edilen değerlerin 4-76 kat büyüktür. Q sistemi ile elde edilen Em değerlerin 

Hoek-Brown yenilme ölçütü ile elde edilen değerlerine göre 2- 50 kat, RMi ile elde edilen Em 

değerlerinden ise 4-34 kat daha büyüktür. 

d) İstatiksel analizler sonucunda; incelenen jeoteknik birimler için RMR, RMi, Q sistemi 

ve Hoek-Brown yenilme kriteri ile bulunan deformasyon modülünün (Em) σci ve GSI 

kullanılarak tahmin edilebileceği görülmüştür. 

e) SSPC sınıflama istemi ve Hoek-Brown yenilme ölçütü ile elde edilmiş sürtünme açısı 

değerlerinin birbirine yakın olduğu, Q sistemi ile elde edilen sürtünme değerlerinin ise diğer 

iki yöntemle elde edilen değerlere göre çok yüksek olduğu görülmektedir. Benzer şekilde Q 

sistemi ile elde edilen kohezyon değerleri de diğer iki yöntemle elde edilen değerlere göre çok 

yüksek, Hoek-Brown yenilme ölçütü ile elde edilmiş kohezyon değerlerinin de çok düşük 

olduğu görülmektedir. 

f) Q sistemi, SSPC ve Hoek-Brown yenilme ölçütü ile elde edilmiş Kaya kütlesi kayma 

dayanımı parametreleri GSI ile tahmin edilebilir.   

g) Ayrıca GSI ile Q ve Qc değerleri arasında ve temel RMR değeri ile Q ve Qc değerleri 

arasında anlamlı istatiksel bağıntılar bulunmuştur. 
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A HIGH-ORDER NUMERICAL METHOD FOR SOLVING BRATU-

TYPE PROBLEMS  
 

Soner AYDINLIK
1
 & Ahmet KIRIS

2
 

 
Abstract 

In this study, a useful technique, Chebyshev Finite Difference Method (CFDM) is given for solving 

Bratu-type problems, since the present method is more advantageous for the solution of Bratu-type 

problems than the other methods given in the literature. CFDM is commonly implemented in the 

literature for the solution of second-order initial or boundary value problems. Convergence and error 

analysis of the method are investigated. To confirm the applicability and efficiency of the presented 

method, the numerical solutions of some Bratu-type problems, which is widely applicable in fuel 

ignition of the combustion theory and heat transfer are given. The numerical results show that CFDM 

is rather efficient and accurate than the many methods given in the literature, without dividing the 

domain into the sub intervals. Besides, the proposed method does not need any modification for 

different boundary conditions.   

Keywords: Chebyshev finite difference method, numerical solution, Bratu-Type 

equations 

1. INTRODUCTION  

 ( )''( ) 0, (0) 0, (1) 0y xy x e y y       

For  0   the exact solution of  Bratu’s problem is satisfied by (Saleh vd., 2018: 76; Ascher 

vd., 1995) in the following form    

 
cosh(0.5( 0.5) )

( ) 2ln ,

cosh( )
4

x
y x





 
 

   
 
 

   

where θ provided the equation 

 2 cosh( ).
4


     

The Bratu’s problem has no solution when ,c   two solutions when c   and one 

solution when  c  , where c  is the critical value which satisfies the equation 
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1

1 2 sinh( )
4 4

c


    

and it was evaluated in (Buckmire, 2004: 20; Jacobsen and Schmitt, 2002: 184) and given by 

3.5138307c  .  

In addition, Bratu’s initial value problem 

 ( )''( ) 2 0, (0) 0, '(0) 0y xy x e y y       

is also investigated in (Jator and Manathunga, 2008: 327; Raja vd., 2016: 40; Keshavarz vd., 

2018: 128 ) and the exact solution of this problem is  

  ( ) 2ln cosy x x     

The Bratu’s equation has a long history and it was introduced by Bratu in 1914 (Bratu, 1914: 

42). Bratu problems have gained attention and interest because of their wide range of physical 

applications such as the fuel ignition model of thermal combustion theory (Jacobsen and 

Schmitt, 2002: 184), the electro-spinning process for the production of ultra-fine polymer 

fibers (Wan vd., 2004: 5), the Chandrasekhar model of the expansion of the universe, 

chemical reactor theory and some nanotechnology applications (Jacobsen and Schmitt, 2002: 

184; Gelfand, 1963: 29; Mohsen, 2014: 67; Buckmire, 2014: 20).   

2. CHEBYSHEV POLYNOMIALS 

Chebyshev polynomials of the first kind are defined as (Fox and Parker, 1967): 

 ( ) cos ( ), cos , [0,    [ 1,1], ].0,nT n n xx x            

Because of their trigonometric properties, the recursive relation 

 1 1( ) 2 ( ) ( )n n nT x x T x T x      

can be easily observed. In the interval [ 1,1]x   they have n  roots at the points 

 
2 1

cos , 1,2,...,
2

k

k
x k n

n


 
  

 
  

and at the points 

 cos , 0,1,2,...,k

k
x k n

n

 
  

 
  

they have ( 1)n   extrema. The following lemmas can be easily proven (Fox and Parker, 1967); 

Lemma 2.1. Chebyshev polynomials can be generalized by means of the generating function 

2
0

1
( )

1 2

n

n

n

t x
T x t

t x t








 
 .  



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
22-24 August 2019 • Titanic Business Kartal Hotel • İstanbul/Turkey  

 
49 

 

Lemma 2.2. The derivative of ( )nT x  can be obtained from 

2

1(1 ) '( ) ( ) ( ).n n nx T x n xT x nT x     

Lemma 2.3. Chebyshev polynomials are orthogonal in the interval [ 1,1]  respect to the weight 

function, 
2

1
( )

1
w x

x



. 

1

21

0 ( )

( ) ( )
( 0)

21
( 0)

m n

m n

T x T x
dx m n

x
m n











  
 

 

 . 

An important inequality, which is known as the economization property of the Chebyshev polynomials 

is given by the following theorem. 

Theorem 2.1. Let n  are the sets of all monic polynomials of the order n  and the monic Chebyshev 

polynomials are defined by 
1

( )
( )

2

n
n n

T x
T x


 . Then the inequality  

 
1

1
( ) ( )

2
n nn

T x P x
 
     

holds for ( )n nP x  , here the equality is satisfied only when ( ) ( )n nP x T x .  

Proof.  Suppose that ( )n nP x   and  

       
1

1
( ) ( )

2
n nn

P x T x
 

    

Let n nQ T P  .  Since ( )nT x  and ( )nP x  are both monic polynomials of degree n , so ( )Q x  is a 

polynomial of degree at most ( 1)n  . Moreover, at the 1n  extreme points 
'

kx of ( ),nT x  

' ' ' '

k k k k1

( 1)
( ) ( ) ( ) ( )

2

k

n n nn
Q x T x P x P x




    . 

However,  

'

k 1

1
( )

2
n n

P x


  for each 0,1,...,k n  

so we have 
'

k( ) 0,Q x   when k  is odd and 
'

k( ) 0,Q x   when k  is even. 
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Since Q  is continuous, the Intermediate Value Theorem implies that the polynomial ( )Q x  has at 

least one zero between 
'

jx  and 
'

1jx   for each 0,1,..., 1j n  .  Thus, Q  has at least n  zeros in the 

interval [ 1,1].  But the degree of ( )Q x  is less than ,n  so 0.Q   This implies that ( ) ( ).n nP x T x  

The economization property states that when approaching a function ( )f x  with polynomials, in order 

to minimize the maximum error in the given range, the Gauss-Lobatto points, i.e. the roots of the 

polynomial 1( )nT x  have to be taken as the node points in the interpolation. This is expressed with 

 
   

( 1)

1,1 1,1

1
max | ( ) ( ) | max | ( ) | .

2 ( 1)!

n

n nx x
f x P x f x

n



   
 


   

and makes Chebyshev Finite Difference Method better than all other polynomial approximations, 

whether decompose the given interval or not. 

3. CHEBYSHEV FINITE DIFFERENCE METHOD 

Clenshaw and Curtis defined the solution for a given initial or boundary value problem as a series of 

Chebyshev polynomials (Clenshaw and Curtis, 1960: 2), 

 
0

( ) '' ( )
N

n n

n

y x a T x


    

where, the superscript ( )  in the sum symbol means that half of the first and the last terms have to be 

taken and N  shows the order of the approximation polynomial. Using the orthogonality property of 

Chebyshev polynomials and the Lagrange interpolation, the unknown na  coefficients can be found as  

 
1

2
( ) ( )

N

n j n j

j

a y x T x
N 

  .  

The value of the 
thm  order derivative of  y x  in at the points kx  is given by 

 
( ) ( )

,

0

( ) ( )
N

m m

k k j j

j

y x d y x


   

 where,  

 
( ) ( )

,

0

2
'' ( ) ( )

N
m m

k j n j n k

n

d T x T x
N 

  .  

Elbarbary and El-Kady showed that the first two of these coefficients are given as (Elbarbary 

vd., 2003: 139) 

 
1

(1)

,

0 0
( )

4
( ) ( ), , 0,1,...,

N n
j n

k j n j l k

n l l
n l odd

n
d T x T x k j N

N c

 

 


   ,  
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(2)

,

0 0
( )

2 ( )
( ) ( ), , 0,1,...,

N n
j n

k j n j l k

n l l
n l even

n n l
d T x T x k j N

N c

 

 



     

where 

 
0

0

1/ 2, 1
1,2,..., 1, 1

2, 1

n j

i

j N i
c c

     
  

  
.  

Writing the given initial or boundary value problem in terms of approximation polynomial and its 

derivatives, the problem is transformed to a linear or nonlinear algebraic equation. Evaluating this 

equation and the initial or boundary conditions at the Gauss-Lobatto points, i.e.,  , 0,1,...,jx j N , a 

system consisting of  1N   equations is obtained. This system can be solved using any appropriate 

root finding method and finally, (N+1) unknowns of the approximation polynomial’s, which constitute 

the solution to the original differential equation, are determined. 

4. CONVERGENCE AND ERROR ANALYSIS 

Theorem 4.1. (convergence)  

Suppose 
2( ) ( 1,1)wy x LÎ -   with bounded second derivative, i.e, ( )y x C¢¢ £ , then its Chebyshev 

expansion converges to ( )y x  uniformly, that is limiting case of  , when N  goes to infinity. 

Proof: Since set of Chebyshev polynomials are a complete orthogonal set in the Hilbert space 

2 [ 1,1]wL  , multiplying both sides of by ( )mT x  and weight function and then integrating it over the 

whole interval yields 

  
1 1

01 1

( ) ( ) ( ) '' ( ) ( ) ( )m m n n

n

w x T x y x dx w x T x a T x dx


 

   .  

By the orthogonality property and uniform convergence gives, 

 
1

1

2
( ) ( ) ( )m m

m

a w x y x T x dx
c



    

Substituting cost q=   for 1m> , we get 

 
0

2
(cos )cosm

m

a y m d
c



  


  .  

Applying integration by parts twice gives 
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0 0

0

0

2 sin 2
cos (cos )sin sin

2 sin( 1) sin( 1)
cos

1 1

2 sin( 1) sin( 1)
(cos ) sin .

1 1

m

m m

m

m

m
a y y m d

c m m c

m m
y

m c m m

m m
y d

m c m m

 






    

 

 




 
  



 

  
  

  

  
  

  





  

The first part of gives zero, and by using the triangle inequality for the last part, an upper bound for the 

coefficients is obtained as 

 

0

0

0

2 sin( 1) sin( 1)
(cos ) sin

1 1

2 sin( 1) sin( 1)
(cos ) sin

1 1

2 sin( 1) sin( 1)
sin

1 1

2 sin( 1) sin( 1)
sin sin

1 1

m

m

m

m

m

m m
a y d

m c m m

m m
y d

m c m m

C m m
d

m c m m

C m m

m c m m







 
  



 
  



 
 



 
 



  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
 

 







 2

0

4
.

1 m

C
d

m c






 
 



  

Lastly, considering ( ) 1nT x £  and using the triangle inequality again, the approximation 

function can be written as, 

 
 2

0 0 0

4
'' ( ) '' ''

1
m m m

m m m m

C
a T x a

m c

  

  

   


   .   

This shows us, the approximation series is absolutely convergent, hence it converges to ( )y x   

uniformly.   

In error analysis, the relation between the exact ( *

kx ) and computed values ( kx ) is given as 

 *

k k kx x      

where k  is the error, with | |k  is expected to be at the level of machine precision   and 

max {| |}k k  . Since the multiplication is benign operator, the absolute error of the * *

k nx x  has still 

same level of precision, i.e.,   

 * *

2 2

1 1
| | ( ) ( ) ( )k n k n k n k nx x x x

N N
        .   

Theorem 4.2. The effect of round off error on the elements 
(1)

,k jd  and 
(2)

,k jd  are bounded by the 

following formulas (Elbarbary and El-Sayed, 2005: 55), 
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2
(1)* (1)

, , 2

4
(2)* (2)

, , 2

1 1
4 ( ( ))( )

3 6

4 1 1
( ( ))( )

3 5 5

k j k j j

j

k j k j

N
d d

N

N
d d

N

  


 


   


    


.   

Proof. 

Using the definition of ( )n jT x given by in  

 
1

(1)

,

0 0
( )

4
cos( )cos( )

N n
j n

k j

n l l
n l odd

n n j l k
d

N c N N

   

 


      

and then using the periodic properties of cosine function in , we have 

 
1 [ ] [ ]

(1)

,
[ ] [ ]

0 0
( )

4
( 1)

n j l kN n
j n N N

k j n j l k
n j N l k N

n l l N N
n l odd

n
d x x

N c

  

 
 



    .  

 
1 [ ] [ ]

(1)* (1) * *

, ,
[ ] [ ] [ ] [ ]

0 0
( )

4
( 1)

n j l kN n
j n N N

k j k j n j n j l k l k
n j N n j N l k N l k N

n l l N N N N
n l odd

n
d d x x x x

N c

  

   
 



 
    

 
  .  

Using into  

 

1 [ ] [ ]
(1)* (1)

, ,

0 0
( )

2 2
[ ] [ ] [ ] [ ]

2

2
1

2

2

4
( 1)

1 1
( ) O( ) O( )

4 1
( ( ))

1 1
4 ( ( ))( ).

3 6

n j l kN n
j n N N

k j k j

n l l
n l odd

nj lk n j l k
nj N lk N n j N l k N

N N N N

N
j

n

n

j

n
d d

N c

N N

n
N N

N

N

 

   


  

  

 

 


   



   

 
   

 

 

  

 



   

The major error comes from the first term, and thus error upper bound is given as 

 
1

(1)* (1) 2 2

0,1 0,1

1

2 1 2
( ) .
3 3

N

k

k

d d k N N
N

 




        

With the same procedure above, bound of 
(2)* (2)

, ,k j k jd d  is obtained as, 
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2 [ ] [ ]
(2)* (2) 2 2

, ,

2 0
( )

2 2
[ ] [ ] [ ] [ ]

4 2

2
2

4

2

(n l ) ( 1)

1 1
( ) O( ) O( )

4 1
( ( )) ( )

3

4 1 1
( ( ))( ).

3 5 5

n j l kN n
j n N N

k j k j

n l l
n l even

n j l k n j l k
n j N l k N n j N l k N

N N N N

N
j

n

n

j

n
d d

N c

N N

n n
N N

N

N

 

   


  


 

 

 


   



    

 
   

 

  

  

 



   

Similar to the first order, again the leading term brings out the major error, so the upper bound for the 

error is obtained as 

  
4 31

(2)* (2) 4 2

0,1 0,1

2

2 1 2
( ) .

3 5 2 2 5 3

N

k

k

N N N
d d k k

N








          

For the truncation error of the Chebyshev polynomial approximation, first the norm of the any 

polynomial f  of order N  in 
2 ( 1,1)wL -  space is defined as  

 2

1
2 2

( 1,1)

1

( ) ( )
wL

x w x dxf f
-

-

= ò .   

Hence, the norm of its derivative satisfies 

 22 ( 1,1)( 1,1) ww
LL

C N wf f
--

¢ £ .  

where C  is a positive constant independent of the order N . The natural Sobolev norms is a measure 

for the Chebyshev polynomial approximation over the interval. Thus, we define 

 
2

22 ( )

( 1,1) ( 1,1)
0

s
w w

s
k

H L
k

y y
- -

=

= å .  

Consequently, the following theorem can be given for the truncation error, (Canuto vd.,2006: ). 

Theorem 4.4. Suppose, the approximation of the function ( )y x  is given by 
0

N

N m m

m

P y a T
=

= å . For 

( ) ( 1,1)m

wy x H" Î - , 0m ³ , the truncation error estimate,  

 2 ,( 1,1) ( 1,1)m N
w w

m

N L H
y P y C N y-

- -
- £   

is satisfied. 

Proof: From the properties of Chebyshev polynomials given in Section 2, it is easily to see,  

 2 2

22 *

( 1,1) (0,2 )

1

2w w
L L

y y
p-

=   
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which defines an isomorphism between 
2 ( 1,1)wL -  and

2 (0,2 )wL p . Moreover, it maps ( 1,1)m

wH -  into 

the space of (0,2 )m

pH p , where p  indicates periodic functions. Thus, since 
1[ 1,1]my C -Î - , by 

periodicity, 
* 1( , )my C -Î - ¥ ¥ . The absolute values of derivatives of cosines smaller than unit, we 

have 

 
2*

( 1,1)(0,2 )
mm
wHH

y C y
p -
£   

for 1m ³ . By defining the symmetric truncation of Fourier series up to same degree N , 

*
N

ik ik

N k k

k k N

P v e v eq q
¥

= - ¥ = -

æ ö
÷ç =÷ç ÷ç ÷è ø

å å . Since 
0

( ) ( )m m

m

y x a T x
¥

=

= å  and 
*

0

( ) cos( )m

m

y a kq q
¥

=

= å , then 

*

0

( )
2

ik ik

m

m

e e
y a

q q

q
-¥

=

+
= å , thus ( )

* * *

N NP y P u= 2 ( 1,1)wy L" Î - . Consequently,  

 2 2 2

2
* * * *( )

( 1,1) (0,2 ) (0,2 )

1

2w w

m m

N NL L L
y P y y P y C N y

p p

-

-
- = - £ ,  

it completes the proof.   

 

5. NUMERICAL EXAMPLE 

An illustrative example is given by using Chebyshev finite difference method. Firstly the given 

interval [ , ]x a b  should be transferred to the interval  [ 1,1]t   by the transformation 

 
( ) ( )

2 2

b a b a
x t

 
    

Example    

 ( )''( ) 2 0, (0) 0, '(0) 0y xy x e y y       

The exact solution of problem is 

  ( ) 2ln cosy x x     

The approximation polynomial obtained by CFDM ( 12)N  is, 

 

15 15 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11 12

  ( ) 4.1354 10 8.8540 10 1.00001 0.0005

0.1748 0.0612 0.3229 0.8119 1.5684 1.9518

1.5568 0.7144 1482 .0.

y x x x x

x x x x x x

x x x

      

     

  

   

The comparison of maximum absolute errors of CFDM with the OHAM (Darwish and Kashkari, 

2014: 4) is given in next Table. 
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Table.  The comparison of maximum absolute errors of CFDM with the OHAM 

x OHAM 
Present Method 

12N    

Present Method 

19N   

0.1  6.41 07E   1.00 8E   1.09 11E    

0.2  9.74 06E    3.17 08E   1.02 11E    

0.3  4.52 05E    3.46 08E   1.02 11E    

0.4  1.27 04E    6.09E 08  1.04 11E    

0.5  2.68 04E    7.10 08E   1.00 11E    

0.6  4.83 04E    8.43 08E   1.12 11E    

0.7  8.36 04E    1.19 07E   1.16 11E    

0.8  1.60 03E    1.25 07E   1.27 11E   

0.9  3.64 03E    1.73 07E   1.46 11E    

1.0  9.39 03E    2.05 07E   1.53 11E    
 

6. RESULTS  

In this paper, Chebyshev Finite Difference Method is used to compute numerical solutions of Bratu 

type equations with initial conditions. Convergence and error analysis for the method is also 

investigated. The numerical result reveal that presented CFDM achieves higher accuracy, less 

calculation and high efficiency. 
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CHEBYSHEV FINITE DIFFERENCE METHOD TO SOLVE 

FRACTIONAL BRATU-TYPE AND FRACTIONAL NONLINEAR LANE 

EMDEN-TYPE EQUATIONS  

Soner AYDINLIK
1
 & Ahmet KIRIS

2
 

 
Abstract 

Nonlinear fractional Lane-Emden type equations and fractional Bratu-Type equations which describe 

many physics and astrophysics phenomena are investigated Chebyshev Finite Difference Method 

(CFDM) with the help of fractional derivative in the sense of Caputo. The convergence and error 

analysis of CFDM are also given. To indicate the accuracy and efficiency of the present method, 

fractional forms of some well-known problems have been solved. The results are very satisfied and 

show that the proposed technique is more powerful and accurate than many other numerical methods 

are given in the literature.  

Keywords: Chebyshev finite difference method, Caputo fractional derivative, fractional 

Bratu-Type equation, fractional Lane-Emden equation 

 

1. INTRODUCTION  

 
( )

0
( ) 0, (0) 0, (1) 0y xD y x e y y         

where 
0

D
  is Caputo fractional derivative operator of order .  For  0   and 2   the 

exact solution of  Bratu’s problem is satisfied by (Saleh vd., 2018: 76; Ascher vd., 1995) in 

the following form    

 
cosh(0.5( 0.5) )

( ) 2ln ,

cosh( )
4

x
y x





 
 

   
 
 

   

where θ provided the equation 

 2 cosh( ).
4


     

The Bratu’s problem has no solution when ,c   two solutions when c   and one 

solution when  c  , where c  is the critical value which satisfies the equation 

                                                           
1
 Department of Mathematical Engineering, Faculty of Arts and Sciences, Istanbul Technical University, 34469, 
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2
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1

1 2 sinh( )
4 4

c


    

and it was evaluated in (Buckmire, 2004: 20; Jacobsen and Schmitt, 2002: 184) and given by 

3.5138307c  .  

In addition, Bratu’s initial value problem 

 ( )''( ) 2 0, (0) 0, '(0) 0y xy x e y y       

is also investigated in (Jator and Manathunga, 2008: 327; Raja vd., 2016: 40; Keshavarz vd., 

2018: 128 ) and the exact solution of this problem is  

  ( ) 2ln cosy x x     

The Bratu’s equation has a long history and it was introduced by Bratu in 1914 (Bratu, 1914: 

42). Bratu problems have gained attention and interest because of their wide range of physical 

applications such as the fuel ignition model of thermal combustion theory (Jacobsen and 

Schmitt, 2002: 184), the electro-spinning process for the production of ultra-fine polymer 

fibers (Wan vd., 2004: 5), the Chandrasekhar model of the expansion of the universe, 

chemical reactor theory and some nanotechnology applications (Jacobsen and Schmitt, 2002: 

184; Gelfand, 1963: 29; Mohsen, 2014: 67; Buckmire, 2014: 20).   

The general form of fractional nonlinear Lane-Emden type equations with initial conditions 

are given as 

 

2
( ) ( ) ( , ) 0, 1 2, 0 1, 0

(0) , (0)

y x y x f x y x
x

y a y b

   


       

  

   

where a  and b  are real constants and ( , )f x y  is continuous real valued function.  Lane Emden type 

equation was examined by two astrophysicists Jonathan H. Lane and Robert Emden. (Lane, 1870:2; 

Emden, 1907). Standard form of Lane Emden type equation illustrates polytropes in hydrostatic 

equilibrium as simple models of a star 

2. CHEBYSHEV POLYNOMIALS 

Chebyshev polynomials of the first kind are defined as (Fox and Parker, 1967): 

 ( ) cos ( ), cos , [0,    [ 1,1], ].0,nT n n xx x            

Because of their trigonometric properties, the recursive relation 

 1 1( ) 2 ( ) ( )n n nT x x T x T x      

can be easily observed. In the interval [ 1,1]x   they have n  roots at the points 

 
2 1

cos , 1,2,...,
2

k

k
x k n

n
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and at the points 

 cos , 0,1,2,...,k

k
x k n

n

 
  

 
  

they have ( 1)n   extrema. The following lemmas can be easily proven (Fox and Parker, 1967); 

Lemma 2.1. Chebyshev polynomials can be generalized by means of the generating function 

2
0

1
( )

1 2

n

n

n

t x
T x t

t x t








 
 .  

Lemma 2.2. The derivative of ( )nT x  can be obtained from 

2

1(1 ) '( ) ( ) ( ).n n nx T x n xT x nT x     

Lemma 2.3. Chebyshev polynomials are orthogonal in the interval [ 1,1]  respect to the weight 

function, 
2

1
( )

1
w x

x



. 

1

21

0 ( )

( ) ( )
( 0)

21
( 0)

m n

m n

T x T x
dx m n

x
m n











  
 

 

 . 

An important inequality, which is known as the economization property of the Chebyshev polynomials 

is given by the following theorem. 

Theorem 2.1. Let n  are the sets of all monic polynomials of the order n  and the monic Chebyshev 

polynomials are defined by 
1

( )
( )

2

n
n n

T x
T x


 . Then the inequality  

 
1

1
( ) ( )

2
n nn

T x P x
 
     

holds for ( )n nP x  , here the equality is satisfied only when ( ) ( )n nP x T x .  

Proof.  Suppose that ( )n nP x   and  

       
1

1
( ) ( )

2
n nn

P x T x
 

    

Let n nQ T P  .  Since ( )nT x  and ( )nP x  are both monic polynomials of degree n , so ( )Q x  is a 

polynomial of degree at most ( 1)n  . Moreover, at the 1n  extreme points 
'

kx of ( ),nT x  
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' ' ' '

k k k k1

( 1)
( ) ( ) ( ) ( )

2

k

n n nn
Q x T x P x P x




    . 

However,  

'

k 1

1
( )

2
n n

P x


  for each 0,1,...,k n  

so we have 
'

k( ) 0,Q x   when k  is odd and 
'

k( ) 0,Q x   when k  is even. 

Since Q  is continuous, the Intermediate Value Theorem implies that the polynomial ( )Q x  has at 

least one zero between 
'

jx  and 
'

1jx   for each 0,1,..., 1j n  .  Thus, Q  has at least n  zeros in the 

interval [ 1,1].  But the degree of ( )Q x  is less than ,n  so 0.Q   This implies that ( ) ( ).n nP x T x  

The economization property states that when approaching a function ( )f x  with polynomials, in order 

to minimize the maximum error in the given range, the Gauss-Lobatto points, i.e. the roots of the 

polynomial 1( )nT x  have to be taken as the node points in the interpolation. This is expressed with 

 
   

( 1)

1,1 1,1

1
max | ( ) ( ) | max | ( ) | .

2 ( 1)!

n

n nx x
f x P x f x

n



   
 


   

and makes Chebyshev Finite Difference Method better than all other polynomial approximations, 

whether decompose the given interval or not. 

3. CHEBYSHEV FINITE DIFFERENCE METHOD 

Clenshaw and Curtis defined the solution for a given initial or boundary value problem as a series of 

Chebyshev polynomials (Clenshaw and Curtis, 1960: 2), 

 
0

( ) '' ( )
N

n n

n

y x a T x


    

where, the superscript ( )  in the sum symbol means that half of the first and the last terms have to be 

taken and N  shows the order of the approximation polynomial. Using the orthogonality property of 

Chebyshev polynomials and the Lagrange interpolation, the unknown na  coefficients can be found as  

 
1

2
( ) ( )

N

n j n j

j

a y x T x
N 

  .  

The value of the 
thm  order derivative of  y x  in at the points kx  is given by 

 
( ) ( )

,

0

( ) ( )
N

m m

k k j j

j

y x d y x


   

 where,  
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( ) ( )

,

0

2
'' ( ) ( )

N
m m

k j n j n k

n

d T x T x
N 

  .  

Elbarbary and El-Kady showed that the first two of these coefficients are given as (Elbarbary 

vd., 2003: 139) 

 
1

(1)

,

0 0
( )

4
( ) ( ), , 0,1,...,

N n
j n

k j n j l k

n l l
n l odd

n
d T x T x k j N

N c

 

 


   ,  

 
2 22

(2)

,

0 0
( )

2 ( )
( ) ( ), , 0,1,...,

N n
j n

k j n j l k

n l l
n l even

n n l
d T x T x k j N

N c

 

 



     

where 

 
0

0

1/ 2, 1
1,2,..., 1, 1

2, 1

n j

i

j N i
c c

     
  

  
.  

Writing the given initial or boundary value problem in terms of approximation polynomial and its 

derivatives, the problem is transformed to a linear or nonlinear algebraic equation. Evaluating this 

equation and the initial or boundary conditions at the Gauss-Lobatto points, i.e.,  , 0,1,...,jx j N , a 

system consisting of  1N   equations is obtained. This system can be solved using any appropriate 

root finding method and finally, (N+1) unknowns of the approximation polynomial’s, which constitute 

the solution to the original differential equation, are determined. 

 

4. CONVERGENCE AND ERROR ANALYSIS 

Theorem 4.1. (convergence)  

Suppose 
2( ) ( 1,1)wy x LÎ -   with bounded second derivative, i.e, ( )y x C¢¢ £ , then its Chebyshev 

expansion converges to ( )y x  uniformly, that is limiting case of  , when N  goes to infinity. 

Proof: Since set of Chebyshev polynomials are a complete orthogonal set in the Hilbert space 

2 [ 1,1]wL  , multiplying both sides of by ( )mT x  and weight function and then integrating it over the 

whole interval yields 

  
1 1

01 1

( ) ( ) ( ) '' ( ) ( ) ( )m m n n

n

w x T x y x dx w x T x a T x dx


 

   .  

By the orthogonality property and uniform convergence gives, 

 
1

1

2
( ) ( ) ( )m m

m

a w x y x T x dx
c



    

Substituting cost q=   for 1m> , we get 
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0

2
(cos )cosm

m

a y m d
c



  


  .  

Applying integration by parts twice gives 

 

 

 

0 0

0

0

2 sin 2
cos (cos )sin sin

2 sin( 1) sin( 1)
cos

1 1

2 sin( 1) sin( 1)
(cos ) sin .

1 1

m

m m

m

m

m
a y y m d

c m m c

m m
y

m c m m

m m
y d

m c m m

 






    

 

 




 
  



 

  
  

  

  
  

  





  

The first part of gives zero, and by using the triangle inequality for the last part, an upper bound for the 

coefficients is obtained as 

 

0

0

0

2 sin( 1) sin( 1)
(cos ) sin

1 1

2 sin( 1) sin( 1)
(cos ) sin

1 1

2 sin( 1) sin( 1)
sin

1 1

2 sin( 1) sin( 1)
sin sin

1 1

m

m

m

m

m

m m
a y d

m c m m

m m
y d

m c m m

C m m
d

m c m m

C m m

m c m m







 
  



 
  



 
 



 
 



  
  

  

  
  

  

  
  

  

  
 

 







 2

0

4
.

1 m

C
d

m c






 
 



  

Lastly, considering ( ) 1nT x £  and using the triangle inequality again, the approximation 

function can be written as, 

 
 2

0 0 0

4
'' ( ) '' ''

1
m m m

m m m m

C
a T x a

m c

  

  

   


   .   

This shows us, the approximation series is absolutely convergent, hence it converges to ( )y x   

uniformly.   

In error analysis, the relation between the exact ( *

kx ) and computed values ( kx ) is given as 

 *

k k kx x      

where k  is the error, with | |k  is expected to be at the level of machine precision   and 

max {| |}k k  . Since the multiplication is benign operator, the absolute error of the * *

k nx x  has still 

same level of precision, i.e.,   

 * *

2 2

1 1
| | ( ) ( ) ( )k n k n k n k nx x x x

N N
        .   
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Theorem 4.2. The effect of round off error on the elements 
(1)

,k jd  and 
(2)

,k jd  are bounded by the 

following formulas (Elbarbary and El-Sayed, 2005: 55), 

 

2
(1)* (1)

, , 2

4
(2)* (2)

, , 2

1 1
4 ( ( ))( )

3 6

4 1 1
( ( ))( )

3 5 5

k j k j j

j

k j k j

N
d d

N

N
d d

N

  


 


   


    


.   

Proof. 

Using the definition of ( )n jT x given by in  

 
1

(1)

,

0 0
( )

4
cos( )cos( )

N n
j n

k j

n l l
n l odd

n n j l k
d

N c N N

   

 


      

and then using the periodic properties of cosine function in , we have 

 
1 [ ] [ ]

(1)

,
[ ] [ ]

0 0
( )

4
( 1)

n j l kN n
j n N N

k j n j l k
n j N l k N

n l l N N
n l odd

n
d x x

N c

  

 
 



    .  

 
1 [ ] [ ]

(1)* (1) * *

, ,
[ ] [ ] [ ] [ ]

0 0
( )

4
( 1)

n j l kN n
j n N N

k j k j n j n j l k l k
n j N n j N l k N l k N

n l l N N N N
n l odd

n
d d x x x x

N c

  

   
 



 
    

 
  .  

Using into  

 

1 [ ] [ ]
(1)* (1)

, ,

0 0
( )

2 2
[ ] [ ] [ ] [ ]

2

2
1

2

2

4
( 1)

1 1
( ) O( ) O( )

4 1
( ( ))

1 1
4 ( ( ))( ).

3 6

n j l kN n
j n N N

k j k j

n l l
n l odd

nj lk n j l k
nj N lk N n j N l k N

N N N N

N
j

n

n

j

n
d d

N c

N N

n
N N

N

N

 

   


  

  

 

 


   



   

 
   

 

 

  

 



   

The major error comes from the first term, and thus error upper bound is given as 

 
1

(1)* (1) 2 2

0,1 0,1

1

2 1 2
( ) .
3 3

N

k

k

d d k N N
N

 




        

With the same procedure above, bound of 
(2)* (2)

, ,k j k jd d  is obtained as, 
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2 [ ] [ ]
(2)* (2) 2 2

, ,

2 0
( )

2 2
[ ] [ ] [ ] [ ]

4 2

2
2

4

2

(n l ) ( 1)

1 1
( ) O( ) O( )

4 1
( ( )) ( )

3

4 1 1
( ( ))( ).

3 5 5

n j l kN n
j n N N

k j k j

n l l
n l even

n j l k n j l k
n j N l k N n j N l k N

N N N N

N
j

n

n

j

n
d d

N c

N N

n n
N N

N

N

 

   


  


 

 

 


   



    

 
   

 

  

  

 



   

Similar to the first order, again the leading term brings out the major error, so the upper bound for the 

error is obtained as 

  
4 31

(2)* (2) 4 2

0,1 0,1

2

2 1 2
( ) .

3 5 2 2 5 3

N

k

k

N N N
d d k k

N








          

For the truncation error of the Chebyshev polynomial approximation, first the norm of the any 

polynomial f  of order N  in 
2 ( 1,1)wL -  space is defined as  

 2

1
2 2

( 1,1)

1

( ) ( )
wL

x w x dxf f
-

-

= ò .   

Hence, the norm of its derivative satisfies 

 22 ( 1,1)( 1,1) ww
LL

C N wf f
--

¢ £ .  

where C  is a positive constant independent of the order N . The natural Sobolev norms is a measure 

for the Chebyshev polynomial approximation over the interval. Thus, we define 

 
2

22 ( )

( 1,1) ( 1,1)
0

s
w w

s
k

H L
k

y y
- -

=

= å .  

Consequently, the following theorem can be given for the truncation error, (Canuto vd.,2006: ). 

Theorem 4.4. Suppose, the approximation of the function ( )y x  is given by 
0

N

N m m

m

P y a T
=

= å . For 

( ) ( 1,1)m

wy x H" Î - , 0m ³ , the truncation error estimate,  

 2 ,( 1,1) ( 1,1)m N
w w

m

N L H
y P y C N y-

- -
- £   

is satisfied. 

Proof: From the properties of Chebyshev polynomials given in Section 2, it is easily to see,  

 2 2

22 *

( 1,1) (0,2 )

1

2w w
L L

y y
p-

=   
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which defines an isomorphism between 
2 ( 1,1)wL -  and

2 (0,2 )wL p . Moreover, it maps ( 1,1)m

wH -  into 

the space of (0,2 )m

pH p , where p  indicates periodic functions. Thus, since 
1[ 1,1]my C -Î - , by 

periodicity, 
* 1( , )my C -Î - ¥ ¥ . The absolute values of derivatives of cosines smaller than unit, we 

have 

 
2*

( 1,1)(0,2 )
mm
wHH

y C y
p -
£   

for 1m ³ . By defining the symmetric truncation of Fourier series up to same degree N , 

*
N

ik ik

N k k

k k N

P v e v eq q
¥

= - ¥ = -

æ ö
÷ç =÷ç ÷ç ÷è ø

å å . Since 
0

( ) ( )m m

m

y x a T x
¥

=

= å  and 
*

0

( ) cos( )m

m

y a kq q
¥

=

= å , then 

*

0

( )
2

ik ik

m

m

e e
y a

q q

q
-¥

=

+
= å , thus ( )

* * *

N NP y P u= 2 ( 1,1)wy L" Î - . Consequently,  

 2 2 2

2
* * * *( )

( 1,1) (0,2 ) (0,2 )

1

2w w

m m

N NL L L
y P y y P y C N y

p p

-

-
- = - £ ,  

it completes the proof.   

 

5. NUMERICAL EXAMPLE 

Two examples are given by using Chebyshev finite difference method. Firstly the given interval 

[ , ]x a b  should be transferred to the interval  [ 1,1]t   by the transformation 

 
( ) ( )

2 2

b a b a
x t

 
     

Example 1: (The Standard Lane-Emden equation) 

 

2
( ) ( ) ( ) 0, 0, 1 2, 0 1

(0) 1, '(0) 0

my x y x y x x
x

y y

   


       

  

   

The exact solutions of this problem for 2, 1    and 0,1, 5m   are known. For other values of 

,   and m  exact solution aren’t know, therefore to solve this problem with using CFDM. After 

applying this method, we obtain 1N   nonlinear algebraic equations containing 1N   unknown 

coefficients, 0 1( ), ( ),..., ( )Ny t y t y t  and they can be solved by any appropriate numerical root finding 

method. Using the inverse transformation 2 1t x  , the solution is obtained. 
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2, 1, 5m     and 16N  , ( )y x  is obtained as 

 

14 2 9 3 4

7 5 2 6 5 7 3 8

4 9 4 10 4 11 3 12

4 1

( ) 0.99999 1.36002 10 0.16666 4.70661 10 0.04166

8.80698 10 1.15677 10 3.17828 10 3.49178 10

3.11723 10 3.92795 10 9.06971 10 1.26308 10

6.80095 10

y x x x x x

x x x x

x x x x

x

 

   

   



      

       

       

  3 4 14 5 15 7 161.83709 10 2.14651 10 2.23517 10 .x x x       

   

5m  , 8N   and different values of   and   the numerical solutions by presented method and 

exact solution ( 2, 1)    for Example 1 given in Fig. 1. 

 

Fig. 1 Numerical solution by CFDM for 5m  , 8N   and different values of    and    for 

Example 1. 

Example 2 

 

 
( )

0
( ) 0, (0) 0, '(0) 0, 1 2y xD y x e y y           

The exact solution of problem for 2, 2     and 12N   is 

  ( ) 2ln cosy x x     

The approximation polynomial obtained by CFDM ( 12)N   is, 

 

15 15 2 3

4 5 6 7 8 9

10 11 12

  ( ) 4.1354 10 8.8540 10 1.00001 0.0005

0.1748 0.0612 0.3229 0.8119 1.5684 1.9518

1.5568 0.7144 1482 .0.

y x x x x

x x x x x x

x x x

      

     

  

   

The comparison of maximum absolute errors of CFDM with the OHAM (Darwish and Kashkari, 

2014: 4) is given in next Table. 10N   and different values of   the numerical solutions by 

presented method and exact solution  2   for Example 2 given in Fig. 2. 
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Table.  The comparison of maximum absolute errors of CFDM with the OHAM 

x OHAM 
Present Method 

12N    

Present Method 

19N   

0.1  6.41 07E   1.00 8E   1.09 11E    

0.2  9.74 06E    3.17 08E   1.02 11E    

0.3  4.52 05E    3.46 08E   1.02 11E    

0.4  1.27 04E    6.09E 08  1.04 11E    

0.5  2.68 04E    7.10 08E   1.00 11E    

0.6  4.83 04E    8.43 08E   1.12 11E    

0.7  8.36 04E    1.19 07E   1.16 11E    

0.8  1.60 03E    1.25 07E   1.27 11E   

0.9  3.64 03E    1.73 07E   1.46 11E    

1.0  9.39 03E    2.05 07E   1.53 11E    

 

 

Fig. 2 Numerical solution by CFDM for 10N   and different values of    for Example 2. 

 

6. RESULTS  

In this paper, Chebyshev Finite Difference Method is used to compute numerical solutions of 

fractional Bratu and fractional Lane Emden type equations. Convergence and error analysis for the 

method is also investigated. The numerical result reveal that presented CFDM achieves higher 

accuracy, less calculation and high efficiency. 
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BOVINE HYDROXYAPATITE-LITHIUM ALUMINATE COMPOSTES 

 

SIĞIR HİDROKSİAPATİT-LİTYUM ALÜMİNAT KOMPOZİTLERİ 

Süleyman Serdar PAZARLIOĞLU
1
, Seda ATAŞ

2
 & Serdar SALMAN

3
 

Abstract 

This study is related to the bovine hydroxyapatite (BHA)-lithium aluminate (LiAlO2) composites. BHA 

without LiAlO2 reached to density of 2.86 gr/cm
3
, hardness of 4.19 GPa and compressive strength of 

115.75 MPa, when it was sintered at 1300
o
C. The compressive strength of 115.75 MPa for BHA 

increased to 218.33 MPa when it was doped by 5wt% α-LiAlO2 after sintering at 1200
o
C.    

Keywords: Bovine hydroxyapatite, alpha lithium aluminate, sintering  

 

Özet 

Bu çalışma sığır hidroksiapatit (BHA)-lityum alüminat (LiAlO2) kompozitleri ile ilgilidir. LiAlO2 

ilavesiz BHA, 1300 °C' de sinterlendiğinde 2.86 g/cm
3
‘ lük yoğunluğa, 4.19 GPa sertliğe ve 115.75 

MPa basma mukavemetine ulaşmıştır. BHA‘ nın 115.75 MPa’ lık basma dayanımı 1200 
o
C’ de 

sinterlenmesi sonrası ağırlıkça %5 oranında LiAlO2 ilavesi ile 218.33 MPa’ ya yükselmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Sığır hidroksiapatit, alfa lityum alüminat, sinterleme 

 

1. GİRİŞ 

Trafik kazası sayısındaki ve ortalama yaşam süresinin 35’ den 70' lere varan artışları 

nedeniyle kemik kırığı vakalarının sayısı artış göstermiştir. Gelecek 25 yılda, teknolojik 

gelişmelerle birlikte insan yaşam süresinin 90 yaşına yükseleceği ön görülmektedir. Bu da 

tüm ülkelerin sağlık sektörüne yönelik yapacağı harcamaların artacağı anlamına gelmektedir. 

Sonuç olarak denebilir ki, kırıkların iyileştirmesinde kullanılmakta olan biyomalzemelere olan 

ihtiyaç artacaktır. Hidroksiapatit (HA), iskelet rekonstrüksiyonunda yaygın olarak kullanılan 

biyomalzemelerden biridir. HA toksik değildir ve kemik dokuları ile biyouyumludur (Oktar, 

2004: 2605). HA üretmek için iki ana yöntem vardır; birincisi, sulu kimyasal yöntem, sol-jel 

yöntemi ve hidrotermal yöntem gibi inorganik sentezdir. Diğer teknik ise, yumurta kabuğu, 

mürekkep balığı kabukları ve sığır kemiği gibi doğal kaynakların HA sentezlenmesinde ana 

başlangıç malzemeleri olarak kullanılmasıdır. Bir ham madde olarak sığır kemiği, 

hidroksiapatit tozu üretmek için iyi bir seçim olabilen potansiyel bir doğal HA kaynağıdır. 

Bunun nedeni, ucuz ve kolay temin edilebilir bir malzeme olan sığır kemiğinin morfolojik ve 

                                                           
1
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yapısal olarak insan kemiğine benzer olmasıdır (Ayatollahi, 2015: 10818). Bununla birlikte, 

sığır HA' nın kullanımı mekanik ve tribolojik özelliklerinin düşük olması nedeniyle, yük 

taşımayan yerlerle sınırlıdır. (Yetmez, 2017: 471). Sığır HA (BHA)’ nın üretimine yönelik 

başarılı çalışmalar gerçekleştirilip olup (Oktar, 2006: 111) düşük olan mekanik özelliklerinin 

geliştirilebilmesi amacı ile ise titanyum (Salman, 2009: 2965), çinko oksit (ZnO) (Oktar, 

2008: 2540), magnezyum florür (MgF2) (Mihailescu, 2016: 874) gibi malzemeler 

kullanılmıştır. Ancak literatürde lityum alüminatın (LiAlO2) BHA' nın mekanik özellikleri 

üzerine etkisi ile ilgili bir çalışma bulunamamıştır.  

Bu çalışma LiAlO2 ilavesinin BHA' nın özellikleri üzerindeki etkisi ile ilgilidir. Bu amaçla 

yoğunluk, sertlik ve basma mukavemeti testleri ile X-ışınları difraksiyonu ve taramalı 

elektron mikroskobu gibi mikroyapısal karakterizasyon yöntemleri kullanılmıştır. 

2. DENEYSEL İŞLEMLER 

2.1. Sığır kemiğinden HA üretimi ve kompozitlerin hazırlanması 

HA tozlarını elde etmek için Migros' tan (İstanbul, Türkiye) elde edilen sığır kemikleri 

kullanılmıştır. Sığır kemikleri ilk olarak kemik yüzeyindeki görünür dokuları ve maddeleri 

uzaklaştırmak için temizlendi ve daha sonra kemiklerin baş kısımları kesildi ve kalsinasyon 

işlemi sırasında ise oluşumunu önlemek için kemik ilikleri 4 saat süreyle bir düdüklü 

tencerede su içinde kaynatılarak uzaklaştırıldı. Bu aşamadan sonra, içi boşaltılmış kemik 

parçaları 1 saat boyunca sodyum hidroksitle (NaOH) deproteinize edildi, destile su ile yıkandı 

ve son olarak herhangi bir mikrobiyal kontaminasyonu engellemek ve organik maddelerin 

tamamen uzaklaştırılmasını sağlamak için 4 saat boyunca 5
o
C/dak. ısıtma hızıyla 800

o
C' de 

kalsine edildi. Elde edilen beyaz kemikler ilk önce seramik havanda dövüldü ve çelik 

eleklerde -63 µm ila +45 µm arasında olacak şekilde öğütüldü. Takviye malzemesi olarak 

kullanılan LiAlO2 tozu BHA’ ya BHA-1(%ağırlıkça)LiAlO2, BHA-3(%ağırlıkça)LiAlO2 ve 

BHA-5(%ağırlıkça)LiAlO2 kompozitlerini üretebilmek amacı ile ilave edildi ve hazırlanan 

karışımlar etil alkol ilavesi ile 200 devir/dakika hızda 4 saat boyunca karıştırıldı. Karıştırma 

işlemleri sonrası, oluşturulan karışımlar 1 gün boyunca 105
o
C sıcaklığa ayarlanmış etüvde 

kurutuldu.     

2.2. LiAlO2 içeren ve içermeyen BHA’ nın sinterlenmesi 

Kurutulan karışımlardan 2 gr tartılarak, 350 MPa basınç altında tek eksenli presleme yöntemi ile 11 

mm yükseklikte ve 11 mm çapta olmak üzere ham numuneler hazırlandı. Peletleme işleminde 

herhangi bir bağlayıcı veya yağlayıcı kullanılmamıştır. Sinterleme işlemleri 5
o
C/dakikalık ısıtma ve 

soğutma rejimlerinde sırasıyla 900
o
C, 1000

o
C, 1100

o
C, 1200

o
C ve 1300

o
C sıcaklıklarda 4 saat 

boyunca açık atmosfer ortamında gerçekleştirilmiştir.   

2.3. Sığır hidroksiapatit ve kompozitlerin mikroyapısal karakterizasyonu 

 

Bu çalışmada LiAlO2 ilavesinin BHA’ nın mikroyapısal özelliklerine etkileri X-ışınları 

difraksiyonu ve taramalı elektron mikroskobu incelemeleri ile belirlendi. X-ışınları 

difraksiyonu incelemeleri 25-50
o
’ lik 2θ aralığında Philips X’Pert marka XRD cihazında 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
22-24 August 2019 • Titanic Business Kartal Hotel • İstanbul/Turkey  

 
73 

 

0.02
o
’ lik ilerleme hızı ile gerçekleştirildi. Sinterleme sıcaklıklarına ve yapılan ilavelere bağlı 

olarak mikroyapısal değişimler FEI Sirion XL30 marka taramalı elektron mikroskobu 

cihazında tespit edildi. 

 

2.4. Sığır hidroksiapatit ve kompozitlerin mekanik testleri 

 

Bu çalışmada yoğunluk, sertlik ve basınç dayanımı testleri kullanılarak LiAlO2 ilaveli ve 

ilavesiz BHA’ nın mekanik özellikleri ölçülmüştür. Yoğunluk ölçümünden önce, sinterlenmiş 

numuneler başlangıçta birkaç dakika boyunca destile su içerisinde ultrasonik yıkamaya tabi 

tutuldu. Bu aşamadan sonra numuneler 90°C' de etüv içerisinde kurutuldu ve kuru ağırlıkları 

kaydedilir. Numuneler daha sonra yaklaşık 3 saat boyunca destile su içinde kaynatıldı ve 24 

saat boyunca suda soğumaya bırakıldı. Havadaki ıslak ağırlık ve suda asılı ıslak ağırlık 

değerleri, 1/1000 hassasiyetli Arşimet terazisi kullanılarak belirlendi (Precisa, 300S, İsviçre). 

Sinterlenmiş numunelerin yoğunluğu, Arşimet yöntemi ile Formül 1’ e göre hesaplandı: 

 

         d : D/(W - S)                                                                                                           (1) 

 

Burada; d: Yoğunluk (g/cm
3
), D: Kuru ağırlık (g), W: Havadaki ıslak ağırlık (g), S: Suda asılı 

ıslak ağırlık (g)  

 

Sinterlenmiş numunelerin sertliğini belirlemek için mikrovickers testi kullanıldı. Sertlik 

ölçümleri 1.962 N yük kullanılarak 20 saniye boyunca gerçekleştirildi. Mikrovickers testi 

öncesi her bir numune 600-2500 mesh aralığında zımparalarda zımparalandı ve 3 µm’ luk 

elmas pasta ile parlatıldı. Her numuneye 10 ölçüm yapıldı ve numunelere ait mikrovickers 

değerlerinin hesaplanması için Formül 2 kullanıldı.  

 

HV: 0.001854xP/d
2
                                             (2) 

 

Burada; HV sertlik (GPa), P uygulanan kuvvet (N), d: Ortalama iz çapı (mm
2
) 

 

Sinterlenmiş numunelerin basınç dayanımları, 2 mm/dak hızında Devotrans Universal test 

cihazı kullanılarak ölçülmüştür. 

 

3. SONUÇLAR 

Şekil 1’ de görüldüğü üzere ; bu çalışmada matris malzemesi olarak kullanılan BHA’ da 

1200
o
C’ de beta-trikalsiyum fosfat (β-TCP), 1300

o
C’ de ise β-TCP ve alfa-trikalsiyum fosfat 

(α-TCP) fazları meydana gelmiştir. Bahsi geçen bu fazlar birer kalsiyum fosfat bileşiği olup, 

literatürde yer alan diğer BHA çalışmalarında ve sentetik HA çalışmalarında da 1200
o
C ve 

1300
o
C’ lik sıcaklıklarda tespit edilmişlerdir. Bu fazların belirtilen sıcaklık değerlerinde 

oluşumu HA’ nın doğası gereğidir. Ancak bu oluşumların belirli oranlarda (maksimum %10 

civarında) meydana gelmesi arzu edilmekte iken, belirtilen bu değerin üzerinde oluşumu, 

termal genleşme katsayılarının HA’ ya kıyasla farklılık arz etmesinden (Khor, 2003 : 670) ve 
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HA seramiklerde mikroçatlak oluşumlarına (Case, 2005 : 248) sebebiyet vermelerinden dolayı 

mekanik özelliklerin azalmasına neden olmaktadırlar.  

Şekil 2’ de görüldüğü üzere ; BHA-LiAlO2 kompozitlerinde, HA’ ya ilave olarak 

tetratrikalsiyum fosfat (TTCP), lityum alüminat (γ-LiAlO2, δ-LiAlO2 ve α-LiAl5O4) ve 

kalsiyum alüminat (Ca9Al6O18, Ca4Al6O13, CaAl4O7, Ca12Al14O33 ve Ca5Al6O14) fazlarının 

meydana geldiği belirlenmiştir.  Farklı türden lityum alüminat fazlarının oluşumu lityum 

alüminatın allotropik bir malzeme olmasından kaynaklanmaktadır.   

Şekil 1 Saf BHA’ nın farklı sinterleme sıcaklıklarına bağlı XRD sonuçları 

 

Kalsiyum alüminatlar; farklı Ca/Al oranına sahip bileşikler olup, iyi derecede fiziksel ve 

mekanik ile biyouyumluluk ve mekanik olarak bakteriyel mikro sızıntılara karşı bariyer olma 

ve inflamatuar bir reaksiyona neden olmama özelliklerinden dolayı endodontide başarılı bir 

biçimde de kullanılmaktadırlar (Parreira, 2015: 383) ve Şekil 2’ de gösterildiği üzere; Ca
+2

-

Al2O3 arasında meydana gelen katı hal reaksiyonu sonucu oluşurlar (Madej, 2014: 28).  
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Şekil 2 BHA-LiAlO2 kompozitlerinde kalsiyum alüminat fazlarının oluşumunun şematik 

olarak gösterimi 

 

 

Şekil 3 BHA-LiAlO2 kompozitlerinin farklı sinterleme sıcaklıklarına bağlı XRD sonuçları 
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Şekil 4’ de görüldüğü üzere saf BHA için yoğunluk, sertlik ve basma dayanımı değerleri artan 

sinterleme sıcaklıklarına bağlı olarak artış göstermekte ve 1300 °C' de sinterlendiğinde 2.86 

g/cm
3
‘ lük yoğunluğa, 4.19 GPa sertliğe ve 115.75 MPa basma mukavemetine ulaşmıştır. 

900
o
C-1200

o
C aralığında BHA‘ ya ait yoğunluk, sertlik ve basma mukavemeti değerlerinin 

artan LiAlO2 oranına bağlı olarak artırılabileceği, 1300
o
C‘ lik sıcaklık için ise yoğunluk ve 

sertlik değerlerinin artan LiAlO2 oranına bağlı olarak azaldığı basma mukavemeti bakımından 

en yüksek basma dayanımının 215±19 MPa ile BHA-3LiAlO2 kompozitine ait olduğu 

belirlendi. BHA-LiAlO2 kompozitleri için 1300
o
C sıcaklıkta artan LiAlO2 oranlarına bağlı 

olarak yoğunluk ve sertlik değerlerindeki azalmanın Şekil 3‘ de varlığı tespit edilen TTCP 

faazından kaynaklanmaktadır. BHA-LiAlO2 kompozitlerinde en yüksek yoğunluk değeri 

2.87±0.07 g/cm
3
, en yüksek sertlik değeri 3.63±0.26 GPa ve en yüksek basma mukavemeti 

218.33±14.02 MPa ile 1200
o
C sıcaklıkta sinterlenen BHA-5LiAlO2 kompozitine aittir. 

Literatürde bulunan BHA esaslı kompozitlere ait ve Tablo 2‘ de belirtilen değerlerle 

kıyaslandığında bu çalışmada daha yüksek mekanik özellik değerlerinin elde edildiği 

belirlenmiştir. Bunun nedeninin ilgili çalışmada kullanılan seramik malzemelerin BHA‘ nın 

dekompoze olmasını hızlandırmasından, yüksek ergime sıcaklıkları (LiAlO2: 1625
o
C, SiO2: 

1710
o
C, MgO: 2852

o
C, Al2O3: 2045

o
C ve ZrO2: 2715

o
C) nedeni ile daha yüksek oranda 

gözeneğe neden olmalarıdır.         

Şekil 4 Saf BHA ve BHA-LiAlO2 kompozitlerine ait mekanik özellik değerleri 
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Tablo 2 Literatürde yer alan BHA esaslı ve farklı türden seramik takviyeli kompozitlere ait 

mekanik özelliklerin seramik malzeme türüne ve sinterleme sıcaklıklarına bağlı olarak 

değişimi (Oktar, 2007:3) 

Seramik Türü T (
o
C) Yoğunluk (g/cm

3
) Sertlik (HV) Basma dayanımı (Mpa) 

%5 %10 %5 %10 %5 %10 

 

SiO2 

1000 2.88 2.80 111 19 52.63 45.93 

1100 2.84 2.74 64 71 62.68 56.54 

1200 2.70 2.73 93 91 79.09 74.86 

1300 2.29 2.68 224 - 9.86 37.72 

 

MgO 

1000 2.88 2.56 55 14 31.77 23.90 

1100 2.84 2.70 81 101 36.96 39.05 

1200 2.83 2.87 147 168 61.09 61.09 

1300 2.84 2.82 305 218 121.85 98.23 

 

Al2O3 

1000 2.61 2.86 159 44 44.60 26.97 

1100 2.67 2.97 70 114 62.23 38.99 

1200 2.88 2.57 85 81 72.85 54.36 

1300 2.75 2.90 450 250 77.45 87.81 

 

ZrO2 

1000 3.03 3.09 86 69 23.02 24.32 

1100 2.99 3.04 94 103 41.81 39.01 

1200 2.76 3.00 170 127 45.47 46.58 

1300 2.73 2.75 256 154 48.45 56.86 

 

BHA-5LiAlO2 kompozitleri için en yüksek mekanik özellik değerlerinin elde edilmesinin 

nedeni Şekil 5’ te görüldüğü üzere; 1200
o
C’ de homojen dağılımlı tanelereden oluşmasından, 

1300
o
C’ de en düşük özelliklere sahip olmasının nedenin ise mikroçatlak oluşumlarından 

kaynaklanabileceği belirlenmiştir.      
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T 

(
o
C) 

BHA-1LiAlO2 BHA-3LiAlO2 BHA-5LiAlO2 

 

 

 

 

1200   

 

 

 

 

 

1300 
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THE EFFECT OF BARIUM ZIRCONATE ADDITIVE ON THE BOVINE 

HYDROXYAPATITE 
 

BARYUM ZİRKONAT İLAVESİNİN SIĞIR HİDROKSİAPATİTE ETKİLERİ 

Süleyman Serdar PAZARLIOĞLU
1
, Seda ATAŞ

2
 & Serdar SALMAN

3
 

 

Abstract 

The aim of the present study was to investigate the effects of barium zirconate additive 

(BaZrO3; between 1 to 5% in weight) on the microstructural and mechanical properties of 

bovine hydroxyapatite (BHA). BHA without BaZrO3 additive reached to density of 2.86 g/cm
3
, 

hardness of 4.19 GPa and compressive strength of 115.75 MPa, when it was sintered at 1300 
o
C. At same temperature, its density and compressive strength values improved to 2.96 gr/cm

3
 

and 173.66 MPa by the BaZrO3 addition of 3 wt%.     

Keywords: Bovine hydroxyapatite, barium zirconate, sintering  

 

Özet 

Bu çalışmanın amacı, baryum zirkonat katkısının (BaZrO3; ağırlıkça% 1 ila % 5 arasında) 

sığır hidroksiapatitinin mikroyapısal ve mekanik özelliklerine etkilerini araştırmaktır.  

BaZrO3 ilavesiz BHA, 1300 °C' de sinterlendiğinde 2.86 g/cm
3
‘ lük yoğunluğa, 4.19 GPa 

sertliğe ve 115.75 MPa basma mukavemetine ulaşmıştır. Aynı sıcaklıkta, yoğunluk ve basma 

mukavemeti değerleri ağırlıkça% 3 BaZrO3 ilavesiyle 2.96 g/cm
3
 ve 173.66 MPa' ya 

yükselmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Sığır hidroksiapatit, baryum zirkonat, sinterleme 

 

1. GİRİŞ 

Hidroksiapatit (ca10(po4)6(oh)2-ha), yüksek biyouyumluluk özelliği nedeniyle kemik ve diş 

implanti imalati için siklikla kullanilan kalsiyum fosfat ailesine ait bir malzemedir (castro, 

2015: 309). Ha; çökeltme, hidrotermal, mekanokimyasal ve sol-jel gibi çeşitli kimyasal 

yöntemler kullanılarak sentezlenebilmekte (sinha, 2017: 15678) iken mürekkep balığı, 

istiridye kabuğu, yumurta kabuğu, mercan ve sığır kemikleri gibi çeşitli biyo-atık veya doğal 

kaynaklardan da (pattanayak, 2018: 1) üretilebilmektedir. Bu doğal kaynaklardan birisi olan 

sığır kemiklerinden üretilen ha üzerine yapılan araştırmalarda, düşük mekanik özellikleri 

                                                           
1
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nedeni ile yük taşıma uygulamaları için kullanımının sınırlı olduğu (yilmaz, 2012: 2659) 

ancak düşük olan mekanik özelliklerinin çeşitli metalik veya seramik malzemelerle yüksek 

yoğunluğa ulaştırılıp tane büyüklüğünün azaltılması ile sağlanabileceği belirlenmiştir (thuault, 

2014: 1865). Bu bağlamda kullanılmış seramik malzemelere örnek olarak alumina (mani, 

2017: 421), zirkonya (jadwiga, 2016: 11126), titanya (farzin, 2013: 2251), lantanya 

(pazarlioglu, 2019: 1), ve silika (oktar, 2007: 2142) verilebilir. Ancak sığır ha’ ya takviye 

malzemesi olarak kullanılan bu seramiklerin sığır ha’ nın bozunmasına neden olabileceği 

belirlenmiştir.     

Baryum zirkonat (BaZrO3) perovskite tipi kübik yapıya sahip elektronik ve yapısal seramik 

malzemesi olup, yüksek mekanik mukavemet, termal ve kimyasal kararlılık ile yüksek ergime 

sıcaklığı (2600
o
C) ve düşük termal genleşme katsayısına sahiptir ve bu özellikleri nedeni ile 

yüksek sıcaklık uygulamalarında kullanılabilir bir malzemedir. Bu özelliklerinden dolayı 

refrakter seramik, süper iletkenlerin sinterlenmesinde pota malzemesi, süpersonik jetlerin 

yüzeylerinin kaplanmasında, UV diyotlarda, nem sensörlerinde kullanılmaktadır (Singh, 

21019: 411). Literatürde perovskite tipi bir malzeme olan kalsiyum titanatın (CaTiO3) sığır 

HA üzerine etkisi araştırılmış olup (Mondal, 2014: 722), benzer kristal kafes yapısına sahip ve 

yukarıda üstün özellikleri belirtilmiş olan BaZrO3 üzerine bir araştırmanın yapılmadığı 

belirlenmiştir. 

Bu çalışmada sığır HA’ nın yoğunluk, sertlik ve basma mukavemeti ile mikroyapısal 

özellikleri üzerine BaZrO3 ilavesinin etkileri incelenmiştir. 

 

2. DENEYSEL İŞLEMLER 

2.1. Sığır kemiğinden HA üretimi ve kompozitlerin hazırlanması 

HA tozlarını elde etmek için Migros' tan (İstanbul, Türkiye) elde edilen sığır kemikleri 

kullanılmıştır. Sığır kemikleri ilk olarak kemik yüzeyindeki görünür dokuları ve maddeleri 

uzaklaştırmak için temizlendi ve daha sonra kemiklerin baş kısımları kesildi ve kalsinasyon 

işlemi sırasında ise oluşumunu önlemek için kemik ilikleri 4 saat süreyle bir düdüklü 

tencerede su içinde kaynatılarak uzaklaştırıldı. Bu aşamadan sonra, içi boşaltılmış kemik 

parçaları 1 saat boyunca sodyum hidroksitle (NaOH) deproteinize edildi, destile su ile yıkandı 

ve son olarak herhangi bir mikrobiyal kontaminasyonu engellemek ve organik maddelerin 

tamamen uzaklaştırılmasını sağlamak için 4 saat boyunca 5
o
C/dak. ısıtma hızıyla 800

o
C' de 

kalsine edildi. Elde edilen beyaz kemikler ilk önce seramik havanda dövüldü ve çelik 

eleklerde -63 µm ila +45 µm arasında olacak şekilde öğütüldü. Takviye malzemesi olarak 

kullanılan BaZrO3 tozu BHA’ ya BHA-1(%ağırlıkça)BaZrO3, BHA-3(%ağırlıkça)BaZrO3 ve 

BHA-5(%ağırlıkça)BaZrO3 kompozitlerini üretebilmek amacı ile ilave edildi ve hazırlanan 

karışımlar etil alkol ilavesi ile 200 devir/dakika hızda 4 saat boyunca karıştırıldı. Karıştırma 

işlemleri sonrası, oluşturulan karışımlar 1 gün boyunca 105
o
C sıcaklığa ayarlanmış etüvde 

kurutuldu.     
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2.2 BaZrO3 içeren ve içermeyen BHA’ nın sinterlenmesi 

Kurutulan karışımlardan 2 gr tartılarak, 350 MPa basınç altında tek eksenli presleme yöntemi 

ile 11 mm yükseklikte ve 11 mm çapta olmak üzere ham numuneler hazırlandı. Peletleme 

işleminde herhangi bir bağlayıcı veya yağlayıcı kullanılmamıştır. Sinterleme işlemleri 

5
o
C/dakikalık ısıtma ve soğutma rejimlerinde sırasıyla 900

o
C, 1000

o
C, 1100

o
C, 1200

o
C ve 

1300
o
C sıcaklıklarda 4 saat boyunca açık atmosfer ortamında gerçekleştirilmiştir.   

2.3 Sığır hidroksiapatit ve kompozitlerin mikroyapısal karakterizasyonu 

Bu çalışmada BaZrO3 ilavesinin BHA’ nın mikroyapısal özelliklerine etkileri X-ışınları 

difraksiyonu ve taramalı elektron mikroskobu incelemeleri ile belirlendi. X-ışınları 

difraksiyonu incelemeleri 25-50
o
’ lik 2θ aralığında Philips X’Pert marka XRD cihazında 

0.02
o
’ lik ilerleme hızı ile gerçekleştirildi.  

2.4 Sığır hidroksiapatit ve kompozitlerin mekanik testleri 

Bu çalışmada yoğunluk, sertlik ve basınç dayanımı testleri kullanılarak BaZrO3 ilaveli ve 

ilavesiz BHA’ nın mekanik özellikleri ölçülmüştür. Yoğunluk ölçümünden önce, sinterlenmiş 

numuneler başlangıçta birkaç dakika boyunca destile su içerisinde ultrasonik yıkamaya tabi 

tutuldu. Bu aşamadan sonra numuneler 90°C' de etüv içerisinde kurutuldu ve kuru ağırlıkları 

kaydedilir. Numuneler daha sonra yaklaşık 3 saat boyunca destile su içinde kaynatıldı ve 24 

saat boyunca suda soğumaya bırakıldı. Havadaki ıslak ağırlık ve suda asılı ıslak ağırlık 

değerleri, 1/1000 hassasiyetli Arşimet terazisi kullanılarak belirlendi (Precisa, 300S, İsviçre). 

Sinterlenmiş numunelerin yoğunluğu, Arşimet yöntemi ile Formül 1’ e göre hesaplandı: 

         d : D/(W - S)                                                                                                           (1) 

Burada; d: Yoğunluk (g/cm
3
), D: Kuru ağırlık (g), W: Havadaki ıslak ağırlık (g), S: Suda asılı 

ıslak ağırlık (g)  

Sinterlenmiş numunelerin sertliğini belirlemek için mikrovickers testi kullanıldı. Sertlik 

ölçümleri 1.962 N yük kullanılarak 20 saniye boyunca gerçekleştirildi. Mikrovickers testi 

öncesi her bir numune 600-2500 mesh aralığında zımparalarda zımparalandı ve 3 µm’ luk 

elmas pasta ile parlatıldı. Her numuneye 10 ölçüm yapıldı ve numunelere ait mikrovickers 

değerlerinin hesaplanması için Formül 2 kullanıldı.  

HV: 0.001854xP/d
2
                                             (2) 

Burada; HV sertlik (GPa), P uygulanan kuvvet (N), d: Ortalama iz çapı (mm
2
) 

Sinterlenmiş numunelerin basınç dayanımları, 2 mm/dak hızında Devotrans Universal test 

cihazı kullanılarak ölçülmüştür. 
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3. SONUÇLAR ve TARTIŞMA 

Şekil 1’ de görüldüğü üzere ; bu çalışmada matris malzemesi olarak kullanılan BHA’ da 

1200
o
C’ de beta-trikalsiyum fosfat (β-TCP), 1300

o
C’ de ise β-TCP ve alfa-trikalsiyum fosfat 

(α-TCP) fazları meydana gelmiştir.  

Şekil 1 Saf BHA’ nın farklı sinterleme sıcaklıklarına bağlı XRD sonuçları 

 

Şekil 2’ de görüldüğü üzere BHA’ ya BaZrO3 ilavesi sonrası saf BHA’ da varlıkları tespit 

edilen β-TCP ile α-TCP yerine bir diğer kalsiyum fosfat bileşiği olan tetrakalsiyum fosfat 

(TTCP) fazının meydana geldiği belirlendi. TTCP triklinik, ortorombik ve bu çalışmada tespit 

edildiği üzere monoklinik kafes yapılarına (Epstein, 1965: 547), 3.1 g/cm
3
’ lük teorik 

yoğunluk ve 120-200 MPa arasında değişen basma mukavemeti (Bernard, 2006: 2685) ve  

biyouyumluluk ile düşük oranda biyoçözünürlük özelliklerine sahiptir (Bohner, 2000: 40). 

TTCP; insan vücudunca mükemmel derecede tolare edilebilme ve osteogenesise imkân 

sağlamaları nedeniyle kimya, jeoloji, ortopedi, stomatoloji ve dental cerrahisinde yaygın bir 

biçimde kullanılmaktadır. Belirtilen bu alanlardan ortopedi, stomatoloji ve dental cerrahisinde 

kullanılmalarının diğer bir nedeni; kemik ile ara yüzeyleri boyunca lifi doku tabakası 

oluşmaksızın direkt olarak bağlanabilme ve osteofilik özelliğine sahip olmaları nedeniyle 

yüzey bölgelerinde kemiksi apatit tabakalarının oluşumuna imkân sağlamalarıdır. Bu 

bağlanma şekli sebebi ile bu tür malzemelerden üretilmiş implant ve protezlerin fiksasyonu 

oldukça iyidir (Filmon, 1993: 273). BHA-BaZrO3 kompozitlerinde yapılan XRD analizi 

neticesinde TTCP ve HA fazlarına ilaveten BaZrO3, Ba2ZrO4, Ba3P2O8, sigma-Ba2P2O7 ve 

CaZrO3 fazlarının da meydana geldiği belirlenmiştir. Ba2ZrO4 fazı BaO-ZrO2 ikili sisteminde 
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1100-1300
o
C arasında oluşan bir fazdır (Róg, 2010: 254). Ba-P-O elementlerini ihtiva eden 

fazlarla CaZrO3 fazının oluşum nedeninin Ba2ZrO4 fazının oluşumu esnasında meydana 

gelebileceği kanaatine varılmıştır.      

Şekil 2 BHA-BaZrO3 kompozitlerine ait XRD sonuçları 
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Tablo 1 Saf BHA ve BHA-BaZrO3 kompozitlerinin mekanik özellikleri 

Özellik Sıcaklık BHA BHA-1BaZrO3 BHA-3BaZrO3 BHA-5BaZrO3 

Y
o
ğ
u
n
lu

k
 

(g
/c

m
3
) 

900 2,03±0,02 2,09±0,00 2,09±0,00 2,04±0,02 

1000 2,05±0,03 2,13±0,01 2,10±0,00 2,09±0,01 

1100 2,24±0,00 2,33±0,00 2,26±0,01 2,22±0,02 

1200 2,70±0,03 2,68±0,00 2,66±0,02 2,53±0,03 

1300 2,86±0,04 2,94±0,02 2,96±0,00 2,89±0,02 

S
er

tl
ik

 (
G

P
a)

 900 0,45±0,04 0,33±0,08 0,34±0,07 0,38±0,09 

1000 0,50±0,08 0,56±0,10 0,54±0,07 0,58±0,07 

1100 1,37±0,11 1,25±0,16 1,04±0,16 0,88±0,12 

1200 2,89±0,27 2,00±0,20 2,27±0,19 1,64±0,24 

1300 4,19±0,31 3,21±0,60 3,23±0,25 2,92±0,31 

B
as

m
a 

d
ay

an
ım

ı 

(M
P

a)
 

900 29,25±4,27 36,66±9,07 31,00±9,01 30,66±5,29 

1000 32,50±8,50 43,33±5,50 42,00±3,60 38,66±13,86 

1100 59,75±5,31 99,33±7,23 80,66±5,85 52,00±4,24 

1200 108,20±26,45 111,66±9,29 145,33±3,21 101,66±10,69 

1300 115,75±4,27 156,00±11,93 173,66±13,61 127,66±5,65 

 

Tablo 1’ de görüldüğü üzere her nekadar BaZrO3 ilavesi ile saf BHA’ nın sertlik değerleri 

artan BaZrO3 oranına bağlı olarak her bir sıcaklık için azalsa da, yoğunluk ve basma 

mukavemeti değerlerinin artırılabileceği belirlenmiştir. Benzer bir etkinin HA esaslı diğer 

bazı çalışmalarda da meydana geldiği belirlenmiştir (Demirkol, 2017: 787). 1300
o
C sıcaklıkta 

sinterlenen BHA-3BaZrO3 kompozitine ait 173,66±13,61 MPa' lık basma dayanımı değeri 

insan vücudunda yüke dayanım gerektirecek yeterli mukavemet (100-230 MPa) değerine 
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sahiptir (Kokubo, 2013: 2175). Bu nedenle literatürde var olan BHA esaslı biyoseramiklere 

alternatif olarak kullanılabilecek niteliktedir.  

 

4. DEGERLENDIRME 

Bu çalışma neticesinde BHA’ nın mekanik özelliklerinin BaZrO3 ilavesi ile artırılabileceği ve 

BaZrO3 ilavesi ile literatürde var olan BHA esaslı bioseramiklere yeterli mekanik özellikleri 

nedeni ile alternatif bir malzeme olarak kullanılabileceği, ancak yapay vücut sıvısı ve hücre 

kültürü gibi biyolojik testler vasıtası ile insan vücudundaki kullanılabililirliğin araştırılması 

gerektiği kanaatine varılmıştır.    
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TÜRKİYE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN VE REKABET GÜCÜNÜN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

Muhittin ADIGÜZEL
1
 

1. GİRİŞ 

 

İnsanların çalışma, oturma, dinlenme, yemek yeme, eşyalarını depolama, sergileme gibi günlük 

yaşama yönelik sosyal ve kültürel temel gereksinimlerini güvenli ve konforlu bir şekilde karşılamak 

amacıyla genelde ağaç malzemeden oluşturulmuş işlevsel, estetik görünümlü kullanım eşyalarının 

tümü mobilya olarak tanımlanmaktadır.
i
 Bireyin veya toplumun günlük yaşamının her alanında ihtiyaç 

duyulan ve kullanılan, insanın yaşam kalitesini yükselten, insan yaşamında çeşitli fonksiyonlara sahip 

olan  mobilya,  "kahverengi eşya" olarak ta adlandırılmakta ve "dayanıklı tüketim malları" 

kategorisinde yer almaktadır.  

Türkiye mobilya sektörü çoğunluğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük ölçekli 

işletmelerle birlikte 1990’larda orta ve büyük ölçekli işletmelerin katılımları ile bilgi ve sermaye 

ağırlıklı imalat kolu olmuş ve son 10 yılda dış ticaret açığı vermeyen nadir sektörlerden birisi haline 

gelmiştir. Hızlı gelişim ve değişim sürecinde olan sektör, markası, kalitesi, sektördeki küçük – büyük 

ölçekli işletmeleri,coğrafi konumu, ülkenin genel büyüme yönlü politikası, genç nüfusu, kişi başına 

düşen milli gelirin iyileşmesi gibi faktörler sektörün iç ve dış pazarlarda potansiyel arz etmesine neden 

olmaktadır.
ii
 

Türkiye’de yaygın bir şekilde gerçekleştirilen mobilya imalatı emek yoğun niteliği ile istihdam 

açısından önemli sektörlerin başında gelmektedir.  Mobilya Sektöründe, 2018 yılı değerlerine göre; 

200’den fazla ülkeye yaklaşık 2,68 milyar dolar ihracat, 114 ülkeden ise yaklaşık 592 milyon dolar 

ithalat gerçekleştirilmiştir.
iii
 Türkiye’de mobilya sektöründeki üretimin 7,5 milyar dolar olduğu tahmin 

edilmektedir. Mobilya sektöründeki işletme sayısı, imalat sanayiindeki toplam işletme sayısının 

yaklaşık %10’unu oluşturmaktadır.
iv
 Türkiye’nin dış ticaret fazlası verdiği bu sektörün gelişme 

potansiyeli göz önüne alındığında ülke ekonomisi açısından mobilya sektörünün gelişmesinin stratejik 

bir önemi olduğu ortadadır.   

1.1 Çalışmanın Amacı, Kapsamı ve Yöntemi  

 

Üniversite ve İş Dünyası işbirliği içinde gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı; Türkiye mobilya 

sanayisini inceleyerek ve irdeleyerek sektörün mevcut durumunu ve yapısını, karşılaşılan problemleri 

belirlemek ve bulguların ışığında sektörün gelişimine ve sorunlarının çözümüne katkıda bulunacak 

hususların tespit edilerek politika ve uygulama önerileri geliştirmektir. 

Çalışmamız beş aşamada, teorik araştırma ve uygulamalı alan çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. 

Birinci aşamada Mobilya Sektörünün Dünyada ve Türkiye’deki mevcut durumu, literatür ve ikincil 

kaynaklar kullanılarak irdelenmiş ve özetle ortaya konulmuştur. Uygulama kısmı iki aşamada 

gerçekleştirilmiştir. Uygulamanın ilk, araştırmanın ikinci aşamasında İstanbul Ticaret Odası Mobilya 

Komitesi üyelerinin ve mobilya sektöründen kişi ve kurumların temsilcilerinin katılımı ile İstanbul 

Ticaret Odası’nda “Mobilya Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu bir Çalıştay 

düzenlenmiştir. Çalışmamızın üçüncü aşamasında çalıştay sonuçları da irdelenerek hazırlanan Anket, 

İstanbul’daki mobilya sektörü firmalarına uygulanmıştır. Dördüncü aşama olarak, Mobilya 

Sektörünün ithalat veya ihracat değerleri 10 milyon doların üzerinde olan alt sektörlerinin 2006-2014 

yılları arasındaki uluslararası rekabet gücü “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler” yöntemi 

kullanılarak hesaplanmıştır. Çalışmamızın beşinci aşamasında, yaptığımız tüm çalışmaların ışığında 

sektörle ilgili bir değerlendirme ve sektörün gelişmesine ve rekabet gücünün artmasına katkıda 

bulunabilecek öneriler oluşturulmuştur.  

                                                           
1
 Dr. Öğr. Üyesi, İstanbul Ticaret Üniversitesi/İktisat Bölümü 
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1.2 Mobilya Sektörün Tanımı ve Kapsamı 

 

Mobilya Sektörü farklı yönlerden çeşitli sınıflandırmalara tabi tutulmaktadır. Kullanıldığı yere 

göre; İç mekan mobilyaları-Dış mekan mobilyaları, Yer düzlemindeki konuşlandırma şekline göre; 

Hareketli mobilyalar-Sabit mobilyalar, Üretimi için kullanılan yapım malzemesinin türüne göre; 

Ahşap mobilyalar-Metal mobilyalar-Plastik mobilyalar-Mermer (veya Taş) mobilyalar-Cam 

mobilyalar-Kompozit mobilyalar olarak sınıflandırılabilir.
v
 Mobilyalar kullanım yerine göre; Ev, ofis, 

mutfak, v.b. mobilyaları olarak ta sınıflandırılmaktadır. Mobilyaların amaca ve ihtiyaca yönelik olması 

gerekliliğine dayanılarak kullanımlarına görede sınıflandırılması mümkündür; 

• Bireysel kullanıma yönelik mobilyalar: Bunlar konut içinde bireylerin kullandıkları kişisel 

mobilyalardır. 

• Toplu kullanıma yönelik mobilyalar: Tüm toplumun kullanımına yönelik mobilyalardır. Kendi 

içinde ikiye ayrılırlar:
vi
 

Diğer taraftan Mobilya Sektörü, ekonomik faaliyetlerin sınıflandırıldığı Avrupa Topluluğunda 

Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması’na (NACE)  göre sınıflandırıldığı gibi Standart 

Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları (GTİP) esas 

alınarak sınıflandırılmaktadır. 

1.3 NACE -Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki Sınıflaması 

 

NACE Rev.2  sınıflandırmasına göre Mobilya sektörü 31 nolu bölümden oluşmaktadır. Aşağıda 

31 nolu Mobilya sektörünün dördüncü seviyeleri ve beşinci seviyeleri yer almaktadır.
vii

 

NACE Kodu Ürün Tanımı  

31 Mobilya imalatı  

31.01 Büro ve Mağaza mobilyaları  

32.02 Mutfak mobilyaları  

31.03 Yatak İmalatı  

31.09 Diğer mobilyaları 

 

1.4 Mobilya Sektörü Dış Ticaret Sınıflaması 

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Kodları’nda (GTİP) mobilya 94’üncü fasılda yer 

almaktadır. GTİP 94’te mobilya ürünleri aşağıda dört haneli fasılları kapsamaktadır.verilmektedir. 

GTIP Kodu  GTIP Adı 

9401   Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları 

9402  Tıp, cerrahi, diş hekimliği ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar, aksam ve 

parçaları 

9403   Diğer mobilyalar, bunların aksam ve parçaları 

9404   Somyalar, yatak takımı eşyası ve benzeri eşya 

 

1.5. Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC 

Mobilya, Standart Uluslararası Ticari Sınıflandırmaya (SITC) göre 821. ve 872.4. bölümlerde 

sınıflandırılmıştır. 

2.         TÜRKİYE’DE MOBİLYA SEKTÖRÜ 

                             

 Mobilya sektörü emek yoğun yapısı, birçok sektör ile olan bağlantısı ve son dönemlerde öne 

çıkan bilgi ve teknoloji kullanımı ile imalat sanayi içerisinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye’de 

istihdam açısından önemli bir konuma sahip olan mobilya sektörü, kentleşme oranının artması ve 

oluşan iç talebe paralel biçimde son 20 yılda hızlı bir büyüme gerçekleştirmiştir. Türkiye’de mobilya 

sektöründeki üretimin 7,5 milyar dolar olduğu değerlendirilmektedir.
viii

 Türkiye’nin mobilya ihracatı 

2001 yılında 192 milyon dolar olarak gerçekleşirken, sektörün 2018 yılı ihracatı 2.68 milyar dolara 
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ulaşmıştır. Türkiye'nin son on yılda dünya mobilya ihracatı sıralamasında 11 basamak yükselerek 

12'nci sıraya yükselmiştir. 2008 yılında 681 milyon dolar olarak gerçekleşen sektör ithalatı, 2011 

yılında 690 milyon dolar, 2014 yılında 1,006 milyar dolara ulaşırken, 2018 yılında 600 milyon dolara 

gerilemiştir.  

Türkiye’deki kayıtlı çalışan her 100 kişiden 0,4’ü mobilya ürünleri sektöründe çalışmaktadır. 

Türkiye’deki faaliyet gösteren her 100 firmadan 0,3’ü mobilya ürünleri sektöründe faaliyet Mobilya 

ürünleri sektöründe istihdam edilen her.100 kişiden 2’si mühendis olarak çalışmaktadır. Özel sektörde 

faaliyet gösteren firmaların vergi öncesi toplam karlarının yüzde 0,2’sini mobilya ürünleri sektörü 

yapmaktadır. Ödenen her 1000 TL’lik, Kurumlar Vergisinin 2 TL’sini, Gelir Vergisinin 3 TL’sini, 

mobilya ürünleri sektörü ödemektedir.
ix
 

Mobilya ürünleri sektörünü; 

• Türkiye’nin En Büyük 1000 Sanayi Kuruluşu listesindeki 4 kuruluş, 

• Türkiye’nin En Büyük 500 Şirketi listesindeki 3 şirket, 

• Türkiye’nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi listesindeki 4 şirket, 

temsil etmektedir.
x
 

İthalat ve ihracatı birlikte değerlendirildiğinde mobilya sektöründe Türkiye’nin batılı ülkelerle 

yaptığı dış ticaretin ivme kaybettiği, bununla birlikte Çin, Arap ülkeleri ve komşu ülkelerle dış 

ticaretini geliştirdiği gözlemlenmektedir. 

 Türkiye mobilya endüstrisi, genelde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi, küçük 

ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünüme sahiptir. Buna karşın özellikle son 15-20 yıllık 

süreçte küçük ölçekli işletmelerin yanı sıra orta ve büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmaya 

başlamıştır. SGK verilerine göre sektör 160 Bin kişiyi istihdam etmektedir. TÜİK Genel Sanayi ve 

İşyerleri Sayımı verilerine göre bu alanda faaliyet gösteren işletme sayısı ise 34.438’dir.
xi
 Fabrikasyon 

üretim yapan firmaların, istihdam düzeyi ile paralel olarak büyük firmalardan oluştuğu 

düşünülmektedir. Fabrikasyon üretim yapan firmaların sayısı her geçen gün artmaktadır. Mobilya ve 

orman ürünlerinde, sektörde önemli bir yer tutmamakla beraber, faaliyet gösteren yabancı sermayeli 

firma sayısı, mutfak mobilyası başta olmak üzere artmaktadır.  

Türkiye’de mobilya sektöründe üretim üç farklı alanda yapılmaktadır. İlki organize sanayi 

bölgelerinde olup, orta ve büyük ölçekli firmalar seri üretim yapmaktadır. İkinci üretim alanı küçük 

sanayi siteleridir. Burada küçük ölçekli çok sayıda firma kümelenme anlayışından uzak birbirine 

benzer üretimler yapmaktadır. Üçüncüsü ise tekil olarak şehirlerin içine dağılmış ve bir bölümü kayıt 

dışı çalışan küçük ölçekli firmalardır. Sektörde dağınıklık, kümelenme yapısının olmaması, küçük 

ölçekler, sanayi sitelerinde yığılma, şehir içlerindeki pahalı taşımacılık gibi unsurlar rekabet gücünü 

olumsuz etkilemektedir.
xii

 

Mobilya talebi büyük ölçüde yeni konut inşaatlarına ve gelir artışına paralel bir seyir 

izlemektedir. Ofis mobilyaları için ise talep büyük ölçüde işyeri açılması ve inşaatlarına, ofis 

otomasyon sistemlerinin kullanımına ve doğal olarak istihdamın artmasına bağlıdır. Bu nedenle talep 

esnekliği yüksek bir tüketim malı olan mobilyaya olan talep ve kapasite kullanım oranları ekonomik 

dalgalanmalara paralel olarak inişli çıkışlı bir seyir izlemektedir. Sektörün tam kapasite ile 

çalışamamasının nedenlerinin başında iç talep, ikinci sırada dış talep yetersizliği gelmektedir. Talep 

yetersizliğini finansman, çalışanlarla ilgili sorunlar, yerli ve yabancı hammadde yetersizliği ve diğer 

nedenler izlemektedir. 

Grafik 1’de Mobilya Alt sektör gruplarının toplam mobilya üretimi içindeki payları yer 

almaktadır. Ev ve bahçe mobilyaları yüzde 62 pay alırken Ofis mobilyalarının payı yüzde 20,7 

mutfak mobilyalarının payı yüzde 10,5 olmuştur. 
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Grafik 1  Mobilya Alt sektör gruplarının toplam mobilya üretimi içindeki payları 

 

Kaynak :İSO (2015) 

 

2.1. Sektörün Bölgesel Olarak Dağılımı 

Türkiye’de mobilya sektörü, pazarın yoğunlaştığı ve/veya orman ürünlerinin yoğun olduğu 

belirli bölgelerde toplanmıştır. Mobilya sektöründe istihdamın en yoğun olduğu ilk 10 il sırasıyla 

İstanbul, Bursa,Kayseri, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya, Düzce,  

 

Şekil 1.Mobilya Ürünleri Sektörü Firmalarının Bölgesel Yoğunluk Haritası 

Kaynak: TOBB Üye Veri Tabanı 

Not: Yoğunluk Katsayısı Bölgesel yoğunluk haritasında kullanılan yoğunluk katsayısı (Y.K.) 

her bir il için aşağıdaki formüle göre hesaplanmıştır: Y.K. = “Sektörün İldeki Firma Sayısı/İlin 

Toplam Firma Sayısı” nın “Sektörün Toplam Firma Sayısı/Türkiye’deki Toplam Firma Sayısı” na 

bölünmesi ile bulunur. Yoğunluk katsayısı, ilgili sektörün o ildeki yoğunluğunun, Türkiye genelindeki 

yoğunluğuna oranını belirtir. Haritada gösterilen yoğunluk katsayısının; • 1,33’ten büyük olması ilgili 

sektörün o ilde Türkiye genelinden daha yoğun olduğunu, • 0,67 ila 1,33 arasında olması ilgili 

sektörün o ilde Türkiye geneliyle aynı yoğunlukta olduğunu, • 0,67’den küçük olması ise ilgili 

sektörün o ilde Türkiye genelinden daha az yoğun oldu ğunu ifade eder. 

Sakarya ve Mersin olarak sıralanırken, istihdamın en düşük olduğu iller sırasıyla Ardahan, 

Bayburt, Tunceli, Gümüşhane, Ağrı, Hakkâri, Edirne, Iğdır, Kilis ve Van’dır.Şekil 1’de görüldüğü gibi 

Türkiye’de mobilya sektörü, pazarın yoğunlaştığı ve/veya orman ürünlerinin yoğun olduğu belirli 

bölgelerde toplanmıştır.  
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İstanbul yaklaşık % 21, Bursa % 14,5, Kayseri % 11,5, Ankara % 10 ve İzmir yüzde 8,5 pay ile 

mobilya imalat sektöründe ilk beş sırada yer alan illerdir. En düşük illerden Ardahan’da hiç mobilya 

üreticisinin olmaması dikkat çekerken, diğer 9 ilde mobilya üreticisi sayısı ve istihdam son derece 

düşüktür. 

2.2. İşyeri ve İstihdam Sayısı      

 

TÜİK Genel Sanayi ve İşyerleri Sayımı verilerine göre bu alanda faaliyet gösteren işletme sayısı 

ise 34.438’dir.
xiii

 Sosyal Güvenlik Kumumu verilerine göre Türkiye’de  SGK’na kayıtlı Mobilya 

Sektörü işyeri sayısı 20.671 adettir. Bu işyerlerinin içinde kamu işyeri adedi sadece 64 olup 20.607 

adedi özel sektöre aittir.  

 

Kapasite Kullanımı 

Sektörün üretim kapasite oranları değerlendirildiğinde tam kapasite oranı ile geçmiş yıllarda 

çalışamadığı görülmektedir. Mobilya imalatı kapasite kullanım oranları Tablo 17’da verilmiştir. 

 

Tablo 17. Mobilya imalatı kapasite kullanım oranları 

Yıllar  2009  2010  2011  2012 2013 2014 2015 2016     2018  

Yıllık Ortalama%    66,03 70,9   68,5    66,9  71,95  72,11  72,23   71,44    74,34 

Kaynak: TCMB  

 

Son 5 yıllık değerlendirmelerde sektörün %70’in üstünde üretim kapasitesi ile çalıştığı 

görülmektedir. Sektörün tam kapasite ile çalışamamasının nedenleri, organizasyonal zafiyetler başta 

olmak üzere, tasarım ve markalaşma eksikleri, tanıtım eksikliği, kalifiye iş gücü, finansman, nitelikli 

yerli hammadde yetersizliği, aşırı küçük ve bilinçsiz aktörlerin olması ile çalışanlarla ilgili sorunlardır. 

 

2.3. Türkiye’nin Mobilya Sektöründe Dış Ticareti  

 İhracat 

Mobilya sektörü, işyeri sayısı ve yarattığı istihdam ile önemli bir sektör olmasına karşın 

ihracatımız içindeki payı düşüktür. Sektörün toplam ihracat içindeki payı 2018’de %1,6 olarak 

gerçekleşmiştir. Mobilya sektörünün gelişmesi mobilya ihracatının gelişmesine bağlıdır. Türkiye’nin 

mobilya ihracatı 2001 yılında 192 milyon dolar olarak gerçekleşirken, 2018 yılında ise 2,68 milyar 

dolara ulaşmıştır. 

Son 10 yıl genel ihracat değerlerine bakıldığında 2009 yılında 1198 milyon dolar olarak 

gerçekleşen ihracatımız 2014’e kadar artış trendini sürdürmüştür. Dünya’da yaşanan krizin etkisiyle 

2009’da % 13 oranında düşüş, 2010 ve 2011’de ise %18 oranında artış söz konusu olmuştur. Satış 

tutarına göre, ilk 5 ülke sırasıyla Irak, Libya, Almanya, Azerbaycan ve Fransa olmuştur. 2012 yılında 

Türkiye mobilya ihracatı % 15’lik artış ile yaklaşık 1,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş ve 209 

ülkeye ihracat yapılmıştır. 2013’de 2,237 milyar dolar olan ihracat 2014 sonu itibarıyla 2,4 milyara 

yükselmiştir.2015 ve 2016 yıllarındaki gerilemenin ardından 2016 ve 2017 yıllarında artış trendi 

devam etmiş ve 2018 yılında 2,68 milyar dolara ulaşmıştır.  Ülke ihracatının en ciddi artış gösterdiği 

ülkeler Libya, Suudi Arabistan, Mısır, Irak, Kazakistan, Ukrayna ve Rusya Federasyonu olmuştur. 

İhracatın yaklaşık %80-90’ının ilk 25 ülkeye yapılması dikkat çekicidir. 
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Grafik 2. Türkiye’nin Mobilya İhracatı Değerleri 2009-2018, Milyon Dolar 

 

Kaynak: ITC Trademap verileriyle tarafımızca oluşturulmuştur 

Türkiye mobilya ihracatında 2013 yılında 2,2 milyar dolar ihracatı ile dünya mobilya ihracatı 

içinden yüzde 1,31 pay alırken, ihracatta on beşinci sırada yer almıştır. 2014 yılında ise 2,4 milyar 

dolar ihracat ile 12. Sıraya yükselmiştir. 2018 yılında ihracat 2,68 milyar dolar ile dünya mobilya 

ihracatı içinden yüzde 1,37 olmuştur. Türkiye’nin mobilya ihracatı dünya mobilya ihracatı içindeki 

payını sürekli ve kademeli olarak artırmaktadır. Mobilya sektörünün türkiye ihracatı içindeki payı 

Grafik 3’te yer almakta olup 2009 yılında yüzde 1,17 olan bu pay 2018 yılında yüzde 1,6 olarak 

gerçekleşmiştir. 

 

Grafik 3. Mobilya Sektörünün Türkiye İhracatı içindeki % Payı 2009-2018 

 
Kaynak: TÜİK verileriyle tarafımızca oluşturulmuştur 

 

Sektördeki firmaların bir kısmı doğrudan ihracat yaparken, büyük bir kısmı, diğer firmalar ve 

özellikle yurtdışı taahhüt işleri yapan müteahhitlik firmaları aracılığıyla ürünlerini ihraç etmektedir. 

Diğer yandan, son yıllarda yurtdışı pazarlara doğrudan kendi dağıtım kanalları ile açılan 

firmalarımızın sayısında önemli bir artış olmuştur. Alt sektörlerin ihracat miktarlarında ilk sırada  

GTİP 940350 Faslındaki Yatak Odalarında Kullanılan Türden Ahşap Mobilyalar yer alırken ikinci en 

çok ihracatı gerçekleştirilen GTİP 940360 nolu Diğer Ahşap Mobilyalar olmuştur. 

 

İthalat  
1986 yılında mobilya ithalatının daha fazla serbestleştirilmesi ve daha sonra 1996 yılında AB ile 

Gümrük Birliğine girmemiz ile mobilya ithalatında artış görülmüştür. İthalattaki bu hızlı yükseliş daha 

sonraki yıllarda da devam etmiş ancak 2001 yılında, yaşanan krizin de etkisiyle mobilya ithalatı bir 

önceki yıla göre % 40 oranında azalarak 120 milyon dolara düşmüştür. Kriz sonrası dönemde mobilya 
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ithalatında yaşanan gerileme 2002 yılı ile birlikte küçük bir artışla 128 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir.  

Grafik 4. Türkiye’nin mobilya ithalatı 

 

Kaynak:ITC Trademap verileriyle tarafımızca oluşturulmuştur 

Sektör ithalatı sonraki yıllarda da, ekonomik iyileşmeye paralel olarak, artışını sürdürmüş ancak 2009 

yılında küresel krize bağlı olarak bir önceki yıla oranla % 27 azalışla 535 milyon dolar seviyesinde 

gerçekleşmiştir. Krizin etkilerinin iyice azaldığı 2011 yılında ise sektör ithalatı, 2008 yılı değerlerini 

aşarak 857 milyon dolar olmuştur. 2014 yılında ithalatımız 1,006 milyar dolar seviyesine yükselmiştir. 

2015 yılında 850 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Türkiye’nin mobilya ithalatı yaptığı ülkelerin başında AB ülkeleri gelmekle beraber, 2006 yılı 

itibariyle Çin, ülke bazında, en fazla mal alımı yapılan ülkedir. Çin sahip olduğu maliyet avantajını 

kullanarak toplam ithalatın % 33’ünü karşılar hale gelmiştir. AB ülkeleri içerisinde en fazla ithalat 

yapılan ülke İtalya olup, İtalya’yı Almanya takip etmektedir. Dünyanın en büyük üreticisi ve 

ihracatçısı konumunda olan bu ülkelerin Türk pazarında kabul görmesi, Türkiye’de de kaliteli ve 

gösterişli mobilya tüketebilecek geniş bir kesimin varlığını ortaya koymaktadır. İthal ettiğimiz başlıca 

ürün grupları; oturmaya mahsus mobilyaların aksam-parçaları, diğer ahşap mobilyalar, diğer metal 

mobilyalar, metal iskeletli içi doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar, ahşap iskeletli içi 

doldurulmuş oturmaya mahsus diğer mobilyalar, metal iskeletli içi doldurulmamış oturmaya mahsus 

diğer mobilyalar şeklinde sıralanabilir.2015 yılı itibariyle mobilya ithalatı yaptığımız ülkeler arasında 

ise Çin, İtalya ve Almanya’nın ardından, İspanya, Fransa, Romanya, Vietnam, Polonya, Endonezya, 

ABD ve Japonya gelmektedir. 

Dış Ticaret Dengesi 

Türkiye, mobilya dış ticaret dengesi 2001 yılından bu yana pozitif seyir izlemektedir.1997 – 

2000 arası sürekli açık veren sektör, 2001’den itibaren artan bir dış ticaret fazlası vermektedir.  

 

     

  

567,6 

738,4 

941,3 
817,3 

968,6 1006 

850,6 

605,7 614,8 592,6 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

it
h

al
at

,m
ily

o
n

 d
o

la
r 

Türkiye’nin mobilya ithalatı, milyon dolar 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
22-24 August 2019 • Titanic Business Kartal Hotel • İstanbul/Turkey  

 
97 

 

 Grafik 5. Mobilya Sektörünün 2007-2018 yılları arasındaki dış ticaret fazlası 

 

 

Kaynak : ITC Trademap ve TÜİK verileri ile tarafımızca oluşturulmuştur 

 

Türk mobilya sektörü son 20 yılda göstermiş olduğu performans doğrultusunda ülke 

ticaretinde dış ticaret açığı vermeyen nadir sektörlerden birisi olmuştur. Grafik 54‘te Mobilya 

Sektörünün 2007-2018 yılları arasındaki dış ticaret fazlası/net ihracat değerleri yer almaktadır. 

Yıllık dış ticaret fazlası/net ihracat miktarlarındaki düzenli artış dikkat çekmektedir. Tablo 2’de 

Mobilya Sektörünün yıllar itibariyle Dış Ticaret Dengesi ve İhracat/İthalat Oranı yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Dış Ticaret Dengesi ve İhracat/İthalat Oranı (Milyon USD) 

Yıllar  Mobilya  Mobilya Net     İhracat/İthalat 

hracatı   İthalatı  İhracat           Oranı  

2005  715   389   326  1,83 

2006  799   540   259  1,48 

2007 1.082   712   370  1,52 

2008  1.387   776   611  1,78 

2009  1.198   568   630  2,11 

2010  1.415   738   677  1,98 

2011  1.658   941   717  1,76 

2012  1.899   817   1.082  2,32 

2013 2.237   969   1.268  2,31 

2014 2.400  1.006   1.396  2,40 

2015 2.258  850   1.407  2,65 

2016 2.233  605   1.628  3,69 

2017 2.360  614   1.745  3,84 

2018 2.686  592   2.094  4,53 

 

Kaynak: TÜİK ve Trademap  
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3.    MOBİLYA SEKTÖRÜ SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAYI 

SONUÇLARI 

Araştırma kapsamında İstanbul Ticaret Odası Mobilya Komitesi üyelerinin ve mobilya 

sektöründen kişi ve kurumların temsilcilerinin katılımı ile İstanbul Ticaret Odası’nda “Mobilya 

Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri” konulu bir Çalıştay düzenlenmiştir. 

Çalıştayın Temaları;Mobilya Sektöründe; 

1. Tasarım 

2. Üretim 

3. Pazarlama 

4. Finansman 

5. Yasal Mevzuat 

6. İthalat – İhracat Ve Dış Rekabet 

7. Devlet Destek Ve Teşvikleri 

8. Girdi Veren Sektörler 

9. Diğer Konular 

Olmuştur.  

İTO Mobilya Komitesi Mobilya Sektörü Sorunları ve Çözüm Önerileri Çalıştayı’nda belirlenen 

hususlar alt konu başlıkları bazında aşağıda özetlenmiştir. 

3.1 Tasarım 

Sorunlar Çözüm Önerileri 

  

Tasarım bölümlerindeki  eğitim 

sektörün ihtiyaçlarını karşılamıyor 

Tasarımın önemi bilinmiyor  

Sektörde taklit sorunu var 

Tasarım zincirinin planlanması 

yetersiz 

Türk tipi tasarım geliştirilmeli 

Mobilya tasarımını destekleyen 

kurumlar yok 

Kobilerin tasarım yönünden 

desteklenmesi yetersiz 

Eğitimde mobilya tasarım dersleri  

yetersiz 

 

 

Türk tipi mobilya konsepti desteklenmeli 

Mobilya tasarım dersleri arttırılmalı, ilgili 

bölümlere yan disiplin olarak konulmalı, 

Mobilya tasarım Y.Lisans programları açılmalı 

Tasarım dersleri meslek liselerinde yeteri 

yoğunlukta olmalı 

Yetkin tasarımcıların yetişmesi için yurtiçinde ve 

yurtdışında Y.Lisans,Doktora  desteklenmeli 

Özgün tasarımlı koleksiyonların üretilmesi 

sağlanmalı, 

Tasarım yarışmalarının desteklenmeli 

Üniversitelerin mobilya tasarımı ile ilgili 

bölümlerine destek verilmeli 
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3.2. Üretim 

Sorunlar Çözüm Önerileri 

CNC operatörü yetersiz 

Sektörde kalifiye eleman sıkıntısı 

var 

Sektörün personel ihtiyaç envanteri 

yok 

Eğitimin teknolojik içeriği yetersiz 

Eğitimin sektör ihtiyaçlarına 

uyumu yetersiz  

Eğitimde uygulamalı eğitim 

yetersiz 

Meslek liselerinin makina parkı ve 

teknoloji eğitimi günün 

ihtiyaçlarını karşılamıyor 

Üniversitelerde sektörün 

ihtiyaçlarına uygun  mobilya 

bölümleri yok 

Sektör büyük oranda küçük ölçekli 

işletmelerden oluşuyor 

Sektörün küçük ölçekli olması 

nedeniyle üniversite mezunları 

istihdamı yetersiz kalıyor  

Bazı hammaddelerde oligopol 

piyasası var  

Girdilerin yerli üretimi yetersiz 

Girdilerin kalitesinde sorunlar 

yaşanabiliyor 

Enerjinin fiyatı yüksek 

Mobilya standartları yetersiz 

Üretim süreçlerinde eğitim almış 

ve pratik bilgisi bulunan personel 

istihdamında sorun yaşanıyor 

Sektörde etkin üniversite–sanayi 

işbirliğini sağlayacak 

mekanizmalar  yok 

 

Eğitimin teknolojik içeriği  geliştirilmeli 

Sektörün dünyadaki durumunu bilen personel 

yetiştirilmeli 

Eğitimde ihtiyaç duyulan  alanlarda sertifika eğitimi 

,meslek içi eğitim arttırılmalı 

Sektörün personel ihtiyacı envanteri hazırlanmalı 

Mobilya ihtisas sanayi bölgeleri kurulmalı 

Meslek liselerinde ve üniversitelerde günümüz 

teknoloji ve gelişmelerini karşılayan teknik eğitim 

verilmeli 

Sektör  ve Devlet; meslek liselerinin makina parkını 

günün ihtiyaçlarına uygun getirilmesinde elele 

vermeli 

Meslek okullarının mobilya bölümleri cazip hale 

getirilmeli 

Mobilya Sektöründe KOBİ ‘lerin danışmanlık ve 

destek alabileceği kurumlar oluşturulmalı 

Sektörle ilgili eğitim kurumları ve bölümleri 

sektörün ihtiyacını gözeterek planlanmalı 

Uygulamalı eğitim arttırılmalı 

Meslek liselerinin mobilya bölümlerinden 

üniversitelerin alakalı bölümlerine giriş teşvik 

edilmeli 

Eğitimin içeriğinin mesleki yeterliği düzenlenmeli 

Maliyet düşürücü ve kalite yükseltici yeni 

tekniklerin uygulanması, yeni teknoloji geliştirilmesi 

veya yeni teknolojilerin ülke koşullarına 

uydurulması konularında AR-GE faaliyetlerine 

önem ve öncelik vermelidir. 

Sektörde etkin üniversite–sanayi işbirliğini sağlayacak 

mekanizmalar oluşturulması 

Firmaların Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre 

Yönetim Sistemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği 

Yönetim Sistemi ile ilgili kurallara tam olarak 

adapte olmalarını teşvik edilmesi 

Sektörde Ar-Ge çalışmalarına önem verilmeli  
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3.3. Pazarlama 

Sorunlar Çözüm Önerileri 

Marka taklidi yaygın şekilde 

,hukuki koruma yetersiz ve hukuki 

süreç çok uzun 

Markalaşmaya teşvik ve destek 

yetersiz 

Yurtdışı tanıtımda destek yetersiz 

Yurtdışı fuar desteği yetersiz 

İhracat ve  yurtdışı fuarlarda  

mobilyanın hacmi maliyeti 

yükseltiyor ve fuarlara katılım 

konusunda önemli bir engel teşkil 

ediyor 

Nakliyeye destek  sınırı sektöre 

zarar veriyor 

Fuar tekeli var, özellikle Anadolu 

yakasında fuar eksikliği var 

Yurtdışı Fuar tanıtımları 

yetersizdir 

Uluslararası Pazarlamada sorunlar 

var 

Uluslararası standartlar yeteri 

kadar bilinmiyor 

Sektörün ağırlıklı olarak 

KOBİ’lerden oluşması nedeniyle 

mevcut imkanlarla yürütülmeye 

çalışılan pazarlama faaliyetleri dış 

piyasalarda yetersiz kalmaktadır 

Gayrimenkul finansmanındaki Mortgage benzeri 

mobilya sektörüne özgü pazarlama  sistemlerinin 

geliştirilmesi 

çalışmalarının arttırılmasına dönük 

çalışmaların uzman kişilerle profesyonelce 

yapılmasının yararlı 

Alternatif taşıma yöntemlerinin araştırılması ve 

gerekirse mobilya sektörüne ayrıcalık tanınarak 

ihracatta destek verilmesi sağlanmalı 

 

Türk mobilya sektörünün yurt dışındaki tanıtımı için 

etkin faaliyetler arttırılmalı 

Gerek yurtiçi gerekse de yurtdışı pazarlarındaki 

tüketici davranışlarının ve pazarların incelenmesi ve 

sektörün bilgilendirilmesi 

 

Değişen çevre şartları, teknoloji, müşteri istek ve 

ihtiyaçları irdelenmeli, özgün tasarım ve stil 

geliştirilmesi teşvik edilmeli 

 

 

. 

3.4. Finansman 

Sorunlar Çözüm Önerileri 

Finansman maliyetleri ve Kredi faizleri 

yüksek 

Finansman yetersizliği var 

 

Rekabet gücünü desteklemek için ihracatta ve 

üretimde uygun finansman imkanlarının  sağlanması 

 

Dış ticaretin finansmanı için uluslararası Finans 

Kuruluşları, Kalkınma ve Yatırım Bankaları ile ortak 

çalışmalar yapılması 
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3.5. Yasal Mevzuat 

Sorunlar Çözüm Önerileri 

İcra iflas kanunundan kaynaklanan 

sorunlar var  

Tüketici hukukundan kaynaklanan 

sorunlar var,davaların büyük kısmını 

tüketici kazanıyor 

Çeklerde yaptırım güvencesinin 

kalkmasından doğan sorunlar var 

Sektörün hukuki mevzuat açısından 

bilgisi yetersiz 

Yurtdışından vadeli makina alımında %6 

KKDF maliyetleri arttırıyor 

Özellikle yerli makina üretiminde 

mevzuattan kaynaklanan sorunlar var 

 KDV mahsuplarında bir faturadaki sorun 

tümünü etkiliyor 

Fikri haklarda koruma yetersiz 

Mobilya sektöründe ve girdilerinde % 18 

KDV Sektörü küçültüyor ve rekabet 

gücünü düşürüyor 

Türkiye’de SSK Primlerinin yüksek oluşu 

rekabeti olumsuz etkileyen bir faktördür 

Satılan mal bedeli ödenmemesi durumunda icra ile 

geri alınabilmeli 

İflas erteleme davalarının  ticaret siciline bildirilmesi 

konusunda yasal düzenleme yapılmalı 

Mobilya sektöründe nihai ürün ve girdilerin  KDV’si % 

8’e çekilmeli 

SSK primleri uluslararası uygulamalar ve ülke 

gerçekleri dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. 

 

 

 

3.6. İthalat – İhracat ve Dış Rekabet 

Sorunlar Çözüm Önerileri 

 İhracatta teşvik ve destekler  yetersiz 

Mobilyada gümrük koruması yetersiz 

Güney ve Güney Doğu Asya 

ürünlerinin doğrudan ve AB üzerinden 

gelmesinde önlemler  yetersiz 

İhracatta ; yüksek  faizler, teminat gibi 

sorunlar engel ve maliyet oluşturuyor 

Hedef ülkeler için çalışmalar yetersiz 

Türkiye’de mobilya endüstrisi büyük 

ölçüde iç pazara yönelik çalıştığından 

dış piyasalar hakkında yeterli deneyim 

ve bilgiye sahip değildir 

İhracatta dış pazarlara yabancılık 

ihracat için bir engel oluşturmaktadır. 

İhracatta çok yönlü teşvik ve destekler  arttırılmalı 

Yurtdışı fuarlara finansal destek arttırılmalı 

Güney ve Güney Doğu Asya ürünleri ve AB üzerinden 

gelmeleri konusunda önlemler geliştirilmeli 

Yurtdışında Türk fuar ve ticaret merkezleri açılmalı 

Devletçe hedef pazarların incelenmesi teşvik ve 

koordine edilmeli 

Sektöre özgü olarak ihracatta nakliyeye destek  

sağlanmalı 

İşletmelere dış pazarlara ait bilgiler ulaştırılmalı, bu 

pazarlar  tanıtılmalı, uluslararası sergi ve fuarlara 

katılım teşvik edilmeli 

Yurt dışı pazarlarda tanıtım ve araştırma için ajanslar 

kurulmalı,üretim ve pazarlama aşamalarında, İhracatçı 

Birlikleri, İGEME, Halk Bankası, Eximbank ve 

KOSGEB v.b. kurumlarca uluslararası pazarlarda 

karşılaşılan sorunların giderilmesi ve rekabet gücü 

kazanmalarına destek sağlanmalıdır. 

Kobi’lerin finans araçlarına ulaşımları kolaylaştırılarak 

üretim ve ihracat kapasiteleri artırılmalıdır. 

Eximbank kredilerinde ihracat yapan firmalara 

kolaylıklar sağlanmalı 
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3.7. Devlet Destek ve Teşvikleri 

Sorunlar Çözüm Önerileri 

SGK  primleri yüksektir 

Destek ve yönlendirmeler yetersizdir 

Lojistikle ilgili destek yetersizdir 

TOKİ’nin mobilya sektörü için organize sanayi 

bölgeleri inşa ederek  uzun vadede ödeme desteği 

sağlanmalıdır 

Lojistikle ilgili destek verilmelidir 

Yukarda adı geçem konularda devlet teşvik ve 

destekleri sağlanmalıdır 

 

 

3.8. Girdi Veren Sektörler 

Sorunlar Çözüm Önerileri 

 Girdilerin yerli üretimi yetersizdir 

 Bazı girdilerin kalitesi düşüktür 

 Bazı hammaddelerde oligopol var 

 Enerjinin fiyatı yüksektir 

 Girdilerin bir kısmının %8 KDV ile 

alınıp nihai ürün  mobilyanın %18 

KDV ile satılması sorun 

yaratmaktadır 

Orta vadede orman kaynağının 

yetersiz kalma ihtimali vardır 

Yüksek hammadde fiyatları 

maliyetleri olumsuz etkilemektedir. 

Endüstriyel odun üretiminde dışa bağımlılık 

azaltılmalıdır 

Orman ürünlerinde uygulanan fonlar 

kaldırılmalıdır 

Özel ormancılık desteklenmelidir. 

Odunun pahalı elde edilmesi ve maliyetlere 

direkt etki etmesi önlenmelidir 

Panel levha üretimindeki tekelleşme ve 

fiyatlandırmadaki sıkıntılar giderilmeli 

Tekstil, sünger, polyester, kuş tüyü gibi döşemeli 

mobilyalarda yerli hammadde 

sağlanmasına yönelik alternatif çalışmalar 

yapılmalı 
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3.9. Diğer Konular 

Sorunlar Çözüm Önerileri 

Sektörün örgütlenmesi ve örgütlerin 

fonksiyonelliği yetersiz 

Sektörle ilgili eğitimde ders müfredatlarının 

eski olması, 

Okullardaki atölyeler teknolojik 

olarak çok geridir,yetersizdir. 

Öğrencilere kurumsal firmalarda yeterince 

staj imkanı sağlanamaması gençlerin sektöre 

girişini olumsuz etkilemektedir 

Küçük ve orta ölçekli işletme yoğunluğu 

rekabet gücü açısından bir dezavantajdır. 

Sektörde Yenilikçilik yetersizdir  

 

Sektörde sermaye yetersizliği ve kredi 

maliyetinin yüksekliği sektörün 

gelişmesinde bir engeldir. 

 

İşletmelerde, profesyonel yönetici ve 

kalifiye iş gücü oranı düşüktür.  

 

Küçük İşletmelerde gerek muhasebe 

gerekse girdi, çıktı ve satış kayıtları sağlıklı 

tutulamadığından durum analizi ve stratejik 

planlama yapılamamaktadır. 

Zanaatkarların bilgi ve tecrübelerini gelecek 

kuşaklara aktarmaları sorunu vardır. 

 

Firmaların ölçeklerinin küçüklüğü yeterince 

kurumsallaşamamalarına neden olmaktadır. 

Sektörün gelecek için stratejik planı 

hazırlanmalıdır 

Sanayi Ticaret Odaları ve sektöre ait meslek 

odaları, sektörel dernekler ,işletme yöneticileri 

ve meslek okullarının yöneticilerini bir araya 

gelmelerini sağlayarak işbirliği için neler 

yapılabileceğinin irdelenmesi sağlanmalıdır 

Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde olduğu 

gibi okulların makine ve teçhizat ihtiyaçlarının 

bir kısmınının  partner oldukları firmaların 

karşılaması konusunda çalışma yapılmalıdır 

Eski Teknik Eğitim Fakülteleri’ndeki Mobilya 

ve Dekorasyon Bölümleri’nin eşdeğerlerinin 

açılması 

KOBİ’lere kaynak sağlayan yeni finans kuruluşları 

ile kredi miktarlarının artırılması  

Devlet ihaleleri KOBİ’lerin gelişmesinde 

önemli bir kaynak sağlayabilir 

KOBİ’lerin ortak alım ve satım şirketleri 

kurmaları, ortak hareket etmeleri ve güç birliği 

içine girmeleri rekabet güçlerini arttıracaktır 

 

Uygun fiziki şartların sağlanması için planlı 

proje ve altyapısı tamamlanmış küçük sanayi 

siteleri (KSS) ve organize sanayi bölgeleri 

(OSB) oluşturulmasıdır. 

 

Eğitim, know-how paylaşımı, kalite 

geliştirme vb. programlarından yararlanmaya  

“Tasarım ve Ar-Ge merkezli” bir yaklaşımı 

bünyesinde barındıran politika ve uygulamalar 

realize edilmelidir. 

Sektörün ve KOBİ’lerin rekabet gücünü 

arttırmak için sektördeki meslek kurumlarının 

ve örgütlerinin; 

- Yurtdışı pazar araştırmaları ve bilgilendirme, 

- Üyelerin menfaatleri doğrultusunda lobicilik 

- İhracatı kolaylaştıracak öneriler ortaya 

koymak, 

- Fuar, heyet organizasyonlarına imkânlar 

sağlamak, 

- Kaliteyi yükseltecek faaliyetler yapmak, 

- Üyelerin sorunlarına çözümler üretmek, 

- Üretim ekipmanları temininde kolaylık 

sağlamak 

- Sektörün güncel gelişmeleri takibini sağlamak 

- Çeşitli alanlarda bilgilendirme seminerlerinin 

verilmesi 

faaliyetlerini gerçekleştirmesi sağlanmalıdır 
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4. TÜRKİYE MOBİLYA SEKTÖRÜNÜN REKABET GÜCÜNÜN AÇIKLANMIŞ 

KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜKLER YÖNTEMİ İLE ÖLÇÜLMESİ 

Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) 

Bu bölümde Türkiye Mobilya Sanayiinin alt kollarının 2005-2014 yılları arasındaki rekabet 

gücü, Açıklanmış Karşılıklı Üstünlükler yöntemi kullanılarak değerlendirilmektedir. Açıklanmış 

Karşılıklı Üstünlükler Yöntemi ile ülkelerin belirli ürünlerdeki göreli ihracat performansları 

belirlenmeye çalışılmaktadır. İlk olarak Liesner tarafından ortaya atılan AKÜ yaklaşımı daha sonra 

Balassa tarafından geliştirilmiş ve yaygın şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Kullanılan veriler 

Trademap, Türkiye İstatistik Kurumu ve Dış Ticaret Müsteşarlığı web sitelerinden alınmıştır. 

Çalışmamızda, öncelikle Balassa (1965) tarafından ortaya atılan Açıklanmış Karşılaştırmalı 

Üstünlükler (RCA-Revealed Comparative Advantage) yaklaşımının Vollrath (1991) tarafından göreli 

ithalat avantajı da dikkate alınarak formüle edilen RCA indeksine göre, 2005-2014 döneminde GTIP 

Altılı düzeyde ithalat veya ihracatı 10 milyon dolar üzerinde olan mobilya alt sektörlerinin rekabet 

gücü analiz edilmiştir. 

Vollrath'ın
xiv

 RCA için kullanılacak hesaplama yöntemi aşağıdaki yer almaktadır. 

RCA = ln [(Xij / Xit) / (Mij / Mit)] 

Formüldeki i indisi belirli bir ülkeyi ifade etmektedir. Çalısmamızda, ülkelerin değil sektörlerin 

göreli rekabet güçleri karşılaştırılacaktır. RCA indeksi mal grubu (j) sabitken, farklı ülkelerin (i) aynı 

mal grubundaki göreli üstünlüklerini karsılaştırmaya yöneliktir. Bu nedenle, çalışmamızda Türkiye'nin 

imalat sanayi sektörünün dünyaya ihracatı ile, Türkiye'nin imalat sanayi sektörünün dünyadan ithalatı 

dikkate alınacağından, formüldeki ülke indisi olan (i), her bir sektör (j) için sabittir ve ihmal edilebilir. 

Bu durumda formülün yeni hali, 

RCA = ln [(Xj / Xt) / (Mj / Mt)] 

Olacaktır. RCA değerinin daha da hassas ölçümü ve bir endeks olarak ifade edebilmek için 

eşitliğin sağ tarafı 100 ile çarpılırsa, formülümüz, RCA = (ln [(Xj / Xt) / (Mj / Mt)])*100 halini 

alacaktır.  

Bu çerçevede, RCA'lara göre sektörlerin rekabet gücü; RCA > 50 ise o sektörün rekabet 

gücünün yüksek, -50 < RCA < 50 ise o sektörün rekabet gücünün sınırda olduğu, RCA < -50 ise o 

sektörün rekabet gücünün düşük olduğu kabul edilmektedir. Burada, sözkonusu olan rekabet gücü dış 

ticaretle ilgili olup, satışlarının tamamını ya da ağırlıklı bir bölümünü iç piyasaya yapan sektörler için 

rekabet gücü anlamında belirleyici olamayabileceği ortadadır.  

Türkiye’nin mobilya sektörünün 2009 yılı ve sonrasındaki 10 yıllık dönem itibariyle sahip olduğu 

rekabet gücünü değerlendirmek amacıyla için Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler (AKÜ) indeksi 

hesaplanmıştır. 

Tablo 3.  GTİP 94  Mobilya Faslı (9405 ve 9406 hariç) için AKÜ Değeri,2009-2018 

GTİP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

94 89,82 97,11 94,48 105,06 116,80 113,71 119,21 153 160 162 

Kaynak: Trademap’ten alınan veriler kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 

Mobilya sektörü için GTİP 94 (9405 ve 9406 hariç) 2009-2018 yılları arasındaki 10 yıllık AKÜ 

değerleri +89,82 ile +162 arasında hesaplanmış olup Türkiye’nin rekabet gücü bu sektörde yüksek 

olduğu görülmektedir.  
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Grafik 6. GTİP (94)Türkiye’nin Mobilya Rekabet Gücü 2009-2018 

 

Kaynak: Trademap’ten alınan veriler kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 

Türkiye’nin mobilya sektöründe rekabet gücü için AKÜ değerleri incelendiğinde 50<AKÜ olması 

nedeniyle  rekabet gücünün yüksek olduğu değerlendirilmektedir.  

Tablo 4: GTİP (9401, 9402, 9403, 9404) için hesaplanan AKÜ Değerleri, 2009-2018 

GTİP 2009 2010 2011 202012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

9401 56,39 61,10 68,47 66,20 82,33 75,01 77,52 118,57 121,94 114,93 

9402 5,51 8,36 18,49 39,11 101,0 42,11 21,62 22,46 66,50 80,27 

9403 125,7 145,2 132,1 155,4 159,4 166,4 170,2 202,34 210,08 219,44 

9404 108,5 78,14 48,03 37,61 37,31 28,54 60,30 103,25 133,06 154,50 

Kaynak: Trademap’ten alınan veriler kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 

Grafik 7. GTİP (9401)Türkiye’nin Mobilya Rekabet Gücü 2009-2018 

 

Kaynak: Trademap’ten alınan veriler kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 
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9401- Oturmaya mahsus mobilyalar (yatak haline getirebilir türden olsun olmasın) ve bunların aksam 

ve parçaları sınıfında Türkiye’nin rekabet gücü için AKÜ değerleri incelendiğinde RCA > 50 yüksek 

değerler göstermesi nedeniyle son 10 yılda rekabet gücünün yüksek olduğu değerlendirilmiştir.  

Grafik 8. GTİP 9402 Faslı Türkiye’nin Mobilya Rekabet Gücü 2009-2018 

 

Kaynak: Trademap’ten alınan veriler kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 

9402-Tıpta, cerrahide, diş hekimliğinde ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar sınıfında Türkiye’nin 

2009 yılında +5,51 olan AKÜ değeri 2013 yılında 101, 2015 yılını düşüş yaşayarak +21,62 olmuş 

2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla 66,5 ve 80,27 olmuştur. Son iki yılda rekabet gücü mevcuttur.  

Grafik 9. GTİP (9403)Türkiye’nin Mobilya Rekabet Gücü 2009-2018 

 

Kaynak: Trademap’ten alınan veriler kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 

9403- Diğer mobilyalar ve bunların aksam ve parçaları mobilyalar sınıfında Türkiye’nin rekabet gücü 

için AKÜ değerleri incelendiğinde rekabet gücünün yüksek olduğu görülmektedir. 2009 yılında 

+125,77 olan AKÜ değeri ile rekabet gücü olduğu görülmektedir. 2013 yılında +159,43 değeri, 2014 

yılında +166,44 değeri ve 2018 yılında 219,44 değeri ile rekabet gücü olduğu görülmektedir.  
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Grafik 10. GTİP (9404)Türkiye’nin Mobilya Rekabet Gücü 2009-2018 

 

Kaynak: Trademap’ten alınan veriler kullanılarak tarafımızca hesaplanmıştır. 

9404- Somyalar, yaylı veya içleri herhangi bir maddeyle doldurulmuş veya teçhiz edilmiş yatak eşyası 

ve benzeri eşya sınıfında Türkiye’nin rekabet gücü için AKÜ değerleri irdelendiğinde 2009 yılında 

+108,5 değeri ile rekabet gücünün yüksek olduğu görülmektedir. 2009-2014 döneminde sürekli 

gerileyen AKÜ değerleri 2014 yılında +28,54 ile sınırda tamamlamıştır. 2015 yılından sonra rekabet 

gücü sürekli artış göstererek 2015 yılında AKÜ değeri +60,30 olmuş, 2018 yılında ise 154,5’e 

yükselmiştir. 

5. SEKTÖR ANKET SONUÇLARI 

Mobilya Sektöründe çoğunluğu İstanbul ilinde yerleşik olan, üretim ve pazarlama alanlarında 

faaliyet gösteren 123 firma ile yapılan anket bulguları aşağıda yer almaktadır. 

1.Sektöre göre üretimdeki en önemli sorunlar ve firmaların oranı. 

 Ankete katılan firmaların; 

%78’i eğitimli eleman bulamamak 

%56’si işgücü maliyeti 

%45’i hammadde ve girdi fiyatlarının yüksekliği 

%33’ü finansman yetersizliğini işaretlemişlerdir.  

%25’i teknolojik yetersizlik 

%19’u enerji maliyeti 

%17’si işletme yönetimi ve işletmenin geleceğinin planlanmasında yetersizlik 

%16’si kaliteli hammadde temininde güçlük 

Bu araştırma çerçevevesinde üretimdeki en önemli üç sorun; Eğitimli eleman bulamamak, Iş 

gücü maliyeti, Hammadde ve girdi fiyatlarının yüksekliği olarak sıralanmaktadır. 

2. Tasarımda yetersizlik 

Mobilya Sektörü Sorunları Çalıştayında Türkiye Mobilya Sektörü değer zincirinde Tasarım 

sürecinin zayıf olduğu değerlendirilmiştir. Mobilya Sektörü Anketi bulgularına göre   

Mobilya firmalarının ; 

%68’i ürünlerini kendileri tasarlamaktadır 

%25’i ürünlerini tasarlarken katalog,dergi ve internetten faydalanmaktadır 

%21’i fuarlardan ve piyasadaki ürünlerden esinlenerek ürünlerini tasarlamaktadırlar 

%15’i firma dışında tasarımcılardan yardım almaktadır 
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%11’inin tasarım bölümü bulunmaktadır 

Yıllık net satış hasılatı 1 milyon TL nin altında olan mobilya firmalarının %78‘i,1-8 milyon TL 

arasında olan mobilya firmalarının %61,3’ü , 9-40 milyon TL arasında olan mobilya firmalarının %50 

‘si ürünlerini kendileri tasarlamaktadırlar. 

Yıllık net satış hasılatı 1 milyon TL nin altında olan mobilya firmalarının %34‘ü,1-8 milyon TL 

arasında olan mobilya firmalarının %12,9’u , 9-40 milyon TL arasında olan mobilya firmalarının 

%21,4‘ü ürünlerini tasarlarken katologlardan, dergilerden, internetten faydalanmaktadır. 

Yıllık net satış hasılatı 1-8 milyon TL arasında olan mobilya firmalarının %12,9‘u, 9-40 milyon 

TL arasında olan mobilya firmalarının %35,7‘si ürünlerini tasarlamaları için tasarım bölümü 

kullanmaktadır. 

Yıllık net satış hasılatı 1 milyon TL nin altında olan mobilya firmalarının %6‘sı ,1-8 milyon TL 

arasında olan mobilya firmalarının %19,4’ü , 9-40 milyon TL arasında olan mobilya firmalarının 

%35,7 ‘si ürünlerini tasarlarken dışarıdan tasarımcılardan faydalanmaktadır. 

Yıllık net satış hasılatı 1 milyon TL nin altında olan mobilya firmalarının %20‘si ,1-8 milyon 

TL arasında olan mobilya firmalarının %22,6’sı , 9-40 milyon TL arasında olan mobilya firmalarının 

%21,4 ‘ü ürünlerini tasarlarken fuarlardan ve piyasadaki ürünlerden esinlenmektedir. 

 

3. Sektörde kalifiye eleman sıkıntısı var 

Mobilya Sektörü Sorunları Çalıştayında Türkiye Mobilya Sektörünün en önemli sorunlarından 

birisinin kalifiye eleman yetersizliği olduğu değerlendirilmiştir. Mobilya Sektörü Anketi bulgularına 

göre  Mobilya Firmalarının ;%20’si aradığı vasıflara sahip işçiyi bulamamakta, %50 si aradığı 

vasıflara sahip işçiyi zorlukla bulabilmekte, %6 ‘sı genellikle bulabilmektedir. 

4. Eğitimdeki Yetersizlikler 

Mobilya Sektörü Sorunları Çalıştayı'nda; Eğitimin teknolojik içeriğinin, sektör ihtiyaçlarına 

uyumunun ve uygulamalı eğitimin yetersiz olduğu değerlendirilmiş; Sektörle ilgili eğitimde ders 

müfredatlarının eski olması, Okullardaki atölyeler teknolojik olarak çok geri ve yetersiz olduğu, 

Öğrencilere kurumsal firmalarda yeterince staj imkanı sağlanamaması gençlerin sektöre girişini 

olumsuz etkilediği değerlendirilmiştir. 

Mobilya Sektör anketi bulgularına göre İstihdam edilen Endüstri Meslek Lisesi yeni 

mezunlarının teknolojik yetkinlikleri (tezgah, makine, alet kullanım bilgisi ve benzeri hususlarda) için 

ankete katılan mobilya firmalarının % 16,9’u istihdam ettikleri Endüstri Meslek Lisesi yeni 

mezunlarının teknolojik yetkinliklerini kesinlikle yetersiz ,% 41,6’sı  yetersiz, % 22,5’i Vasat,%19,1’i 

yeterli  bulmaktadır. 

5.Sektörde Yenilikçilik yetersizdir  

 

Ankete katılan mobilya firmalarının %62,5’inin yurt içinde yaptığı Patent,Endüstriyel Tasarım, 

Faydalı Model başvuru ve tescil sayısı yoktur. %37,5’inin Patent, Endüstiyel Tasarım ve Faydalı 

Model başvuru ve tescil sayısı bulunmaktadır. 

Mobilya firmalarının ; 

%55’i teknolojik yeniliklerle ilgili fuarlara katılarak 

%43’ü dergi, internet, katalog yolu ile 

%33’ü “yaparak öğreniyoruz” ilkesini ile 

%28’I yeni makinalar alarak 

%7’si araştırma geliştirme yaparak 

%2 ‘si Lisans, Patent, Know-how alarak 

%2’si üniversite ve araştırma kurumları ile teknoloji edinmektedirler. 

 

Yıllık net satış hasılatı 1 milyon TL’nin altında olan mobilya firmalarının %52,1 ‘i 1-8 milyon 

TL arasında olan mobilya firmalarının %56,7’si , 9-40 milyon TL arasında olan mobilya firmalarının 

%57,1 ‘i teknolojiyi yeniliklerle ilgili fuarlara katılarak edinmektedir. 
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Yıllık net satış hasılatı 1 milyon TL’nin altında olan mobilya firmalarının %8,3 ‘ü 1-8 milyon 

TL arasında olan mobilya firmalarının %40’ı , 9-40 milyon TL arasında olan mobilya firmalarının 

%64,3 ‘ü teknolojiyi yeni makinalar satın alarak edinmektedir 

Yıllık net satış hasılatı 1 milyon TL’nin altında olan mobilya firmalarının %45,8 ‘si ,1-8 milyon 

TL arasında olan mobilya firmalarının %46,7’si , 9-40 milyon TL arasında olan mobilya firmalarının 

%28,6‘sı teknolojiyi dergi, internet, katalog, yayınlar yoluyla edinmektedir. 

 

Yıllık net satış hasılatı 1 milyon TL ‘nin altında olan mobilya firmalarının yaklaşık %19’u ,1-8 

milyon TL olan mobilya firmalarının %27’si ve 9-40 milyon TL olan mobilya firmalarının %50’si 

teknolojiyi araştırma geliştirme yaparak edinmektedir. 

 

Yıllık net satış hasılatı 1 milyon TL’nin altında olan mobilya firmalarının yaklaşık %46 ‘sı 

teknolojiyi “yaparak öğreniyoruz” ilkesi ile edinmektedir. 

 

Yıllık net satış hasılatı 1 milyon TL ‘nin altında olan mobilya firmalarının sadece %4,2 ‘si 

teknolojiyi üniversite ve araştırma kurumlarından edinmekte diğer firmalarının hiçbiri 

edinmemektedir. 

6. Mobilya Sektörü Sorunları Çalıştayında Sektörde etkin üniversite–sanayi işbirliğini 

sağlayacak mekanizmaların olmadığı değerlendirmesi yapılmıştır.  

Mobilya Sektör anketi Analiz sonucuna göre ankete katılan firmaların %15’i üniversiteler 

ve/veya araştırma kurumları/merkezleri ile işbirliği yapmakta, %85’i işbirliği yapmamaktadır. 

 

Yıllık net satış hasılatı 1 milyon TL nin altında olan mobilya firmalarının %14,6 ‘sı , 1-8 milyon 

TL arasında olan mobilya firmalarının %6,5’i , 9-40 milyon TL arasında olan mobilya firmalarının 

%35,7 ‘si firma olarak üniversiteler ve/veya araştırma kurumları/merkezleri ile iş birliği yapmaktadır. 

 Üniversite ile işbirliği yapmama nedeni olarak, Mobilya firmalarının; 

%41’i ihtiyaç duymadığı için, 

%39’u hangi alanda işbirliği yapacağını bilmediği için, 

%19’u üniversitelerin sorun çözebileceğine inanmadığı için 

%18’i nereye müracaat edeceğini bilmediği için, 

%13’ü bürokratik işlemler, 

%5’i de diğer nedenlerden dolayı  

üniversiteler ile işbirliği yapmamaktadır 

7. Sektörün Uluslararası Pazarlama konularında yetersizlikleri mevcuttur. Çalıştay sonuçlarına 

göre İhracatta dış pazarlara yabancılık ihracat için önemli bir engel oluşturmaktadır. 

Bu bağlamda, anket sonuçlarına göre ankete katılan  firmaların  %38’i Dünya pazarını orta 

düzeyde tanıdığını,  %25’i tanımadığını, %27’si yeteri kadar tanıdığını ve %7’si çok iyi düzeyde 

tanıdığını beyan etmiştir. Yine anketimiz sonuçlarına göre Firma olarak dış pazarlar, ihracat-ithalat 

alanında eğitim ve danışmanlığa ihtiyacının olduğunu belirten firmaların oranı  %52,7 olmuştur. 

Pazarlama alanında eğitim ve danışmanlığa ihtiyacı olduğunu beyan edenlerin oranı ise %39,8’ dir 

8.Üretim için fiziki koşullarının ihtiyaçlarını  karşılama durumu. 

Ankete katılan mobilya firmalarının %57,8 sinin fiziki koşulları üretim için ihtiyaçlarını 

karşıladığını,  % 42,2 ‘i karşılamadığını beyan etmiştir.  İşlerinin genişletilmesi için bu firmaların; 

%47’si Mobilya Organize Sanayi Bölgeleri oluşturarak burada Leasing ile bina verilmesini, 

%40’ı Finans ve faiz desteği 

%35’ı arazi desteğini  

%36’sı makine, teknoloji desteğini, 

%27’si İstanbul Bölgesinin yatırım teşviklerinin daha üst bölgelerdeki düzeylere getirilmesini, 
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%24’ü yatırım projesi yönetimi desteğini  

tercih etmektedir. 

 

9. Eğitim desteği ihtiyacı 

Ankete katılan firmaların hangi alanlarda eğitim ve danışmanlığa ihtiyacı olduğu konusundaki 

beyanları ve yüzde payları aşağıda verilmiştir.  

Firma olarak dış pazarlar, ihracat-ithalat alanında eğitim ve danışmanlığa  

ihtiyacımız var.         %52,7 

Firma olarak üretim planlama-kontrol ve yönetim alanında eğitim ve  

danışmanlığa ihtiyacımız var.        %46,2 

Firma olarak pazarlama alanında eğitim ve danışmanlığa ihtiyacımız var. %39,8 

Firma olarak tasarım alanında eğitim ve danışmanlığa ihtiyacımız var.   %30,1 

Firma olarak finansman, banka ve kredi kuruluşlarından kredi temini alanında  

eğitim ve danışmanlığa ihtiyacımız var.      %25,8 

Firma olarak kalite kontrol ve kalite güvence sistemleri alanında eğitim ve  

danışmanlığa ihtiyacımız var.       %23,7 

Firma olarak üretim teknolojileri ve yönetimi alanında eğitim ve danışmanlığa  

ihtiyacımız var.         %19,4 

Firma olarak hukuki mevzuat alanında eğitim ve danışmanlığa  

ihtiyacımız var.        %18,3 

Firma olarak vergi alanında eğitim ve danışmanlığa ihtiyacımız var.  %15,1 

Firma olarak stratejik planlama ve yönetim alanında eğitim ve danışmanlığa  

ihtiyacımız var.         %11,8 

Firma olarak çevre yönetimi alanında eğitim ve danışmanlığa ihtiyacımız var. %8,6 

10. Finansman  

 

Çalıştay sonuçlarına göre sektörde Finansman yetersizliği ve Finansman maliyetlerinin yüksek 

olması önemli sorunların arasında yer almaktadır. Anket sonuçları da bu tespiti desteklemektedir. 

Firmaların uluslararası piyasalarda rekabet gücünü zayıflatan faktörler olarak finansman 

yetersizliğinin önem derecesi 10 üzerinden ortalama 7,91 finansman maliyetinin yüksekliği  ortalama 

8,15 değer almıştır. 

11. Mobilya sektöründe çeşitli alanlarda danışmanlık ve destek alabileceğiniz kurumların 

yeterliliği 

Anket sonuçlarına göre, çeşitli alanlarda danışmanlık ve destek alabilecekleri kurumlar 

konusunda ankete katılan Mobilya firmalarının  %16,7 ‘si söz konusu kurumların kesinlikle yetersiz , 

% 36,7 ‘si yetersiz, % 42,2’si orta derecede yeterli, %3,3’ü yeterli , %1,1 ise çok yeterli bulmaktadır. 

Sonuç olarak firmaların %53,4’ü çeşitli alanlarda danışmanlık ve destek alabilecekleri kurumlar 

konusunda yetersizlik olduğunu beyan etmiştir. Yalnızca %4,4’ü yeterli bulmuştur. 

12.Destek ve teşvikler  

 

Ankete katılan firmaların %14,5’ i finansal destek almış , %85,5 ‘i finansal destek almamıştır. 

Bu desteklerin  %63,16’sı yurtdışı fuar katılımı için, %42,11’i iş gezileri için olmuştur. Yıllık net satış 

hasılatı arttıkça kamu desteği/hibe alan mobilya firmalarının oranı artmaktadır. 9-40 milyon Türk 

Lirası arasında cirosu olan firmaların %43’ü destek/hibe almışlardır. Cirosu 1 milyon Türk Lirasının 

altında olanların % 2,2’si destek/hibe almıştır, yani tamamına yakını destek/hibe almamıştır.  İhracat 

destek ve teşviklerinden neden faydalanamadığı konusundaki  ilk üç neden aşağıda verilmiştir. 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
22-24 August 2019 • Titanic Business Kartal Hotel • İstanbul/Turkey  

 
111 

 

İhracata yönelik devlet desteklerinden ihracat teşvikleri ile ilgili yeterli bilgimiz olmadığından 

yaralanmıyoruz.          %30,2 

İhracata yönelik devlet desteklerinden bürokratik engeller yüzünden  

yararlanamıyoruz.           %28,1 

İhracata yönelik devlet desteklerinden gerekli miktarda yardımların yapılmaması yüzünden 

yararlanamıyoruz.            %17,7  

 

13.Sektörün örgütlenmesi ve sektör örgütlerin fonksiyonelliği  

Sivil-kamu sektör örgüt ve kurumlarını sektörün ihtiyacını karşılamakta; Ankete katılan 

firmaların Mobilya Firmalarının  % 24,1’i sektörel örgüt ve kurumları kesinlikle yetersiz, %34,5 ‘i 

yetersiz, % 26,5’i vasat , % 14,9’u yeterli bulmaktadır. Özetle firmaların % 85’i Sivil-kamu sektör 

örgütlerini sektörün ihtiyacını karşılamakta vasat ve vasat altı bulmaktadır. 

 

14. Türk Mobilya Sektörünün gelişmesi ve rekabetçi gücünün arttırılması için sivil-kamu 

meslek örgütlerinin (TOBB, Sanayi ve Ticaret Odaları, Meslek dernek ve vakıflar vb.) yapması 

gerekenler olarak ilk üç istek ve yüzde oranları aşağıda verilmiştir. 

Türk Mobilya Sektörünün gelişmesi ve rekabetçi gücünün arttırılması için sivil-kamu meslek 

örgütlerinin yapması gereken mobilya sektörünün ihtiyaçları ve sorunları ile ilgili çalışmalar yapmak, 

çözüm üretmek                         % 66,7 

Türk Mobilya Sektörünün gelişmesi ve rekabetçi gücünün arttırılması için sivil-kamu meslek 

örgütlerinin yapması gereken ihracatı kolaylaştıracak öneriler ve projeler ortaya  koymak   % 47,9 

Türk Mobilya Sektörünün gelişmesi ve rekabetçi gücünün arttırılması için sivil-kamu meslek 

örgütlerinin yapması gereken mobilya sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim ve  danışmanlık hizmetleri 

sunmak.                % 40,6 

15. Ankete katılan firmalar Yurtiçi ve Yurtdışı Pazarlarda Rekabet Gücü elde etmek için; 

%70’i yeni ürün geliştirmeye yönelerek 

%52’si ürün kalitesini arttırarak 

%35’I fuar organizasyonlarına katılarak 

%32’si Araştırma Geliştirme yaparak 

%34’ü pazar araştırması yaparak 

%32’si markasını geliştirerek 

%24’ü Düşük fiyatlarla rekabet ederek  

%23’ü Finansman yeterliliğini geliştirerek 

%23’ü kurumsallaşma çalışmalarını arttırarak 

%20 teknolojilerini yenileyerek ve geliştirerek 

%14’ü personelinin eğitim ve gelişimine yatırım yaparak 

%7’i Pazarlama konusunda e-ticaret uygulamarı ile 

%2’si Üniversite sanayi işbirliği yaparak 

Yurtiçi ve Yurtdışı pazarlarında rekabet gücü elde etmektedir. 

 16. Anket sonuçlarına göre Firmaların uluslararası piyasalarda rekabet gücü başarısını etkileyen 

faktörlerin başında kalite, girdi ve hammadde maliyetleri ve ihracat ve dış pazar deneyimi gelmektedir. 

17. İhracat pazarları 

Ankete katılan firmaların;  

%77,2 ‘si Orta-Doğu ülkelerine 

%36,8’ i Avrupa’ya 

%33,3 ‘ü Afrika’ya 

%40,4 ‘ü Türki Cumhuriyetlerine 

%21,1 ‘ i Rusya ve Bağımsız Ülkelere 

%8,8 ‘ i Uzak Doğu – Asya Ülkelerine 

%3,5 ‘i Amerika’ya 
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ihracat yapmaktadırlar. 

Sonuçlara göre en fazla ihracat yapılan pazar Orta-Doğu Ülkeleri , en az ihracat yapılan pazar 

Amerikadır.  

 

18. Çalıştay ve anket çalışmasının diğer sonuçları aşağıda verilmiştir. 

a. Fuar tanıtımları yetersizdir 

b. Markalaşmaya teşvik ve destek yetersiz 

c. Mobilya sektöründe ve girdilerinde % 18 KDV Sektörü küçültmekte ve   rekabet 

gücünü düşürmektedir 

d. Sektöre Lojistikle ilgili destek yetersizdir 

e. Girdi Sorunları 

Bazı hammaddelerde oligopol piyasası vardır  

Girdilerin yerli üretimi yetersizdir 

Girdilerin kalitesinde sorunlar yaşanabilmektedir 

Yüksek hammadde fiyatları 

f. Enerjinin fiyatı yüksektir 

g. Girdilerin bir kısmının %8 KDV ile alınıp nihai ürün  mobilyanın %18 KDV ile 

satılması sorun yaratmaktadır 

h. SGK  primleri yüksektir 

6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Dünya mobilya sektörü 450 milyar dolar civarındaki üretim hacmi ile dünya Gayri Safi Milli 

Hasılasının yaklaşık yüzde 0,06‘sını oluşturmaktadır. Sektörün emek yoğun olması nedeniyle istihdam 

içindeki payı çok daha yüksektir. 2002-2012 yılları arasındaki Dünya mobilya üretiminde gelişmiş 

ülkelerin büyüme hızı %1 olurken gelişmekte olan ülkelerin büyüme hızı %18 olarak gerçekleşmiştir. 

Sektörün dünyadaki ihracat tutarı 180 milyar dolar civarında olup dünya ihracatı içerisindeki payı 

2014 yılında yaklaşık 0,0094 olarak gerçekleşmiştir. 25 ülke ithalatın yüzde 86,1’ini 

gerçekleştirmiştir. Dünya Mobilya Sektöründe en büyük 200 firmanın payı %19 civarında olup sektör 

tam rekabet piyasasının özelliklerini taşımaktadır. Çin, birçok sektörde olduğu gibi emek yoğun olan 

bu sektörde en önemli oyuncudur. Son yıllarda Polonya, Vietnam, Meksika, Çek Cumhuriyeti üretim 

ve ihracatta paylarını önemli ölçüde arttıran ülkeler olup Türkiye’yi de aynı kategoride 

değerlendirmek mümkündür.   

Türkiye’de mobilya sektöründeki üretimin 7,5 milyar dolar olduğu tahmin edilmekte olup 

Türkiye için dış ticaret fazlasını sürekli arttıran, rekabet gücü olan, istihdam içindeki payı önemli olan 

sektörün 2014 yılı ihracatı 2,4 milyar dolara ulaşarak son on yılda dünya mobilya ihracatı 

sıralamasında 11 basamak yükselerek 12'nci sıraya yükselmiştir. 2018 ihracatı 2,68 milyar dolar 

olmuştur. 2008 yılında 681 milyon dolar olarak gerçekleşen sektör ithalatı, 2011 yılında 690 milyon 

dolar, 2014 yılında 1006 milyon dolar, 2018 yılında ise 592 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. 

Mobilya ürünleri sektörünün Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı yüzde 1,6 ve ithalatı içindeki 

payı yüzde 0,3 düzeyindedir.  

 

Türkiye Mobilya Sanayisinin Rekabet gücünün Açıklamalı Karşılaştırmalı Üstünlükler Yöntemi 

ile Değerlendirilmesi sonucunda sektörün rekabet gücünün olduğu ve son on yılda yükseldiği 

belirlenmiş GTİP 4 haneli alt sektörler bazında son iki yılda; 

GTIP Kodu  GTIP Adı 

9401   Oturmaya mahsus mobilyalar, aksam ve parçaları 

9402  Tıp, cerrahi, diş hekimliği ve veterinerlikte kullanılan mobilyalar, aksam ve 

parçaları 

9403   Diğer mobilyalar, bunların aksam ve parçaları 

9404   Somyalar, yatak takımı eşyası ve benzeri eşya 
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  tüm kategorilerde rekabet gücünün olduğu bu kategoriler içinde 9403 Diğer mobilyalar, 

bunların aksam ve parçalarının en yüksek rekabet gücüne sahip olduğu, daha önceki yıllarda 

sınır değerler arasında yer alan GTIP 9402 Tıp, cerrahi, diş hekimliği ve veterinerlikte 

kullanılan mobilyalar, aksam ve parçaları kategorisinin son iki yılda rekabet gücünü arttırarak 

rekabet gücü olanlar içerisine girdiği görülmektedir. 

Araştırma Çerçevesinde Öneriler 

1. Dünya mobilya sektörü son 15-20 yılda gelişmekte olan ülkelerinde yaygın girişiyle yoğun 

rekabetin yaşandığı bir sektör olup bu dönemde Çin, Polonya, Vietnam, Meksika gibi bazı 

ülkelerin dünya üretim ve ticaretinde paylarını önemli ölçüde arttırdığı görülmektedir. 

Sektörde son 12 yılda gelişmiş ülkelerin büyüme oranı %1 olarak gerçekleşirken gelişmekte 

olan ülkeler %18 oranında yıllık büyüme gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin de sektördeki payı ve 

dış ticaret payı artmaktadır. Türkiye için bu sektörde bir fırsat penceresi vardır. Dünya 

mobilya sektörünün çok farklı ürün gruplarını içermesi nedeniyle heterojen bir yapısı vardır. 

Ürün gruplarına ve ülkelerin gelişmişlik durumuna göre ülkelerin mobilya üretiminin ve 

pazarlarının yapısı farklı özellikler taşımaktadır. Bu nedenle sektörün Dünya’daki durumunun 

üretim, teknoloji, pazarlama gibi yönlerden incelenmesi ve irdelenmesi, bunun statik olarak 

değil dinamik şekilde değişimlerin takip edilmesi, Türkiye’nin bu bağlamda Mobilya Sektör 

politikasının oluşturularak süreklilik içinde sektörün gelişimine katkıda bulunulması önem arz 

etmektedir. 

2. Türkiye Mobilya Sektörünün maliyet, teknoloji, kalite, pazarlama, girdiler, finansman gibi 

temel parametrelerinin rakip ülkelerle mukayeseli olarak incelenmesi ve sektörün bir nevi 

röntgeninin alınması için niceliksel ve niteliksel “değer zinciri analizinin yapılması 

önerilmektedir. 

3. Türkiye Mobilya Sektörü için yapılan rekabet gücü hesaplamalarında bazı sektörlerin rekabet 

gücü olmadığı bazılarının da rekabet gücünün gerilemekte olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 

Öncelikle bu alt sektörlerin incelenmesi ve irdelenmesi, rekabet gücünü olumsuz etkileyen 

faktörlerin belirlenerek çözümlerin geliştirilmesi bununla birlikte rekabet gücü olan alt 

sektörlerin rekabet gücünün arttırılması için gerekli inceleme ve çalışmaların 

gerçekleştirilmesi önerilmektedir.   

4. Türkiye Mobilya Sektörü ile ilgili eğitimin teknolojik içeriğinin, sektör ihtiyaçlarına 

uyumunun ve uygulamalı eğitiminin yetersizliği, sektörle ilgili eğitimde ders müfredatlarının 

eski olması, Endüstri Meslek Liseleri’ndeki  atölyelerin teknolojik olarak çok geri ve yetersiz 

olması, yeni mezunlarının teknolojik yetkinliklerinin yetersizliği tespitleri çerçevesinde eğitim 

konusunun sektörün en başta gelen sorunlarından olduğu ve sektörün geleceğini ve 

gelişmesini etkileyeceği bu nedenle bu konuda gerekli çalışmaların ivedilikle 

gerçekleştirilmesi gerekli görülmektedir. 

5. Anket sonuçlarına göre Firmaların uluslararası piyasalarda rekabet gücü başarısını etkileyen 

faktörlerin başında kalite, girdi ve hammadde maliyetleri ve ihracat ve dış pazar deneyimi 

gelmektedir. 

6. Çalışmamız çerçevesinde firmaların % 85’i sivil-kamu sektör örgütlerini sektörün ihtiyacını 

karşılamakta vasat ve vasat altı bulmaktadır. Sektör örgütlerinin bu hususu değerlendirmesi ve 

sektörün beklenti ve istekleri paralelinde faaliyetlere önem vermesi gerektiği 

değerlendirilmektedir. 

7. Çalışmamız sonuçlarına göre sektörde Finansman yetersizliği ve Finansman maliyetlerinin 

yüksek olması önemli sorunların arasında yer almaktadır. Yaptığımız ankette firmaların 

uluslararası piyasalarda rekabet gücünü zayıflatan faktörler olarak finansman yetersizliğinin 

önem derecesi 10 üzerinden ortalama 7,91 finansman maliyetinin yüksekliği  ortalama 8,15 

değer almıştır. Ankete katılan firmaların %14,5’ i finansal destek almış , %85,5 ‘i finansal 

destek almamıştır. Bu desteklerin  %63,16’sı yurtdışı fuar katılımı için, %42,11’i iş gezileri 

için olmuştur. Bu bulgular sektör için finansal desteğin önemini ve ihtiyacını ortaya koymakta 

olup bu konuda gerekli çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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8. 2016'da Dünya e-ticaret hacminin 2 trilyon dolara,2018'de ise söz konusu rakamın 2 trilyon 

500 milyar dolara yükselmesi beklenmektedir. 2013 yılında, küresel mobilya satışlarının % 

2.6’u e-ticaret yoluyla gerçekleşmiştir. Bu oran her geçen yıl hızla artmaktadır. E-Ticaretin 

geliştirilmesi konusunun gündeme alınması önerilmektedir. 

9. İstanbul bazındaki ankete katılan mobilya firmalarının % 42,2 ‘i üretimde fiziki koşulların 

ihtiyaçlarını karşılamadığını beyan ederken firmaların İşlerinin genişletilmesi için; %47’si 

Mobilya Organize Sanayi Bölgeleri oluşturarak burada Leasing ile bina verilmesini tercih 

etmektedir. Sektörün önemli bir ihtiyacı olarak değerlendirilen bu konuda gerekli çalışmaların 

başlatılması önerilmektedir.  

10. Mobilya firmalarının teknoloji edinmeyi büyük oranda fuarlar, internet, dergi ve katalog 

yoluyla gerçekleştirdiği, ancak %7’sinin araştırma geliştirme yaparak, %2 ‘sinin Lisans, 

Patent, Know-how alarak,%2’sinin üniversite ve araştırma kurumlarından teknoloji edindiği 

tespiti sektörün teknolojik düzeyinin geliştirilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. 

11. Firmaların %53,4’ü çeşitli alanlarda danışmanlık ve destek alabilecekleri kurumlar konusunda 

yetersizlik olduğunu beyan etmiştir. Yalnızca %4,4’ü yeterli bulmuştur. Firmaların başta dış 

pazarlar, ihracat-ithalat alanında  (%52) eğitim ve danışmanlığa olmak üzere, üretim planlama-

kontrol ve yönetim, pazarlama, tasarım, finansman, banka ve kredi kuruluşlarından kredi 

temini, hukuki mevzuat v.b. bir çok konuda eğitim ve danışmanlık ihtiyacı olduğu 

belirlenmiştir. Sektörde çeşitli alanlarda eğitim ihtiyacı olduğu açıktır. Bu konuda İTO, İSO, 

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Sektör kurum ve örgütlerinin gerekli çalışmaları ve eğitimleri 

gerçekleştirmesi önem arz etmektedir. 

 

12. Çalışmamız sonuçlarına göre sektörünün en önemli sorunlarından birisinin kalifiye eleman 

yetersizliği olduğu değerlendirilmiştir. Mobilya Sektörü Anketi bulgularına göre  Mobilya 

Firmalarının ;%20’si aradığı vasıflara sahip işçiyi bulamamakta, %50 si aradığı vasıflara sahip 

işçiyi zorlukla bulabilmekte, %6 ‘sı genellikle bulabilmektedir. Bu konuda başta Milli Eğitim 

Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu olmak üzere ilgili kamu kurumlarınında katkısıyla 

çözüm üretilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. 

13. Sektörün sorunları olarak belirlenen ve sektörün gelişmesinde önem arz eden konuların 

bazıları aşağıda verilmiştir; 

- Lojistikle ilgili destek yetersizdir 

- Türkiye Mobilya Sektörü değer zincirinde Tasarım sürecinin zayıf olduğu 

değerlendirilmiştir.  

- Sektörün Uluslararası Pazarlama konularında yetersizlikleri mevcuttur. 

- Sektörde üniversiteler ve/veya araştırma kurumları/merkezleri ile işbirliği yetersizdir. 

- Sektörde Patent, Endüstriyel Tasarım, Faydalı Model üretimi dolayısıyla “yenilikçilik” 

yetersizdir. Bu konuda çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. 

- Girdilerin kalite ve maliyetlerindeki sorunlar incelenmeli ve çözüm üretilmelidir. 

- Sektörde KDV oranının yarattığı sorunların çözülmesi sektöre büyük katkıda 

bulunacaktır. 

- Mobilya ürünlerinin hacimlerinin yüksek olması nedeniyle Yurtdışı fuarlara ürün 

gönderilmesi ve bu fuarlarda stand kiraları konusunda sektöre ilave destekler verilmesi 

önem arz etmektedir. 

- Sektörel finansman konusunda çalışmanın yapılması ve sektörde önemli bir sorun olan 

finansman sorununa çözüm üretilmesi gerekmektedir. 

- Emek yoğun bir sektör olması nedeniyle sektördeki SGK ve diğer yüklerin 

hafifletilmesi sektöre rekabet gücü kazandıracaktır.  

Bu yetersizliklerin giderilmesi için gerekli faaliyetlere başlanması ve çözüm 

önerilerinin oluşturularak çözüm üretilmesi sektör açısından önem arz etmektedir. 

 

14. Türkiye Mobilya Sektörünün masaya yatırılarak incelendiği ve irdelendiği bu 

çalışmamız çerçevesinde yukarda tespiti yapılan hususların değerlendirilerek sektörün 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
22-24 August 2019 • Titanic Business Kartal Hotel • İstanbul/Turkey  

 
115 

 

gelişimi için araştırma, proje, çözüm önerileri üretip bunların realize edilmesinde 

öncülük edecek, sektörel bir think-tank/düşünce kuruluşu olarak işlev görecek bir 

Türkiye Mobilya Sektörü Araştırma Merkezi’nin kamu, sektör ve iş dünyasının 

kurum ve kuruluşları ve akademik kuruluşların katılımı ile oluşturulması çalışmamız ile 

ulaşılan en önemli sonuç olarak teklif edilmektedir.  
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Ek-1 

MOBİLYA SEKTÖRÜ ANKETİ 

Araştırmanın Kapsamı 

Araştırmada, Ana kütle İstanbul ilinde faaliyetinde bulunan  mobilya işletmeleridir. Anket 

soruları; çoktan seçmeli, iki seçenekli, açık uçlu ve likert tipi olarak hazırlanmıştır. Anket 

uygulamasında yüzyüze görüşme yapılmıştır. Ayrıca anketin değerlendirilmesinde aritmetik ortalama 

ve yüzde yöntemleri kullanılmıştır. Örnek büyüklüğünün belirlenmesinde aşağıdaki formülden 

yararlanılmıştır.  

Anket uygulamasında örnek çapı (n); 

n= (Z
2
 * N * P * Q) / (N * D

2
 + Z

2
 * P * Q)  

eşitliğinden hesaplanmıştır. 

Z= Güven kat sayısı (%95’lik güven için bu katsayı 

1,96 alınmaktadır) 

N= Ana kütle büyüklüğü (6200) 

P= Ölçmek istediğimiz özelliğin ana kütlede bulunma 

ihtimali (%99 alınmıştır)  

Q= 1-P (ölçmek istenilen özelliğin ana kütlede 

bulunmama ihtimali) (%1) 

D= Kabul edilen örnekleme hatası (%2 alınmıştır) 

Örnek büyüklüğünü belirlemek için aşağıdaki 

formül kullanılmıştır. 

Hesaplama sonuçlarına göre araştırma için 94 işletmenin yeterli olacağı tespit edilmiştir. 

Yapılan araştırmada 123 işletme incelenmiş olup, bunlardan anketi tam olarak cevaplandıran 

96’sı işleme alınmıştır. 

n= (1,96)
 2
 * 6200 * 0,99 * 0,01) / (6200 * (0,02)

 2
 

+ (1,96)
 2
 * 0,99 *0,01) = 93,6  
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Verilerin Değerlendirilmesi 

Anketlerin değerlendirmesi aritmetik ortalama, yüzde, frekans ve Ki kare (Chi - Square) testi 

dağılımlarına dayanmaktadır. Ancak birden çok seçeneğin önem derecesine göre cevaplandırılması 

istenen sorularda ağırlıklandırmaya başvurulmuştur. Veriler ise “SPSS” istatistik ve “Microsoft Office 

Excel” programından faydalanılarak değerlendirilmiştir.  
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EĞİLME ETKİSİ ALTINDAKİ BETONARME KİRİŞLERİN HASAR 

SEVİYELERİNE YÖNELİK DENEYSEL ÇALIŞMA 

 االضرار الناتجة عن قوى األنحناءدراسة عملية لسلوك الكمرات الخرسانية المسلحة تحت تأثير مستويات مختلفة من 

İbrahim Hakkı ERKAN
1
, Ceyhun AKSOYLU

2
, Salah ALSHLASH

3
 & Musa Hakan 

ARSLAN
4 

 

Özet 

Bu çalışma, karbon fiber (CFRP), çelik plaka ve mekanik bağlayıcılar ile güçlendirilmesi planlanan 

betonarme kirişlerin eğilme etkisi altındaki davranışlarını karşılaştırmalı olarak incelemek için 

yapılmıştır. Yapılan çalışmada güçlendirme öncesi kirişlere uygulanan ön hasar kısmı ele alınmıştır.  

Çalışmada bir adet referans ve üç farklı hasar seviyesinde ön yüklemeleri yapılmış olan toplam on 

adet 12.5x25x250 cm boyutlarında dikdörtgen kesitli kiriş üretilmiştir. Kirişlerin eğilme etkisi altında 

güç tükenmesi yaşaması için; etriye Ф5/10cm ve boyuna donatı oranı %1.17 olarak seçilmiştir. Ayrıca 

yapılan dört noktadan statik düşey yüklemelerde a/d oranı 3.11 seçilmiştir. Çalışmada ilk olarak 

referans numune göçme konumuna kadar yüklenmiştir. Ardından her bir güçlendirme alternatifi için 

%1, %2 ve %3 düşey deplasman oranlarına kadar yüklenerek kirişlerde eğilme hasarları kontrollü bir 

şekilde oluşturulmuştur. Deneysel çalışmalardaki kirişlerin farklı hasar seviyelerinde oluşan çatlaklar 

ve yük-deplasman grafikleri değerlendirilmiştir. CFRP, çelik plaka ve mekanik bağlayıcılar ile 

güçlendirilecek kirişlere ait tasarım kriterleri belirlenerek planlanan ilgili tasarım detayları 

sunulmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Çelik Plaka,Güçlendirme, Karbon Fiber, Mekanik Bağlayıcılar, Ön Hasar.  

 الملخص

بإستخدام تتناول هذه الدراسة العملية سلوك الكمرات الخرسانية المتضررة التي تتم عمليات تقويتها وتدعيمها بثالث طرق مختلفة تتمثل 

تحت  ، األلواح الفوالذية و الروابط الميكانيكية( ويستخدم االيبوكسي كرابطCFRP) صفائح البوليميرات المسلحة باأللياف الكربونية

تأثير عزوم األنحناء المختلفة وفحص ومقارنة النتائج مع جائز مرجعي بهدف معرفة سلوكها األنشائي، خصائصها الميكانيكية و سعتها 

. قبل عمليات التقوية تعطى الكمرات اضرار أولية بقيم معلومة. من اجل إتمام هذه التجربة تم إنتاج كمرات مسلحة )عينات( ليةالتحمي

(. عينة واحدة مرجعية وثالث عينات لكل مستوى ضرر بحيث أنه يوجد ثالث مستويات للضرر وبذالك  cm 250×25×12.5بأبعاد)

نات. من اجل معرفة السعة القصوى لتحميل العينات تم تحميل العينة المرجعية بكامل استطاعتها عي 10يكون عدد العينات اإلجمالي 

وعندها تم تحديد قيم األضرار التي سوف تعطى للعينات التي سوف تدعم وتقوى الحقا. وبذلك تم تحميل العينات حتى الحصول على 

%(. في هذا العمل وأثناء التحميل تم تسجيل 3%( والضرر المتقدم )2%(، الضرر المتوسط )1اضرار مختلفة، الضرر األولي بقيمة )

 جميع البيانات من السعة التحميلية، االنزياح واألجهاد وتمت مالحظة الشقوق الناتجة واماكنها باإلضافة الى الرسوم البيانية لكل عينة

يرا و بأستخدام ثالث أنواع مختلفة من المواد المستخدمة على حدى وتمت مقارنتها والتعليق على النتائج التي تم الحصول عليها. وأخ

 في التقوية تم تحديد معايير التصميم للعينات والتفاصيل المتعلقة بالتصميم.

 األلواح الفوالذية، التقوية، األلياف الكربونية، الروابط الميكانيكية، الضرر المبدئي.الكلمات المفتاحية: 

 

                                                           
1
 Corresponding Author , Dr. ,Konya Technical University, iherkan@ktun.edu.tr  

2
 Dr., Konya Technical University, caksoylu@ktun.edu.tr  

3
 Civil Eng., Konya Technical University, saleh.alshlash6@gmail.com   

4
 Prof.Dr., Konya Technical University, mharslan@ktun.edu.tr)  

mailto:iherkan@ktun.edu.tr
mailto:caksoylu@ktun.edu.tr
mailto:saleh.alshlash6@gmail.com
mailto:mharslan@ktun.edu.tr


International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
22-24 August 2019 • Titanic Business Kartal Hotel • İstanbul/Turkey  

 
119 

 

 المقدمة

الخرسانية وبالمقارنة مع انظمة النقل األخرى تكون شائعة ومستخدمة بكثرة. تتألف انضمة النقل الخرسانية من االعمدة إن انظمة النقل 

وتكون الكمرات من اكثر  والكمرات والحوائط القصية والبالطات المختلفة تكون هذه العناصر معرضة لقوى اإلنحناء المختلفة.

هذه القوى يتم وضع حديد تحت تأثير ة السلوك الضعيف الذي تظهره هذه العناصر اإلنشائية لمقاومالعناصر المعرضة لهذه القوى و

تسليح طولي في منطقة الشد. يتم حساب وتصميم حديد التسليح بما يتوافق مع الكود التركي وجميع الكودات األخرى. يجب ان يتمتع 

مختلفة مثل )وجود أخطاء في التصميم أثناء التنفيذ للعنصر األنشائي،  نظام النقل الخرساني بالمرونة والصالبة الكافية، بسبب عوامل

االستعمال الخاطئ للمنشأ كتعرضه ألحمال تزيد عن األحمال التصميمية او تركيب معدات ثقيلة او تغيير وظيفة المنشأ و تعديل في 

ح( تتغير خصائص العنصر الخرساني وتتأثر سعته نظامه االنشائي كأزالة حائط او عمود، تلف بالخرسانة االصلية او حديد التسلي

التحميلية سلباً عندها يتم اللجوء الى إصالح وتقوية العناصر الخرسانية. يتم استخدام مواد وطرق مختلفة في عمليات تقوية العناصر 

شائع جداً في عمليات التقوية CFRP و  FRPالخرسانية، يعد استخدام الياف الكربون و المواد البوليمرية المسلحة بالياف الكربون 

 ,Sharif, Al-Sulaimani et al. 1994)والتدعيم وخاصا عندما تكون العناصر الخرسانية تحت تأثير قوى األنحناء المختلفة

Takeda, Mitsui et al. 1996, Ali, Oehlers et al. 2001, Li, Diagana et al. 2001, Abdalla 2002, Abdalla, 

Torkey et al. 2003, Wang and Chen 2003, Wu and Yin 2003, Yin and Wu 2003, Avril, Ferrier et al. 

2004, Rasheed, Nayal et al. 2004, Gemi, Köroğlu et al. 2018, Aksoylu, Özkılıç et al. 2019, Aksoylu, 

Yazman et al. 2019, Özkılıç, Aksoylu et al. 2019, Özkılıç, Aksoylu et al. 2019, Yazman, Aksoylu et 

al. 2019, Yazman, Aksoylu et al. 2019, Arslan, Aksoylu et al.  2019).  . تحت مسمى تحسين مقاومة العناصر

 CFRPتم تقوية كمرات بيتونية مسلحة بإستخدام الياف الكربون  (Özcan and Yöntem 2005)البيتونية المسلحة في تجربة عملية 

 Aykaç and Özbek)ام االيبوكسي كالصق، وقد لوحظ ازدياد في قدرة األنحناء للكمرات. وفي تجربة بشكل طولي وباستخد

تم زيادة قدرة األنحناء لكمرات خرسانية يعد تقويتها بصفائح فوالذية في المنطقة المعرضة لألنحناء، في نفس الوقت تبين ان  (2011

عند استخدام الصفائح الفوالذية في تقوية وتدعيم الكمرات الخرسانية المسلحة تزداد قدرة الكمرات لمقاومة القوى القاطعة قد تزايدت، 

 Aykaç and Acar)تتشابه الى حد ما مع تجارب  (Arabacı 2018)تم إجراء تجارب عملية مرونة الكمرات بشكل ملحوظ. 

الذ. وتتكون من سلسلة من التجارب تتزايد خاللها حيث تم اجراء دراسة لتقوية كمرات بيتونية مسلحة بإستخدام الواح من الفو (2014

 ثخانة االلواح الفوالذية المستخدمة في عمليات التقوية باستمرار وقد تبين ازدياد قدرة الكمرات لمقاومة القوى القاطعة وقوى االنحناء

تم استخدام الصفائح  (Acar 2014)ا بأزدياد ثخانة االلواح المستخدمة وبازدياد التصاقها مع الكمرات. في الدراسة التي قام به

 الفوالذية والياف الكربون في تقوية الكمرات البيتونية المسلحة، وكنتيجة لتجارب هذه الدراسة تبين ان الصالبة األولية للكمرة، السعة

تثبيت زوايا وصفائح  تم (Demirci 2011)التحميلية والقدرة على نقل االحمال ومقاومة العزوم قد ازدادت بشكل ملحوظ. في دراسة 

من الفوالذ على كمرات بيتونية مسلحة بقصد تقويتها وتدعيمها ضد قوى األنحناء المختلفة وتم ايضاً فحص ومقارنة سلوك الكمرات. تم 

دد الشقوق إنتاج كمرة مرجعية وثالث كمرات مقواة بأحجام مختلفة من زوايا وصفائح الحديد وتبين انه بازدياد ابعاد مواد التقوية يقل ع

تم البحث في تأثير التقوية  (Gribniak, Tamulenas et al. 2017)ويقل اتساعها وتزداد السعة التحميلية للكمرات. وفي دراسة 

على الكمرات البييتونية المسلحة عند استخدام الياف الكربون واسياخ الفوالذ، تم تقوية الكمرات بالجمع بين اسياخ الحديد من الداخل 

ارج والياف الكربون وتم تقييم جميع الكمرات كل على حدى. وكنتيجة لهذا العمل تبين ازدياد السعة التحميلية للكمرات. في ومن الخ

تم البحث في التحقق وإصالح الشقوق في المنشآت الخرسانية بطرق مختلفة، تم إصالح الشقوق وتقوية العناصر  (Deb 2012)عمل 

، الروابط الميكانيكية، المالط االسمنتي الخاص وعجينة Uالبيتونية بعدة طرق مختلفة )حقن االيبوكسي، اسياخ الفوالذ ذات الشكل 

  اسمنتية ذات لزوجة منخفضة(.

تم استخدام الياف الكربون المقواة بااللياف لتقوية الكمرات، من اجل زيادة قدرة  (Çetinkaya, Kaplan et al. 2011)في عمل 

بشكل طولي في المواد البوليمرية المسلحة بالياف الكربون الكمرة على تحمل قوى اإلنحناء وزيادة سعتها التحميلية تم تغطية الكمرات ب

 (Topçu and Gürer 2005)لبحث في الفائدة من اصالح الكمرات المتضررة باستخدام حقن االيبوكسي منطقة االنحناء. وأخيرا تم ا

في منطقة الشد وبعدها تم اصالح الشقوق (mm 2نوع مختلف من الكمرات من المنتصف حتى خلق شقوق بعرض)  16تم تحميل 

لسعة التحميلية الجديدة للكمرات، كنتيجة لعملية اإلصالح التي بتعبئتها بااليبوكسي من خالل الحقن وتحميلها من جديد بهدف معرفة ا

من سعتها الحالية، والخالص الى ان اإلصالح بطريقة حقن االيبوكسي طريقة  75%أجريت وصلت السعة التحميلية للكمرة الى 

 مجدية. 
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ة مختلفة. وتم إعطاء ضرر اولي للكمرات في هذه الدراسة اجري فحص دقيق على كمرات من المخطط لها ان تقوى الحقا بتقنيات تقوي

التركية، بهدف فحص سلوك الشقوق الناتجة عن قوى األنحناء. تم صنع الشقوق بما  المعايير بما يتوافق مع الشروط المذكورة في

 (TDY 2007)يتوافق مع مستوى االضرار الموضحة في الكود التركي باب تنظيم الزالزل، وكانت االضرار بالترتيب : 

 (1%)رر اولي ض -1

 (2%)ضرر متوسط  -2

 (3%)ضرر متقدم  -3

 المواد واألساليب

 كمرات ذات مقطع مستطيل. 10في هذا العمل تم انتاج 

 تم إيضاح مراحل اإلنتاج في األسفل.

 تحضير الكمرات

 Konya Teknik Üniversitesi Yapı Ve Deprem) تم صنع الكمرات في مختبرات البناء والزالزل التابع لجامعة قونيا التقنية

Araştırma Laboratuvarı 1(. ، الشكل( تم اختيار طول الكمرات .cm 250 وكان الهدف من انتاج هذه الكمرات هو الحصول .)

 على شقوق انحناء قبل الحصول على شقوق قصية بمستويات مختلفة وفحص آلية عمل الشقوق. 

 مراحل تحضير العينات. .1الشكل 

 
 الخشبية للكمراتتحضير القوالب  (1

 
 تموضع حديد التسليح والكانات داخل القوالب (2

 
 مرحلة صب الخرسانة داخل القوالب (3

 
العينات االسطوانية التي تم اخذها اثناء صب  (4

 الخرسانة
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، بعد كسر العينات األسطوانية التي اخذت اثناء عملية صب الخرسانة كانت نتائج قوة الضغط Mpa25 استخدمت الخرسانة من رتبة 

26.35 Mpa . 

( في منطقة الشد 3Ø12في التسليح العلوي للكمرات فكانت قيمة التسليح  ) (ρ=0,0117) (،  S420تم استخدام الفوالذ من النوع )

( املس ألنتاج S220) ( في منطقة الضغط. تم استخدام حديد التسليح من النوع2Ø8)  (ρ=̍0,00347) واستخدم الفوالذ من النوع

 ALSHLASH)تفاصيل تصميم الكمرات المقاومة لألنحناء. 2(. يوضح الشكل رقم Ф5/10 cmالكانات وذلك بتموضع مساوي ل ) 

2019) 

تفاصيل تسليح نموذج للعينات. .2الشكل   

 

 

 الدراسة العملية

 Konya Teknik Üniversitesi Yapı Veاالنحناء في مختبرات جامعة قونيا التقنية للبناء وبحوث الزالزل )تم تحضير كمرات 

Deprem Araştırma Laboratuvarı( ألختبارها تحت التحميل العمودي وبأبعاد )cm 12.5  ×25  ×250 ذات مقاطع عرضية )

(. تم إجراء قراءات للحمل 3.11مساوية ل ) (a/d)ء تم اعتماد النسبة مستطيلة. لكي يتم الحصول على اضرار ناتجة عن قوى األنحنا

قنوات بمساعدة الكمبيوتر المستخدم في التجارب. تم إجراء قياسات التحميل  8واإلزاحة وتسجيلها بواسطة نظام قراءة بيانات ذو 

قيمة األنزياح بمساعدة مساطر القياس  ، وقياس) kN)300 ( ذو سعة تحميلية تبلغ loadcellالعمودي بمساعدة مقياس الحمل )

 مستوى وتفاصيل التحميل. 3الخاصة. يبين الشكل رقم 
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 جهاز اختبار التحميل.  .3الشكل رقم 

 

 

 

في الدراسة العملية، في البداية تم تحميل عينة مرجعية واحدة بأقصى استطاعة لها، بعد ذلك تم إجراء بقية اختبارات الضرر األولية، 

 ٪ من قيمة األنزياح العمودي للعينة المرجعية. 3٪ و 2٪ و 1تم إجراء التحميل العمودي بنسبة 

 الرسوم البيانية لإلزاحة واإلجهاد لألضرار االولية وخارطة توزع الضرر في نهاية كل تجربة.  4ويبين الشكل رقم 
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 العينات المتضررة باالضرار المبدئية. .4الشكل 

 

 
  العينة المرجعية. (1

 

 
  .(1%)الكمرة ذات المستوى األول من الضرر  (2

 

 

 
 (2%) من الضرر الكمرة ذات المستوى الثاني (3
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 (3%) الكمرة ذات المستوى الثالث من الضرر (4

 

 

  

العمودي. بدأ ظهور األجهاد ، لوحظ ان ازدياد الشقوق وأتساعها يكون متعلق بزيادة  4عندما تم فحص األضرار في الشكل رقم 

الضرر والشروخ في جميع العينات عند قيمة حمل متشابهة وكان لها نفس قيمة األنزياح عند سويات تحميل مختلفة، وكان لجميع 

العينات نقطة مقاومة الخضوع نفسها. سيتم فحص المتغيرات للكمرات المتضررة بمستويات مختلفة والمراد تقويتها بالرجوع الى القيم 

حصلنا عليها من العينة المرجعية. ستكون طرق التقوية لهذه الكمرات على التوالي هي التقوية باستخدام البوليمرات المقواة بالياف التي 

 ، ألواح الفوالذ  والروابط الميكانيكية.CFRPالكربون 

 العينات المخطط لتقويتها

الث طرائق مختلفة، وهي بالترتيب البوليمرات المقواة بالياف تم التخطيط لتقوية الكمرات المعرضة ألضرار األنحناء باستخدام ث

، ألواح الفوالذ  والروابط الميكانيكية. تم عرض معلومات مفصلة عن الطرق التي سوف يتم استخدامها لعمليات CFRPالكربون 
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 طرق التقوية المخطط لها. .5الشكل 

 

 

I.  التقوية بإستخدام البوليمرات المقواة بالياف الكربونCFRP 

 

 

 

II. التقوية بإستخدام الصفائح الفوالذية 

 

 

 

III. التقوية بإستخدام الروابط الميكانيكية 

من اجل تدعيم الكمرات المتضررة وبعد األطالع على الشروط والمواصفات في الكود التركي تم اختيار الطرق البديلة الموضحة في 

 . 5الشكل 

  بالياف الكربونالبوليمرات المقواة تم اختيارCFRP  كونه متوفر وعملي باألضافة الى أنه ال يسبب زيادة في ابعاد العناصر

، وتكون مقاومة األنشائية أي اننا ال نخسر مساحة بأستخدام هذه الطريقة، تتمتع أقمشة األلياف الكربونية بمقاومة شد عالية

 للمؤثرات الخارجية كالرطوبة وغيرها.
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 ي مقاومة لجميع قوى األنحناء والقص باألضافة الى كون تجهيزها لألستخدام إن استخدام الصفائح الفوالذية شائع جدا فه

يكون سهل نسبيا حيث انه تتم جميع عمليات القطع واألنتاج بحسب القياسات المطلوبة في المصنع ومن ثم يتم نقلها الى 

 المكان المطلوب، ويتم تثبيتها على العناصر بواسطة اللحام أو االيبوكسي.

 لروابط الميكانيكية تعتبر طريقة جديدة نوعا ما وتستخدم عادة في البالطات وخصوصا للشروخ التي يكون إن طريقة ا

مستمرة في التمدد واألستطالة، يفضل تجربة هذه الطريقة لمعرفة تأثيرها على السعة التحميلية للكمرات، إذا كانت هذه 

 حال اقتصاديا أكثر من الطرق السابقة.  الطريقة مؤثرة وأظهرت نتائج إيجابية سوف يكون استخدامها

 النتائج

تم  فحص آلية تشكل وعمل الشقوق في الكمرات الخرسانية الناتجة عن اضرار األنحناء المختلفة. وتم عرض آلية خطط التقوية البديلة 

اختيار الطرق الشائعة في مجال بالتفصيل. في هذا العمل تم وضع دراسة لجودة العمل ما قبل التقوية، عند اختيار طرق التقوية تم 

و الصفائح الفوالذية وايضاً من الطرق التي بدأت  تنتشر في السنوات األخيرة  CFRPبالياف الكربونالبوليمرات المقواة  التقوية مثل

الضرر للكمرات الروابط الميكانيكية والبد من النظر في إمكانية استخدامه. من أجل ذلك وباالعتماد على ثالث مستويات مختلفة من 

البديلة تم العمل على خطة عملية متسلسلة لتقوية الجوائز التي تعرضت للضرر األولي. وكنتيجة سوف يتم اقتراح بديل التقوية المناسب 

 استخدامه بما يتناسب مع السوق. 

 

 

 مالحظة:

 .Salah ALSHLASH تم انتاج هذه الدراسة من اطروحة الماجستير ل

Bu çalışma Salah ALSHLASH’ın yüksek lisans tezinden yapılmıştır. 
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KESME ÖNLEMİ ALINMAMIŞ BETONARME KİRİŞLERİN HASAR 

SEVİYELERİNE UYGUN ETKİN ONARIM YÖNTEMLERİNİN 

DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI 
 

 بحث عملي لطرق إصالح فعالة و مناسبة لكمرات خرسانية ذات مستويات ضرر مختلفة ناجمة عن قوى قصية لم تؤخذ باإلعتبار

İbrahim Hakkı ERKAN
1
, Ceyhun AKSOYLU

2
 , Salah ALSHLASH

3
 & Musa Hakan 

ARSLAN
4 

Özet 

Betonarme yapıların güçlendirilmesinde, mevcut taşıyıcı sistem elemanlarının boyutlarının artırılması 

veya yeni taşıyıcı elaman ilave edilmesi en yaygın yöntemlerden biridir. Betonarme kirişlerin 

güçlendirilmesine yönelik çalışmalara bakıldığında çelik plakalar ve kompozit malzemelerin 

kullanılması da uzun yıllar kullanılan ve halen de yoğun talep gören yöntemlerin başında gelmektedir. 

Ancak uygulamada özellikle Türkiye’de yeni diye tabir edilebilecek mekanik bağlayıcılar ile (betona 

dikiş atma) güçlendirme, alternatif olarak düşünülmeye başlanmaktadır. Bunun için bu üç malzemenin 

betonarme kirişlerin kesme hasarlarına yönelik iyileştirici etkilerini görmek adına bir dizi çalışma 

planlanmıştır. Boyutları 12.5x25x250 cm olan kirişlerin kesme hasarına uğramaları için Ф5/35 cm 

aralıklarla etriye yerleşimi yapılmıştır. Kirişler içerisindeki boyuna donatı çekme bölgesinde 3Ф12 ve 

basınç bölgesinde 2Ф8 olacak şekilde yerleştirilmiştir. Çalışmada bir adet referans ve 9 adet ön hasar 

deneyleri gerçekleştirilmiştir. Üç farklı güçlendirme alternatifi için kirişlerde referans numunenin yük 

taşıma kapasitesi dikkate alınarak kapasitenin %50, %63 ve %83 hasar seviyeleri dikkate alınmıştır. 

Bu hasar seviyelerinde kirişlerde oluşan kesme ve eğilme çatlakları işaretlenerek, güçlendirme 

alternatiflerinin her biri için tasarım detayları hazırlanmıştır.  Son olarak kesme hasarına uğratılmış 

kirişlerin yük-deplasman ilişkileri karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çelik Plaka,Güçlendirme, Karbon Fiber, Mekanik Bağlayıcılar, Ön Hasar.  

 

 الملخص

ابعاد العناصر الخرسانية أو إضافة عناصر جديدة بغرض تقوية وتدعيم العناصر الخرسانية تعد زيادة في تقوية المنشات الخرسانية .

.بالنظر إلى الدراسات المتعلقة بتقوية عناصر الخرسانة المسلحة ، في نظام العناصر الحاملة والناقلة لألحمال من إحدى الطرق الشائعة

ولكن في  فإن استخدام االلواح الفوالذية والمواد المركبة هي واحدة من الطرق المستخدمة لسنوات عديدة وما زال الطلب عليها مرتفعًا،

بدأ التفكير بها كبديل حقيقي لعمليات ، ابط الميكانيكيةالتطبيق وخصوصا في تركيا هناك تعبير جديد للتقوية هو التقوية بواسطة الرو

. تم التخطيط لسلسلة من الدراسات لمعرفة آثار استخدام هذه المواد الثالث على الضرر الناتج عن قوى القص في الخرسانة التقوية

 cmابعاد الكمرات) كمرات تحت ثالث مجموعات من االضرار المختلفة بحيث تكون 9نتاج كمرة مرجعية وإتم المسلحة. 

 Ф12 3، وكان تسليح الكمرات في منطقة الشد (Ф mm 5( سم ويكون تسليح الكمرات العرضي) الكانات( بقيمة) 12.5×25×250

. من اجل ثالث طرائق بديلة في التدعيم والتقوية تم تحميل الكمرة المرجعية بأقصى سعة تحميلية لها وبذلك Ф8 2وفي منطقة الضغط 

% 83% و 64%، 50تم معرفة قيمة المجموعات الثالث من األضرار األولية التي أعطيت للكمرات األخرى فكانت نسبة األضرار 

لمرجعية. ونسبة الى هذه القيم تم تسجيل البيانات والمنحنيات البيانية التي تمثل سلوك على التوالي من القيمة العظمى ألستطاعة العينة ا
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الكمرات تحت االختبار وتحديد أماكن وأبعاد الشقوق القصية  للعينات. وتم إعداد تفاصيل التصميم لكل من بدائل التقوية. وأخيرا تم 

 ات تحت تأثير قوى القص.مقارنة جميع النتائج الناتجة عن الحمل واألنحناء للكمر

 األلواح الفوالذية، التقوية، األلياف الكربونية، الروابط الميكانيكية، الضرر المبدئي.الكلمات المفتاحية: 

 المقدمة

حدثت أضرار في العديد من المباني الخرسانية المسلحة خالل الزالزل في بلدنا في السنوات األخيرة. لذلك ، هناك حاجة إلى هدم أو 

بة المباني ذات العناصر الضعيفة وغير المؤمنة ضد الزالزل. أثناء أختيار طريقة التقوية يتم االختيار حسب القوة والصالبة والحالة تقو

العامة للهيكل. أثناء الزلزال يكون من المتوقع أن تستهلك الطاقة المتواجدة داخل المنشأة عن طريق عناصر الحمل، بالنظر إلى أن 

تحافظ على هيكل ثابت هي األعمدة وجدران القص ، تكون األضرار عادة في الكمرات. وفق الشروط الموضحة في العناصر التي 

الكمرة الضعيفة إن الخراب سيكون في الكمرات. مع -وبناءا على مبدأ العمود القوي (TBDY 2018)الكود التركي الئحة الزالزل 

الكمرات سوف تكون مرنة، من المعروف أن كسر القص مفاجئ وهش ويجب ذلك فان األضرار التي ستحصل نتيجة اإلنحناء في 

عند الحديث عن تطبيقات المواد البوليمرية  إتخاذ االحتياطات الالزمة. تتوفر دراسات عديدة لتقوية الكمرات الخرسانية المسلحة.

 ,CFRP( )Aksoylu, Özkılıç et al. 2019, Aksoylu, Yazman et al. 2019, Özkılıçالمسلحة بالياف الكربون )

Aksoylu et al. 2019, Özkılıç, Aksoylu et al. 2019, Yazman, Aksoylu et al. 2019, Yazman, Aksoylu et 

al. 2019, Arslan, Aksoylu et al.  2019 فأن استخدام اشرطة الياف الكربون وااللواح الفوالذية من التقنيات الرئيسية )

مرات الخرسانية التي تكون صالبتها غير كافية لمقاومة قوى القص المختلفة. باإلضافة إلى ذلك يعطي استخدام المستخدمة في تقوية الك

االيبوكسي للربط بين الفوالذ والكمرات سهولة للعمل ويكون مفضل لإلستخدام ألنه ال يحدث تغيير في األبعاد الهندسية للعنصر المقوة 

كمرات  8(  تم تقوية Alam, Al Riyami et al. 2018واصدقائه ) Alamالتي اجراها  في الدراسة وذو تكلفة منخفضة ايضا.

 Khalifaخرسانية مسلحة بهدف مقاومة قوى القص المختلفة وتم ذلك باستخدام مواد مختلفة من البوليمر. في الدراسة التي قام بها 

( لفحص قوة القص CFRPمختلفة مقواة بألياف الكربون )( استخدموا ألواح بوليمر Khalifa, Nanni et al. 2000واصدقائه )

ومقارنتها طبقًا للشروط   (0º-90º).في هذه الدراسة تم لف صفائح البوليمر بزوايا T لحزم الخرسانة المسلحة المقواة ذات مقطع

( من Pellegrino and Modena 2006بشكل مشابه أجريت دراسات عديدة ) والكود االوربي. ACIالمذكورة في الكود االمريكي 

اجل فحص تأثير قوى القص على الكمرات البيتونية المسلحة تم القيام بسلسلة من التجارب العملية لتقوية الكمرات بشرائط من 

( Adhikary, Mutsuyoshi et al. 2000. وفي دراسات أخرى )Uعلى شكل حرف  CFRPالبوليمرات المقواة بالياف الكربون 

كمرات  10ية من خالل ربط الصفائح الفوالذية بالكمرات باستخدام اإليبوكسي كرابط. وبعد تقوية منتصف تم فحص كفاءة التقو

 ,TEKİNبالصفائح الفوالذية تبين ازدياد مقاومة الكمرات لقوى القص. وبالنسبة للدراسات التي استخدمت بها األلواح مسبقة الصنع )

ALSANCAK et al. 2008كمرات للعزوم تم تقوية الكمرات باستخدام لوحة مسبقة الصنع من التسليح ( بهدف زيادة مقاومة ال

وذلك بربطها باستخدام االيبوكسي، من خالل الدراسة العملية تم مالحظة ازدياد السعة  ) mm80 (العرضي والطولي ذو السماكة

 التحميلية للكمرات وبذلك تأكدت الحسابات النظرية. 

ي طرق بحثية تفصيلية للتقوية المختلفة التي تُطبق الحقًا على الكمرات التي تكون خصائصها غير كافية في هذه الدراسة ، تم البحث ف

٪ و 50لمقاومة قوة القص. وتم صنع اضرار أولية في الكمرات بما يتوافق مع شروط الكود التركي. تعتبر األضرار األولية المطبقة 

ة. وبهذه الطريقة تم تقييم ظروف الضرر للكمرات المتضررة بمستويات مختلفة من ٪ من األنفعال األقصى للعينة المرجعي83٪ و 64

 ضرر القص قبل التقوية.

 المواد واألساليب

كمرات خرسانية ذات مقطع مستطيل مقواة لمقاومة تأثير قوى القص. جميع خطوات اإلنتاج موضحة  10في هذه الدراسة ، تم إنتاج 

 أدناه.

 تحضير كمرات القص

 cm 250  ×25  ×12.5(. كانت أبعاد الكمرة)1إنتاج كمرات القص في مبنى جامعة قونيا التقنية وبمختبر البناء والزالزل. )الشكل تم 

 (. الهدف من هذه الدراسة هو التحقيق في مستويات تلف القص في الحزم وآلية الشروخ التي ستتشكل .
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 مراحل تحضير العينات. .1الشكل 

 
 تحضير القوالب الخشبية للكمرات.  (5

 
 تحضير حديد التسليح.  (6

 
 مرحلة صب الخرسانة داخل القوالب.  (7

 
العينات االسطوانية التي تم اخذها اثناء صب  (8

 الخرسانة. 

 خطوات تحضير عينات القص

حساب قوة الضغط الخرسانية على من اجل تحديد قوة الضغط لكل عينة تعرضت ثالث عينات أسطوانية إلختبار الضغط المحوري. تم 

 ( في منطقة الشد و3Ø12) (ρ=0,0117) (،  S420، التسليح الطولي المستخدم في الكمرات هو من النوع )  (MPa 26.35أنها )

(ρ̍=0,00347)  (2Ø8في منطقة الضغط. تم استخدام حديد التسليح من النوع ) (S220 ( املس ألنتاج الكانات وذلك باستخدام )

Ø5/35 cm تفاصيل تصميم كمرات القص.  2(. يوضح الشكل رقم 

تفاصيل تسليح نموذج للعينات. .2الشكل   
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 الدراسة العملية

(ذات مقاطع عرضية مستطيلة في مختبرات جامعة قونيا التقنية للبناء cm 12.5  ×25  ×250تم تحضير كمرات القص بأبعاد)

(. تم اختبار الكمرات تحت Konya Teknik Üniversitesi Yapı Ve Deprem Araştırma Laboratuvarıوبحوث الزالزل)

قنوات بمساعدة الكمبيوتر المستخدم  8التحميل العمودي. تم إجراء قراءات لألجهاد واإلزاحة وتسجيلها بواسطة نظام قراءة بيانات ذو 

، ويبين الشكل )kN)300 ( ذو سعة تحميلية تبلغ loadcellفي التجارب. تم إجراء قياسات التحميل العمودي بمساعدة مقياس الحمل )

 . (ALSHLASH 2019)مستوى وتفاصيل التحميل. 3رقم 

 جهاز اختبار التحميل.  .3الشكل رقم 
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اختبارات ضرر أولية،  مع األخذ في  9في الدراسة التجريبية ، تم تحميل عينة مرجعية واحدة بأقصى استطاعة لها وتم إجراء 

٪ من قيمة 83٪ و 64٪ و 50االعتبار القدرة االستيعابية القصوى للحمل في العينة المرجعية ، تم إجراء التحميل العمودي بنسبة 

 رجعية. اإلنفعال األقصى للعينة الم

 الرسوم البيانية لألزاحة والحمل لألضرار اإلولية وخارطة توزع الضرر في نهاية كل تجربة.  4ويبين الشكل رقم 

 

 العينات المتضررة باالضرار المبدئية. .4الشكل 

 

 
 العينة المرجعية. .1
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  . (50%)الكمرة ذات المستوى األول من الضرر .2

 

 

 
  (64%) الثاني من الضررالكمرة ذات المستوى  .3

 
  .(83%)الكمرة ذات المستوى الثالث من الضرر .4

  

 40) ، لوحظ زيادة في الشقوق بسبب زيادة الحمل العمودي. عندما يصل الحمل إلى  4عندما تم فحص األضرار في الشكل رقم 

kN) كيلو نيوتن في جميع الكمرات تبدأ تشققات القص واإلنحناء في التكون. سيتم فحص التغيرات في الكمرات المتضررة بمستويات

مختلفة من الضرر والمراد تقويتها وتعزيزها باإلستناد الى الكمرة المرجعية.  وتكون طرق التقوية لهذه الكمرات على التوالي هي 

 ، ألواح الفوالذ  والروابط الميكانيكية.CFRPات المقواة بالياف الكربون التقوية باستخدام البوليمر

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20

اد
جه

أل
ا

 (
k
N

)
 

 (mm) األنزياح

40 (kN) 

% 50 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20

اد
جه

أل
ا

 (
k
N

)
 

 (mm) األنزياح

50 (kN) 

% 64 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

0 5 10 15 20

اد
جه

أل
ا

 (
k
N

)
 

 (mm) األنزياح

66 (kN) 

% 83 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
22-24 August 2019 • Titanic Business Kartal Hotel • İstanbul/Turkey  

 
135 

 

 العينات المخطط لتقويتها

بأضرار ناجمة عن قوى القص. تكون هذه الطرق على التوالي المتضررة  من المخطط إستخدام ثالث طرق مختلفة لتقوية الكمرات

تفاصيل عن طرق التقوية المخطط لها ، والتي تهدف  5كانيكية. يقدم الشكل رقم الياف الكربون ، الواح الفوالذ والتقوية بالروابط المي

 إلى استكمال اصالح و تقوية الكمرات ضمن حدود الضرر المعينة.

 طرق التقوية المخطط لها. .5الشكل 

 

 

IV.  التقوية بإستخدام البوليمرات المقواة بالياف الكربونCFRP . 

 

 

V.  .التقوية بإستخدام الصفائح الفوالذية 

 

 

VI.  .التقوية بإستخدام الروابط الميكانيكية 
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اختيرت الطرق الكود التركي والتوصيات التي ينص عليها  شروطاللتقوية الكمرات ذات الضرر االولي وبعد البحث المفصل في 

  ادناه:البديلة الموضحة 

  إن األقمشة المصنوعة من ألياف البوليمراتCFRP  مفضلة بسبب وزنها الخفيف وامتالكها قوة شد عالية. لذلك تم اختيار

ألنه سريع ،عملي وسهل التنفيذ. باإلضافة إلى ذلك ، فإنه ال يزيد من حجم  وأيضا CFRPالبوليمرات المقواة بالياف الكربون

 بيق في نفس الوقت يتم دون أعمال الصب والكسر. ومساحة العناصر األنشائية أثناء التط

  التسليح بألواح الفوالذ ، يستخدم على نطاق واسع في اعمال التقوية بسبب مقاومته العالية للضغوط ومقاومته الفعالة لقوى

ولة الى المكان القص واالنحناء، يمكن بسهولة تطبيق عينات التسليح المعدة وفقًا لألبعاد المطلوبة في المصنع ونقلها بسه

 المطلوب وتثبيتها بأستخدام اللحام أو االيبوكسي على العناصر المراد تقويتها. 

  أخيًرا تعتبر الروابط الميكانيكية طريقة جديدة نسبيًا. تستخدم عادة في البالطات لمواجهة الشروخ المستمرة في االستطالة

كانت هذه الطريقة فعالة ، فهي  لى قدرة االنحناء للكمرات. إذاوالتوسع، سيتم العمل على هذه الطريقة لمعرفة تأثيرها ع

 تعتبر حالً أكثر اقتصاديا من البديلين اآلخرين للتقوية.

 النتائج

إن إصالح األضرارالناتجة عن القوى القصية في العناصر الخرسانية المسلحة أمر صعب للغاية ومحفوف بالمخاطر. لهذا السبب في 

مرحلة التصميم يتم اتخاذ تدابير صارمة لمقاومة اضرار القطع. ومع ذلك ، هناك حاجة إلى البحث عن بدائل مختلفة إلصالح أضرار 

راسة هي دراسة أولية قبل اإلصالح. عند اختيار بدائل اإلصالح تم تفضيل البوليمرات المقواة بالياف القص التي ستحدث. هذه الد

وأاللواح الفوالذية ، والتي تستخدم على نطاق واسع في اعمال التقوية، ومن المهم أيًضا معرفة ما إذا كان من الممكن  CFRPالكربون 

، والتي أصبحت شائعة في السنوات األخيرة. لهذا الغرض ، من المخطط إجراء سلسلة من تقوية الكمرات بواسطة الروابط الميكانيكية 

الدراسات التجريبية باستخدام هذه الطرق الثالثة المختلفة للكمرات التالفة. سيتم تحقيق هذه البدائل مع األخذ في االعتبار مستويات 

 الضرر الثالثة المختلفة للكمرات.

 

 مالحظة:

 .Salah ALSHLASH الدراسة من اطروحة الماجستير لتم إنتاج هذه 
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TRADITIONAL AND MEDICINAL USES OF SAMBUCUS EBULUS  

(DWARF ELDERBERRY)  
 

Esra EROĞLU ÖZKAN
1
 & Serpil DEMİRCİ KAYIRAN

2
 

 

Abstract 

Sambucus genus belongs to Adoxaceae family has nearly 30 species all over the World. 2 species, 

namely, Sambucus nigra L. (Elderberry) and Sambucus ebulus L. (Dwarf Elderberry) naturally grow 

in Turkey. Sambucus nigra and S. ebulus have similar traditional usages according to ethnobotanical 

studies. The leaves, flowers, roots, and cortex of the species have been used to treat sore throat, cold, 

arthritis, edema, rheumatism, constipation, infected wound, eczema, burn, urticaria, bee and insect 

sting, and hemorrhoid. The ethnobotanical studies which conducted in Turkey reveal that S. ebulus 

has been used as an analgesic to cure stomachache, snake bite, and cough. The fruits of S. ebulus have 

been used hemorrhoid, rheumatism, and nail fungal infections treatment in the folk medicine in 

Kahramanmaraş province, Turkey. 

Keywords: Sambucus ebulus, traditional usage, medicinal usage 

 

Özet 

Adoxaceae familyasından olan Sambucus cinsinin dünyada 30 kadar türü bulunmaktadır. Ülkemizde 

iki türü doğal olarak yetişmektedir; Sambucus nigra L. (Karamürver) ve Sambucus ebulus L. 

Etnobotanik çalışmalara bakıldığında Sambucus nigra ve S. ebulus türlerinin benzer kullanımları 

olduğu görülmüştür. Yaprak, çiçek, kök ve gövde kabukları, boğaz ağrısı, soğuk algınlığında, artrit, 

ödem, romatizma şikâyetlerinde, müshil ve ter arttıcı olarak, idrar söktürücü ve enfekte yaralarda, 

egzama, yanık, ürtiker tedavisinde, arı ve böcek sokmalarında ve hemoroide karşı kullanılmaktadır. 

Ülkemizde yapılan etnobotanik çalışmalarda Sambucus ebulus türünün analjezik olarak mide 

ağrısında, yılan sokmalarına ve öksürüğe karşı kullanıldığı belirlenmiştir. Sambucus ebulus meyveleri 

Kahramanmaraş ilinde halk arasında hemoroit, romatizma ve ayak mantarının tedavisinde 

kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sambucus ebulus, geleneksel kullanım, tıbbi kullanım. 
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1. GİRİŞ 

Sambucus ebulus (Mürver) türleri 0,5-2m yüksekliğinde, rizomlu, çok yıllık, çalı formunda 

bitkilerdir. Temmuz- Ağustos aylarında beyaz, bazen hafif pembe renkli çiçekler açarlar. 

Meyve siyah renkli, drupa tipindedir. Sambucus ebulus türleri ülkemizde çoğunlukla Kuzey 

Anadolu’da, nadiren Orta, Güney ve Doğu Anadolu’da; Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, 

Bolu, Çorum, Giresun, Hatay, Isparta, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Ordu, Van illerinde, 

yaprak döken ormanlar, yol kenarındaki yamaçlar veya buna benzer yerlerde, 500-2000m 

arasındaki yüksekliklerde yayılış gösterirler (Davis, 1978).  

S. ebulus bitkisi ülkemizde halk arasında romatizma ağrılarının tedavisinde, büyükbaş 

hayvanlarda iltihaplı şişkinliklerin tedavisinde, yanık tedavisinde (Yeşilada ve ark. 1999), 

soğuk algınlığında (Tuzlacı ve  Tolon 2000), yaralarda, mide ağrısında, romatizma ve yılan 

sokmalarında tedavi edici olarak kullanılmaktadır (Kültür 2007). Dekoksiyon halinde 

romatizma tedavisinde ayrıca ağrı kesici olarak, haricen yara tedavisinde ayrıca bit, pire ve 

benzerlerine karşı böcek öldürücü olarak, şişliklerin tedavisinde, çocukların boğaz ağrısının 

ve boğaz şişliklerinin tedavisinde de kullanılmaktadır (Tuzlacı 2006a). Topraküstü kısımları 

romatizma, hemoroid tedavisinde ve ayrıca ineklerde meme iltihabını gidermek için 

kullanılmaktadır (Genç ve Özhatay 2006). S. ebulus meyveleri hemoroid tedavisinde 

(Koçyiğit ve Özhatay 2006, Yeşilada ve ark. 1999), görme gücünü arttırmak için tonik olarak 

(Yeşilada ve ark. 1999), topuk çatlaklarında, astım tedavisinde romatizma tedavisinde 

kullanılmaktadır, çiçek durumu saplarından hazırlanan dekoksiyon romatizma tedavisinde ve                                                          

kadınlardaki kısırlığın tedavisinde kullanılmaktadır (Tuzlacı ve  Tolon 2000, Tuzlacı 2006a). 

Dekoksiyonu dahilen hemoroid tedavisinde, karın ve mide ağrısının giderilmesinde, kanser 

tedavisinde, haricen mantar hastalığının dahilen sedef hastalığının tedavilerinde 

kullanılmaktadır (Tuzlacı 2006a, Kültür 2007). Mantar hastalıklarında, sıtma tedavisinde, 

yaralarda ve hemoroidlerde iyileştirici olarak kullanılmaktadır (Genç ve Özhatay 2006). 

Görme gücünü arttırmak için tonik olarak, (Yeşilada ve ark. 1999), öksürük tedavisinde 

kullanılmaktadır (Kültür 2007). Bitki İtalya’da dallarından ot minderler hazırlanarak 

pirelerden koruması için köpek kulübelerine konularak, ve genel olarak böcek kovucu olarak 

da kullanılmaktadır (Guarrera 1999). 

Daha önce dünyada ve ülkemizde S. ebulus ile ilgili aktivite çalışmaları yapılmıştır. Türün 

rizomlarının metanol ekstresinin analjezik, antienflamatuvar etkileri belirlenmiştir 

(Ahmadiani ve ark., 1998). Türün yaprak, meyve ve çiçekleri ile hazırlanan ekstrelerde 

antibakteriyel ve antiviral aktivite etkilerinin olduğu belirlenmiştir (Shokrzadeh ve Saravi, 

2010; Meriç, 2014; Jabbari ve ark., 2017). Dünyada farklı S. ebulus ekstreleri ile yapılan 

çalışmalarda türün antioksidan etkisi belirlenmiştir (Shahrbandy ve Hosseinzadeh, 2007; 

Ebrahimzadeh ve ark., 2009a; Lak ve ark., 2011; Karami ve ark., 2015; B; Ivanova ve ark., 

2014). Ülkemizde yapılan bir çalışmada S. ebulus yapraklarının fareler üzerindeki yara 

iyileştirici etkisi araştırılmış, metanol ekstresinin %1’lik konsantrasyonu belirgin oranda yara 

iyi edici etki gösterdiği belirlenmiştir (Süntar ve ark., 2010). Bir başka çalışmada, S.ebulus 
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çiçeklerinin antioksidan aktivitesi değerlendirilmiş ve C vitamini ile kıyaslanabilecek 

derecede yüksek aktivite gösterdiği belirlenmiştir (Ebrahimzadeh ve ark., 2009b). S. ebulus 

ekstrelerinin fareler üzerinde hepatotoksik etki gösterdiği, C ve E vitaminleri ile birlikte 

kullanıldığında hepatik bozuklukların azaldığı belirlenmiştir. S. ebulus ekstrelerinin 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella pneumonia, Bacillus subtilis, 

Pseudomonas fluorescens, Enterococcus faecalis bakterilerine karşı antimikrobiyal etkileri 

araştırılmıştır (Olivier ve arkq., 2010; Salehzadeh ve ark., 2014; Mahboubi ve ar., 2012; 

Yeşilada ve ark., 1999; Korman ve ark., 1997; Nabati ve ark., 2012; Modolo ve ark., 2015). 

2. SONUÇ 

Günümüzde sentetik ilaçların neden olduğu yan etkiler bitkilerle tedavinin yeniden gündeme 

gelmesine, doğal tedavi yöntemlerine olan ilginin artarak yaygınlaşmasına neden olmuştur. 

Bu nedenle yeni ve aktif doğal kaynaklı maddeler bulmak büyük bir önem taşımaktadır. 
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ÖZET 

Alternatif Turizm türlerinden olan Medikal Turizm tedavi öncelikli ve akabinde tatil 

olarak ta insanların şehirlerarası veya ülkelerarası yapılan seyahatler olarak ifade 

edilmektedir. Medikal Turizm dünyada büyük gelirler elde edilen önemli bir sektör haline 

gelmeye başlamıştır. Türkiye de ise gerek sağlık hizmetlerindeki kalite artışı, gerekse de 

coğrafi yapısı, iklimi, doğal zenginlikleri ve göreceli olarak ucuz ve kaliteli sağlık hizmetleri 

pek çok ülke vatandaşının dikkatini çekmektedir.  

Bununla beraber günümüzde alternatif tıp olgusunun ön plana çıkması, insanları yeni 

arayışlar içine itmiştir. Bu bağlamda astım, solunum yetmezliği, akciğer ve koah gibi solonum 

yolu hastalıklarının tedavilerinde oksijen seviyesinin yüksek olduğu alanlar önem 

kazanmaktadır. Bu doğrultuda Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan Kızıldağ Milli Parkı, mavi 

sedir ağacı ormanlarının bol oksijen üretimi nedeniyle temiz havası, oksijen açısından zengin 

olup, akciğer, astım, koah ve solunum problemi olan insanlar için şifa kaynağıdır. 

Günümüzde insanların sağlık giderlerinin yüksek olduğu bir ortamda astım, koah, akciğer ve 

solunum problemi yaşayan hastaların alternatif tıp olarak adlandırılan yöntemlerle tedavi 

olabilecekleri alternatif yerlerin keşfedilmesi büyük önem arz etmektedir 

Bu çalışmada Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan Kızıldağ Milli Parkı’nın astım, koah, 

akciğer ve solunum zorluğu çeken hastalar için alternatif bir bölge olduğunun vurgulanması 

ve bununla beraber medikal turizm açısından yapılması gerekenler öngörülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Medikal Turizm, Kızıldağ Milli Parkı, Alternatif Turizm 
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EVALUATION OF KIZILDAĞ NATIONAL PARK IN TERMS OF 

MEDICAL TOURISM 

Murat BAŞ
1
 

Abstract 

Medical Tourism, which is one of the alternative tourism types, is referred to as intercity or 

transnational travel of people as treatment priority and subsequent holiday. Medical Tourism 

has started to become an important sector in which big revenues are obtained in the world. 

The increase in the quality of health services need Turkey, as well as the geographical 

structure, climate, natural resources and relatively cheap and high quality health care services 

has attracted the attention of many nationalities. 

However, the emergence of alternative medicine today has pushed people into new searches.  

In this context, high oxygen levels gain importance in the treatment of respiratory diseases 

such as asthma, respiratory failure, lung and COPD.  In this direction, Kızıldağ National Park 

in Şarkikaraağaç district is a source of healing for people with lung, asthma, COPD and 

breathing problems due to the fresh air of the blue cedar forests due to the abundant oxygen 

production. Nowadays, it is very important to discover alternative places where patients with 

asthma, COPD, lung and respiratory problems can be treated by alternative medicine methods 

in an environment where human health costs are high. 

In this study, it is emphasized that Kızıldağ National Park in Şarkikaraağaç district is an 

alternative region for patients with asthma, COPD, lung and breathing difficulties and it is 

foreseen to be done in terms of medical tourism. 

Keywords: Medical Tourism, Kızıldağ National Park, Alternative Tourism 

 

Giriş 

İnsanoğlu, yeryüzünde var oluşundan bu yana doğadan yararlanmış, doğayı işlemiş bilgi 

birikimi ve teknolojik gelişmelerle doğaya egemen olmaya çalışmıştır. (Yalınkılıç &Yenilmez 

Arpa, 2005). Dünyada Medikal Turizmi hızlı bir gelişim göstererek Medikal Turizmi için 

seyahate çıkanların sayısı 10 milyonu aşmış ve yıl bazında 100 milyar dolar civarında bir 

ciroya ulaşmıştır. Medikal (Sağlık) turizm kısaca bireylerin koruyucu, tedavi edici, rehabilite 

edici ve sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacıyla ikamet ettikleri ülke dışında bir ülkeyi 

ziyaret etmeleridir. (Tontuş,2018:2). 

                                                           
1
 Lecturer, Isparta University of Applied Sciences, Şarkikaraağaç Tourism Vocational School, Department of 

Hotel, Restaurant and Catering Services, muratbas@isparta.edu.tr 
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Bununla beraber insanların sağlık giderlerinin yüksek olduğu bir ortamda astım, koah, akciğer 

ve solunum problemi yaşayan hastaların alternatif tıp olarak adlandırılan yöntemlerle tedavi 

olabilecekleri alternatif yerlerin keşfedilmesi büyük önem arz etmektedir.  

Bu doğrultuda 1993 yılında milli park ilan edilen Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan Kızıldağ 

Milli Parkı, mavi sedir ağacı ormanlarının bol oksijen üretimi nedeniyle temiz havası, oksijen 

açısından zengin olup, akciğer, astım, koah ve solunum problemi olan insanlar için şifa 

kaynağıdır. Ayrıca mavi sedirleri ile tanınan milli parkta; ardıç, karaçam, köknar, meşe, 

kavak, söğüt ve ıhlamur topluluklarına da rastlanmaktadır. Milli parka daha çok rekreasyon ve 

sağlık amaçlı ziyaretçi gelmektedir (Kızıldağ Milli Parkı, 2019).  

Bu çalışmada Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan Kızıldağ Milli Parkı’nın astım, koah, akciğer 

ve solunum zorluğu çeken hastalar için alternatif bir bölge olduğunun vurgulanması ve 

bununla beraber medikal turizm açısından yapılması gerekenler önerilmektedir. 

 

Kızıldağ Milli Parkı 

Kızıldağ Milli Parkı, 09.05.1969 tarihinde, 2316 ha olarak Milli Park ilan edilmiştir.  

11.01.1993 tarihinde alanı genişletilerek 59600 ha saha, yine aynı isimle Milli Park olarak 

ayrılmıştır.  20.02.1993 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak, yürürlüğe girmiştir 

(Anonim, 1993).  

Kızıldağ Milli Parkı, Beyşehir Gölü’nün kuzey ve batısını kuşatan; Şarkikaraağaç İlçesinin bir 

bölümünü, Yenişarbademli İlçesi’nin tümüne yakın alanını, Beyşehir İlçesi Kurucuova 

Beldesinin bir parçasını ve Beyşehir Gölü’nün Isparta İl sınırları içinde kalan kısmını 

kapsayan sahada yer alır. Kızıldağ Milli Parkı’nın ilk ilan gerekçesi olarak; saf sedir ormanı 

bulunması, ormanların stebe geçiş zonunda yer alması, yeni yapılan Konya-Isparta-Antalya 

yolunun Milli Parkın yakınından geçmesi belirtilmiş, Beyşehir Gölü’nün korunması gerekçesi 

de eklenerek saha genişletilmiş ve günümüzdeki durumuna ulaşmıştır (Anonim, 1993).  

Milli park, 1100-1800 metre yükseltileri arasında yer almaktadır. Park, son derece zengin bir 

floraya sahiptir. Bölgede 1200’ün üzerinde tohumlu bitki taksonunun bulunduğu ve bunların 

195 ’ini endemik taksonların oluşturduğu belirtilmektedir (Kızıldağ Milli Parkı Master Planı 

Analitik Etüt Raporu, 1999). Milli Park, mavi sedir ormanları ile kaplıdır.  Bol oksijenli temiz 

havası parkın astım ve göğüs hastalıkları açısından çok tercih edilen bir yer haline 

getirmektedir (Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2019). 

1993 yılında milli park ilan edilen Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan Kızıldağ Milli Parkı, mavi 

sedir ağacı ormanlarının bol oksijen üretimi nedeniyle temiz havası, oksijen açısından zengin 

olup, akciğer, astım, koah ve solunum problemi olan insanlar için şifa kaynağıdır. Ayrıca 

mavi sedirleri ile tanınan milli parkta; ardıç, karaçam, köknar, meşe, kavak, söğüt ve ıhlamur 

topluluklarına da rastlanmaktadır. Milli parka daha çok rekreasyon ve sağlık amaçlı ziyaretçi 

gelmektedir (Kızıldağ Milli Parkı, 2019).  
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Medikal Turizm 

Alternatif turizm kavramı uzun süredir farklı şekillerde kullanılan bir kavram olmakla birlikte, 

bu turizm türleriyle ilgili genel olarak iki temel yaklaşımdan bahsedilmektedir. Birinci 

yaklaşıma göre; alternatif turizm diğer turizm türlerine bağlı ancak tamamlayıcı bir turizm 

türü olduğu yönündedir. İkinci yaklaşım ise; alternatif turizmin oluşumu yönünden geleneksel 

turizmden farklı özelliklere sahip daha özel konularla harekete geçirilen bir turizm türü 

olduğunun üzerinde durulmaktadır. Bu özellikler genel olarak doğal çekicilik, turistik 

talepteki bir takım özellikler olarak ifade edilmektedir (Britton, 1977: 269 aktaran Çontu, 

2006: 6). Alternatif turizm denildiğinde öncelikle akla sağlık turizmi ile birlikte termal turizm, 

kış turizmi, golf turizmi, deniz turizmi, eko turizm ve yayla turizmi, kongre ve fuar turizmi, 

gibi turizm çeşitlerinin geliştirilmesi gelmektedir (Hacıoğlu ve Şahin, 2008: 9).  

Bu doğrultuda alternatif turizm dallarından biri olan Medikal Turizmi dünyada hızlı bir 

gelişim göstermiştir. Son dönemlerde Medikal Turizmi için seyahate çıkanların sayısı 10 

milyonu aşmış ve yıl bazında 100 milyar dolar civarında bir ciroya ulaşmıştır. Kısaca 

tanımlayacak olursak Medikal (Sağlık) turizm bireylerin koruyucu, tedavi edici, rehabilite 

edici ve sağlığı geliştirici hizmetleri almak amacıyla ikamet ettikleri ülke dışında bir ülkeyi 

ziyaret etmeleridir. (Tontuş,2018:2).Medikal turizm, hastaların deniz aşırı ülkelere tıbbi tedavi 

almak amacıyla yapmış oldukları seyahatlerdir (Connell, 2006: 1093). Medikal turizm 

dünyada yaşanan küreselleşme süreci, ülke sağlık sistemlerinde yaşanan problemler (uzun 

bekleme listeleri, yükselen maliyetler ve hizmetlerde kalite problemleri gibi) tüketicilerin 

bilinçlenmesi sonucu hızla büyüyen bir sektördür (Yıldırım ve Altunkaya, 2006, s.1).  

Medikal turizm; genel olarak cerrahi veya özel uzmanlık gerektiren diğer tıbbi müdahaleleri 

içeren uygulamalara ihtiyaç gösteren hastalara "maliyet etkin" özel tıbbi bakım verilmesi 

maksadıyla turizm endüstrisi ile işbirliği yapılmasıdır. (Kiremit, 2008, s.5). Medikal turizmde 

esas olan düşünce, bazı alışılagelmiş prosedürlerden kurtulup daha rahat ve konforlu bir 

ortamda tedavi görmek ve sağlığı destekleyen kaliteli hizmeti almaktır. Bir taraftan lüks bir 

otel hizmeti alırken diğer yandan da daha sağlıklı olma amacı güdülür. Bu turizmin 

gelişmesinde en önemli etken düşük tedavi masraflarının yanı sıra, bu ülkelerdeki gelişen tıp 

teknolojisi, düşük ulaştırma giderleri, ucuz otel hizmetleri ve internet pazarlaması gibi 

etkenlerdir. (Connell, 2006: 1093). 

 

Sonuç 

Son yıllarda önemi giderek artan medikal turizm ile alternatif tıp kavramlarının Türkiye’nin 

turizm ve sağlık sektöründe önemli bir rol oynayacağı düşünülmektedir. Medikal turizm 

alanında hem sağlık, hem de turizm sektöründe çalışan şirketlerin birlikte planlama yapması 

oldukça önemlidir. 

Türkiye’de 1993 yılında milli park ilan edilen Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan Kızıldağ Milli 

Parkı, mavi sedir ağacı ormanlarının bol oksijen üretimi nedeniyle oksijen açısından zengin 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
22-24 August 2019 • Titanic Business Kartal Hotel • İstanbul/Turkey  

 
146 

 

olup, akciğer, astım, koah ve solunum problemi olan insanlar için şifa kaynağı olduğu 

düşünülmektedir. Bölgenin  tanıtımını üstlenen birimlerin Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür 

ve Tanıtma Müşavirlikleri/Ataşelikleri aracılığıyla iştirak edilecek fuarlara, Bakanlıkça 

kiralanan stantlarda, kamu ve/veya özel sektör işbirliği ile gerçekleştirilecek uluslararası 

turizm ihtisas fuarlarına katılıma ilişkin esaslar dâhilinde katılmaları konusunda öncelik 

verilerek Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle katılım sağlanmalı ve milli parkın bu tür 

rahatsızlıkların tedavisi açısından önemi vurgulanmalıdır. 

Ayrıca yurt dışında ve yurt içinde yaşayan akciğer, astım, koah ve solunum problemi olan 

hastalara, Türkiye’de Şarkikaraağaç ilçesinde bulunan Kızıldağ Milli Parkı hakkında bilgiler 

sunularak tedavi almayı cazip hale getirmek için özel medikal tur paketleri hazırlanmalıdır.  

Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında işbirliğine gidilerek Kızıldağ Milli 

Parkına yakın konumda konaklama tesisleri ve yiyecek içecek işletmeleri açılmalıdır.  

Şarkikaraağaç’ta bulunan Kızıldağ Milli Parkının tanıtımı için kamu kuruluşları, üniversite ve 

BAKA ile ortak projeler geliştirilerek, yapılan planlamanın yürütülmesi sürekli takip edilmeli 

ve sonuçlar kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 

Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) alanında gerekli düzenlemelerin 

yapılarak, bölgeye gelecek hastaların burada bulunan işletmelerden tedavi sürelerinde 

konaklama ve yeme içme olanaklarından faydalanabilmeleri için devlet tarafından 

desteklenmeleri sağlanmalı ve doğrudan ödeme prosedürlerinin oluşturulması gerekmektedir. 
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Abstract 

Especially after the financial crisis that started to be seen in 2008, monetary policy implementations 

showed significant changes. After the global financial crisis, central banks focused on financial 

stability. In this case, it has become mandatory to use macroprudential policies as tools. 

Macroprudential policies that have evolved since the 2000s are an important tool in ensuring 

financial stability. In this process, the normalization of the monetary policy of the central banks in 

extraordinary situations has emerged.  In Turkey, normalization process is referred to as 

simplification.  In this study, we are  trying to explain the process of normalization of monetary policy 

and the macroprudential policies in Turkey. 

 

Keywords: Macroprudential Policies, Monetary Policy, Turkey 

 

Özet 

Özellikle 2008 yılında görülmeye başlanan finansal krizinin ardından para politikası uygulamaları 

önemli değişiklikler göstermiştir. Finansal kriz ile birlikte merkez bankaları finansal istikrarı 

sağlamaya yönelmiştir. Bu durumda makro ihtiyati politikaları araç olarak kullanmak zorunlu hale 

gelmiştir. 2000’li yıllardan itibaren gelişme gösteren makro ihtiyati politikalar finansal istikrarın 

sağlanmasında önemli bir araçtır. Bu süreçte merkez bankalarının olağanüstü durumlarda uygulanan 

para politikasının normalleştirme durumu ortaya çıkmıştır. Türkiye’de bu normalleştirme süreci 

sadeleştirme olarak adlandırılmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de para politikasının normalleşme 

süreci ile makro ihtiyati politikalar açıklanmaya çalışmaktadır.  
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GİRİŞ 

2008 yılı eylül ayında Lehman Brothers’ın çöküşüyle  patlak veren küresel  finansal kriz, 

finansal piyasalarda istikrarın önemini ortaya çıkarırken; denetim mekanizması, kriz yönetimi 

gibi kavramlara yoğunlaşmayı sağlamıştır. 2007-2010 yılları arasında yaşanan küresel kriz 

merkez bankalarının sadece para piyasalarında değil reel ekonomi üzerindeki etkisini de 

artırarak sadece fiyat istikrarına değil finansal istikrara da odaklanmalarını sağlamıştır. 

Merkez bankalarının reel ekonomide ve finansal piyasalarda  daha büyük roller üstlenmesi 

doğrudan ya da dolaylı olarak finansal istikrarı desteklemesi için makro ihtiyati politikalar adı 

verilen araçları kullanma  ihtiyacı doğmuştur.  Makro ihtiyati politikalar finansal sitemin 

tümüne yönelik önleyici ve düzenleyici politikalar bütünü olarak özetlenebilir. Dünyada 

merkez bankaları finansal istikrarın sağlanmasında ve dijital ekonomi ile artan finansal 

entegrasyonun yarattığı zararlı finansal varlıklar ile riskli kredilerin temizlenmesinde 

geleneksel para politikaları dışında yenilikçi uygulamaları da kullanmaktadır. Yaşanan 

küresel kriz öncesinde merkez bankalarının en önemli rolünün, fiyat istikrarının sağlanması 

ve çıktı açığının kontrol altına alınması olduğu ve  bu şekilde de finansal istikrarın 

sağlanacağı görüşü hakimken yaşanan kriz sonrasında  fiyat istikrarının aşırı risk alımını ve 

fiyat balonlarını önleyemediği,  finansal  istikrar ile birlikte kullanılması gerektiği ön plana 

çıkmıştır. 

Çalışmamızın amacı küresel kriz sonrasında yaşanan gelişmeler ile birlikte merkez 

bankalarının uygulamaya koydukları yeni para politikaları ve piyasalarda istikrarın, gözetimin 

sağlanması için kullanılan makro ihtiyati politikalarını aralarındaki etkileşimi Türkiye ve 

dünya örnekleri üzerinden ele almaktadır. Çalışmamız dört ana bölümden oluşmaktadır. İlk 

bölümde para politikasının normalleşmesi ele alınmış olup, ikinci bölümde makro ihtiyati 

politikalar ortaya çıkış nedenleri, uygulamaları ve tarihsel gelişimi ele alınmıştır. Üçüncü 

bölümde Türkiye’de makro ihtiyati politikalar ve para politikasının normalleşmesi 

derinlemesine ele alınmıştır. Dördüncü ve son bölümde dünyada ve krizin en ağır hissedildiği 

Amerika ve Avrupa finansal piyasalarında makro ihtiyati politikalar anlatılmaktadır. Ülke 

örneklerinden mikro bazda Avusturya ile Macaristan arasındaki farklı makro ihtiyati tedbir 

uygulamalarının 1990’lı yıllarda özelleştirme sonrasında Macaristan bankalarında önemli 

iştiraki bulunan Avusturya bankalarını nasıl zorladığı ele alınmaktadır. 

1. PARA POLİTİKASININ NORMALLEŞMESİ 

Para politikasının normalleşmesi faiz oranlarının kademeli olarak yükselmesi ve FED 

(Amerikan Merkez Bankası)’in bilançosunun küçülerek global finansal krizden önceki 

seviyelere gelmesi olarak tanımlanmaktadır. FED’in global krizden çıkış amaçlı yıllarca süren 

varlık alım programları, sıfıra yakın faiz politikası uygulamasının ardından dokuz seneden 

sonra ilk kez faizi artıracak olması piyasalarda tedirginliğe neden olmuştur. FED ilk faiz 

artırım kararını Aralık 2015 tarihinde verirken, Latin Amerika’daki pek çok merkez 

bankasında ilerleyen zamanda faiz artırımına gitmiştir. Para politikasının iktisat tarihi 
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çerçevesinde incelemesinde ülkelerin genelde kendi yerel ekonomik koşulları çerçevesinde 

politika faizini belirledikleri görülmektedir. Ancak son yıllarda artan finansal etkileşim ve 

entegrasyon ile ABD’de meydana gelen para politikasının değişimi pek çok ülkede paralel 

değişime yol açmaktadır  (Caceres vd, 2016).  

Amerika’da para politikasının normalleşmesi ile beraber ekonomistler, uygulanan daraltıcı 

para politikalarının faizleri yükseltirken, ekonomik aktiviteyi düşürmesi, potansiyel GSYH 

büyümesi ile gerçekleşen GSYH arasındaki fark olan hâsıla açığını artırmasını ve enflasyon 

hızını düşürmesini beklemektedir. Sıkılaşan para politikası ile birlikte Amerika’da FED’in 

faiz artırım kararıyla başlayan süreç gelişen ve gelişmekte olan ülke paralarına da 

yayılmaktadır. Özellikle gelişen ülke para birimlerinin dolar karşısında değer yitirmesine yol 

açan süreç son aylarda artan resesyon riski ile beraber tekrar faiz indirim politikasına dönüş 

ihtimalini güçlendirmiştir.  

Global kriz sonrasında FED’in varlık alım programı ile beraber aylık belli tutardaki tahvil ve 

bonoyu, riskli varlıkları bankalardan satın alması ile FED’in bilançosu genişlerken , 

gelişmekte olan ülkelerin para piyasalarına muazzam bir para akışı gerçekleşmiştir. 

Gerçekleşen para akışı ile beraber gelişen ülke piyasaları derinleşirken yerel para birimleri de 

değer kazanmıştır. FED para politikasında  varlık alımlarını aşamalı olarak azaltarak 

sonlandıracağını  “tapering” olarak adlandırılan yeni politikayla  2013 Mayıs ayında 

duyurduğunda gelişen ülke varlıkları satış baskısı ile karşılaşırken, para birimleri dolar 

karşısında çöküş yaşamıştır. Ancak ilk faiz artırımı 2015 Aralık ayında gerçekleşmiştir.  ABD 

uzun dönem tahvil getirileri para politikasının normalleşmesi ile beraber yükseliş trendine 

geçerken bu durum hükümetlerin borçlanma maliyetlerini artırmıştır( Góes,2017) Sonuç 

olarak FED’in  gelişen ve gelişmiş ülke para politikalarında 2008 küresel krizi sonrasında 

artan bulaşma etkisi ile beraber  belirleyici olduğu söylenebilir. 

2. Makro İHTİYATİ POLİTİKALAR 

Makro ihtiyati  politikaların açılımı incelendiğinde makro politikalar, para politikasını ve mali 

iktisat politikasını içermektedir. En önemli amaçları  özel sektör kredi borcundaki aşırı artışı  

ve varlık fiyatlarındaki hızlı yükselmeyi kontrol  etmek, krizi yönetimi, sağlam finansal  

altyapıyı oluşturmak, piyasa disiplinini sağlamak olarak özetlenebilir. Piyasa disiplini 

şeffaflığı sağlayan ve batmayacak kadar büyük olarak adlandırılan finansal kuruluşların 

yaşadıkları finansal şoklarda desteklenmesidir. (Caruana,2011). 

Makro ihtiyati politikaların araçları teminat tamamlama çağrısı, makroekonomik veriler, 

Kredi/GSYH oranı, bilanço göstergeleri, borç-değer oranı, muhasebe kuralları, kaldıraç 

oranları ve sermaye yeterlilik oranı, likidite düzeyi olarak karşımıza çıkmaktadır. Merkez 

bankaları sadece para politikalarından ve fiyat istikrarından sorumlu olmayıp finansal 

istikrarın sağlanmasında da kilit rol üstlenmektedir. Vade uyumsuzluğu ve kur riski başlıca 

temel istikrarsızlık ölçüm göstergeleridir (TCMB,2014). 
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Bankaların artan yabancı kaynaklardan borçlanması, yatırım kanalı ile gelecek dönem 

sermaye stokunu ve yatırımları artırır. Karlar artarken, yükselen talep enflasyonist bir baskı 

oluşturur. Bu baskı ile faiz oranları artarken, reel döviz kuru değer kazanır. Bankalar dış 

borçlanma imkanı buldukça bu durum devam eder. Dış borçlanmanın artması bankacılık 

sektörünün bilançosunu büyütürken net varlıklarda artış olur. Kaldıraç oranındaki aşırı artış 

makro ihtiyati politikalarınca önlenmelidir. 

2.1.Makro İhtiyati Politikaların Tarihsel Gelişimi  

Makro ihtiyati politika kavramı, 2008 yılından itibaren güçlü şekilde ekonomi literatüründe 

yer bulmuştur. 1978 yılında Cooke’ın önderliğinde toplanan Uluslararası Ödemeler Bankası 

(BIS) tarafından ilk kez makro ihtiyati politika kavramı kullanılmıştır. Makro ihtiyati politika 

kavramının ikinci görünümü, 1979 yılında İngiltere Merkez Bankası ve aynı dönemde Avro 

komitesi başkanı Alexandre Lamfalussy borçlanmanın önüne geçmek için ihtiyati tedbir 

politikalarına ihtiyaç olduğunu belirtmiştir. Ayrıca bireysel bankaların düzenlemesi ve 

denetlenmesi için tipik olan mikro ihtiyati yaklaşımı makro ihtiyati yaklaşım ile 

karşılaştırmıştır (Clement, 2010: 60-61). 1997 yılında IMF tarafından makro ihtiyati politika 

kavramı ekonomi literatürü kapsamına alınmıştır. 2008 krizinin ardından makro ihtiyati 

politikalara rağbet artmış, konuşmalar, araştırma makaleleri ve konferanslar büyük ölçüde 

artış göstermiştir. Politika yapıcılar arasında da makro ihtiyati politikalar kapsamında artış 

sağlanmıştır (Galati ve Moessner, 2013: 846). 

Finansal düzenlemelerin yapılması gerekliliği 1974 yılında Bankhaus Herstatt’ın başarısızlığı 

ile ortaya çıkmıştır. Ortaya çıkan bu durum bankacılık krizi olarak nitelendirilmiştir. Krizin 

ardından Basel Uzlaşısı, Özgün Sermaye Uzlaşısı ve Etkin Bankacılık Denetimine İlişkin 

Prensipler finans sektöründeki düzenlemelerin örneğini oluşturmaktadır. Mikro ihtiyati tedbir 

politikaları ilk başlarda finansal istikrarı sağlamada yeterli iken, zamanla makro ihtiyati 

politikalara olan ihtiyaç daha da artmıştır. 21. yy.’da finansal istikrarın sağlanmasında makro 

ihtiyati politikalar önemli bir konu olmuştur (Crockett, 2000: 1). 

Makro ve mikro ihtiyati tedbir politikalarına ait karşılaştırmalı tablo Tablo 1’de 

sunulmaktadır.  
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Tablo 1: Makro ve Mikro İhtiyati Tedbir Politikalarının Karşılaştırılması 
 Makro İhtiyati Tedbir 

Politikaları 

Mikro İhtiyati Tedbir 

Politikaları 

Kısmi amaçlar Finansal sistemdeki mali sıkıntıyı 

sınırlandırma 

Kurumların bireysel mali 

sıkıntılarını sınırlandırma 

Nihai amaçlar Makroekonomik maliyetlerden 

kaçınma 

Tüketiciyi koruma 

Riskin modellenmesi İçsel Dışsal 

Kurumlar arasındaki ilişkiler ve 

riskler 

Önemli İlişkisiz 

İhtiyati kontrollerin ayarlanması Sistemsel risk  Kurumların bireysel riski 

Kaynak: Borio, 2003: 183. 

Makro ihtiyati politikaların amacı, finansal olayların riskini sınırlamak ve ekonominin 

tümündeki kayıpları azaltmaktır. Mikro ihtiyati tedbir politikaların konusu ise genel ekonomi 

üzerindeki etkilerinden bağımsız olarak bireysel kurumlardaki mali sıkıntı riskini 

sınırlamaktır (Borio, 2003: 183). 

3. TÜRKİYE’DE MAKRO İHTİYATİ POLİTİKALAR VE PARA POLİTİKASININ 

NORMALLEŞMESİ 

2008 yılında yaşanan ve gelişmiş ülkelerden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına alan finansal 

kriz nedeniyle sistemik risklerin ortadan kaldırılması ve finansal sistemdeki olumsuzlukların 

tüm ekonomiyi etkisi altına almasını engelleyecek politikalara önem verilmiştir. Krizin temel 

nedenlerinin finans sektöründeki denetim eksikliği ve kural dışı uygulamalar olduğu ortaya 

çıkmıştır. Küresel finansal kriz sonucunda oluşan üç sonuç, yeni politika arayışlarına neden 

olmuştur. Birincisi finansal sektörde yaşananlar ekonomik aktivite üzerinde çok fazla etkide 

bulunmuştur. İkincisi finansal krizler çok maliyetli olmaktadır. Sonuncusu ise fiyat istikrarı 

finansal istikrarın sağlanması için yeterli olmamaktadır. Bu yıkıcı etkiler finansal sistemin 

tümüne yönelik önlem ve düzenlemelerin aktif hale getirilmesine sebebiyet vermiştir. Bu 

önlem ve düzenlemelerin tümüne makro ihtiyati politikalar adı verilmektedir (TCMB, 2014: 

2). 

Türkiye’de sermaye küresel likidite koşulları esnasında 2007 yılına kadar önemli ölçüde 

artmıştır. 2008 ekonomik krizinden itibaren büyük oranda düşmüş ve günümüze kadar çok 

önemli değişiklikler göstermiştir. Küresel finansal krizden sonra, gelişmekte olan ülkelere 

sermaye akışındaki ana dalgalanma kaynağı gelişmiş ülkelerin niceliksel rahatlama 

politikaları olmuş, sermaye akışındaki dalgalanma dalgalanmalar ise çoğunlukla bu 

ülkelerdeki sorun ve politika eylemlerinden kaynaklanmıştır. Bu nedenle gelişmekte olan bir 

ülke açısından bakıldığında döviz arzının bu dönemde çok değişken olduğu düşünülmektedir 

(Aysan vd.,2014: 4). Bu çerçevede Türkiye’de 2011 yılından itibaren makro ihtiyati 

politikalar açık bir şekilde inşa edilmeye başlanmıştır. Bu amaçla TCMB, finansal istikrarı ek 

bir amaç olarak belirlemiştir. Ayrıca makroekonomik finansal risklere daha sistematik bir 

şekilde cevap vermek için bir finansal istikrar komitesi kurulmuştur (Kara, 2016: 85). 

TCMB, 2010 yılının ikinci yarısında yeni bir para politikası çerçevesi ortaya koymuştur. Söz 

konusu politika Kasım 2011 den itibaren uygulamaya geçirilmiştir. Politika ile finans istikrar 
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ve fiyat istikrarın birlikte sağlanması hedeflenmiştir. TCMB enflasyon hedeflemesi 

uygularken finansal istikrarı da göz önüne alan ilk merkez bankalarından biri olmuştur 

(Özatay, 2011: 28).  

Tablo 2: Eski ve Yeni Para Politikasının Karşılaştırılması 

 Eski Yeni 

Amaçlar Fiyat istikrarı Fiyat istikrarı 

Finansal istikrar 

Araçlar Politika faizi Yapısal araçlar 

Konjonktürel araçlar 

(politika faizi, likidite yönetimi, 

faiz koridoru) 

Kaynak: TCMB, 2012: 30. 

Finansal istikrarın daha yakından gözetilmeye başlanması, hem yapısal hem de konjonktürel 

olarak birden fazla aracın kullanılmasını gerektirmiştir (TCMB, 2012: 30). 

Kredi politikası için zorunlu karşılık ve diğer makro ihtiyati araçlar, faiz politikası için 

haftalık repo oranı, son olarak faiz oranı koridoru ve fonlama stratejisi ise likidite politikası 

için kullanılmaktadır. Bu araçlardan yararlanarak beklentiler, kredi büyümesi ve döviz kuru, 

fiyat ve finansal istikrarın ana göstergeleri olarak izlenmektedir (Akçelik vd., 2013: 9).  

Şekil 1: Türkiye’de 2008 Krizinin Ardından Uygulanan Para Politikasının Çerçevesi 

 
Kaynak: Vural, 2013: 63. 

TCMB, 2010 yılının ortalarından itibaren makro finansal risklere değinmeye başlamıştır. İç ve 

dış talepte oluşan hızlı ayrışmanın kısa vadeli sermaye girişleri ile birlikte finansal istikrara 

dair riskleri artırdığı ifade edilmiş, bu durumun yol açtığı riskleri azaltmak için alternatif para 

politikası araçlarının bir arada kullanılması gerektiği vurgulamıştır. TCMB, makro finansal 

dengesizlikleri sınırlandırmak amacıyla iki ara hedef belirlemiştir. Birincisi kredi 

genişlemesini yavaşlatmak, ikincisi ise kısa vadeli sermaye girişlerini azaltmaktır. Bu 

doğrultuda fiyat istikrarı hedefinin yanı sıra finansal istikrarın sağlanması amacı ile politika 

faizine ek olarak zorunlu karşılıklar ve faiz koridorunun aktif para politikası aracı olarak 

kullanılmasına karar verilmiştir (Başçı ve Kara, 2011: 4).  
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Şekil 2: Türkiye’de Özel Kesim Kredilerinin Seyri (2000-2018) 

 
Kaynak: World Bank 

Şekil 2’de Türkiye’de 2000-2018 dönemi için özel kesim kredilerinin seyri gösterilmiştir. 

2001 yılı ülke için yapısal bir kırılma noktası olarak kabul edilmektedir. Türkiye'de 2002 

öncesi dönemde, makroekonomik olarak fakir bir ortam, farklı kurumlar arasında bölünmüş 

etkisiz bir mali denetim çerçevesi ve bir araya getirilen tasarruf mevduat sigorta planları 

nedeniyle ahlaki tehlike konusu gibi bankacılıkta sektöre özgü sorunlar yaşanmıştır. 1990'lı 

yıllarda Türkiye'de bankacılık sektörüne verimsiz kamu bankaları hakim olmuş ve sektörün 

dövizdeki yüksek riskler, faiz oranları ve likidite gibi ciddi eksiklikleri olmuştur. Sektör iyi 

yönetişim ilkelerinde eksikti ve bankaları çevreleyen ekonomik çevre sağlıksızdı (Kenc vd., 

2011: 2). 2006 yılı sonrasında özellikle cari açığın hızla büyüdüğü iki yılda bu açığı 

sürükleyen harcama ve ortaya çıkardığı finansman gereksinimi banka kredilerinin hızla 

genişlemesine yol açmıştır. Kredi büyüme oranı %20’den %40’lara yükselmiştir. 2001 

yılından sonra ilk defa devlete kaynak aktarmaktan başka işleri olan, yatırım finansmanı 

yapmaya başlayan bankacılık sektörünün kredi hacminin hızlı büyümesi ve bu büyüme 

hızının uzunca bir süre GSYH büyüme hızının üzerinde olması doğaldır. Ancak normalleşme 

sürecinin ardından kredinin % 40 ardında büyüyor olması bir endişe sebebidir (Akkaya ve 

Gürkaynak, 2012: 103). 

Şekil 3: Türkiye’de Döviz Kurunun Seyri 

 
Kaynak: TCMB 
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Şekil 3’te Türkiye ekonomisinde döviz kurunun seyri gösterilmektedir. TCMB 2010 yılının 

sonlarından itibaren uyguladığı politikalarla, iç ve dış talep arasındaki ayrışmayı sınırlamaya 

yönelik olarak, kredileri daha makul bir büyüme patikasına çekerken döviz kurunu iktisadi 

temellerle daha uyumlu hale getirmeyi amaçlamıştır. Kasım 2010 dönemine kadar yükselen 

piyasaların para birimlerinin ABD dolarına karşı değerleri Türk lirası ile beraber hareket 

ederken bu dönemden itibaren Türkiye akran ülkelerden belirgin şekilde farklılık göstermiştir. 

Ağustos 2011’de Euro bölgesindeki sorunların derinleşmiş ve bu döneme kadar Türk lirası 

göreli olarak yaklaşık yüzde 20 oranında değer kaybetmiştir. Ağustos ayından itibaren ise 

küresel risk iştahındaki bozulmayla beraber gelişmekte olan ülke ekonomilerinin para 

birimleri ABD dolarına karşı hızla değer yitirirken Türk lirasının değer kaybı daha sınırlı 

olmuştur. TCMB’nin uyguladığı politikalar sonucu Türkiye’nin döviz kurundaki düzeltmeyi 

önceden yaşamış olmasının, bu dönemde sermaye akımlarındaki ani duruşu sınırladığı ve 

ekonominin yumuşak inişe geçmesine katkı sağladığı ifade edilmektedir (Kara, 2012: 17-18). 

Şekil 4: Türkiye Ekonomisinde Cari İşlemler Açığı ve Net Akımlar 

 
Kaynak: Kara, 2012: 20. 

Şekil 4’de Türkiye ekonomisinde cari işlemler açığı ve net akımlar gösterilmektedir.  2011 

yılının ortalarından itibaren cari açığın kontrol altına alındığını ve finansmanında kayda değer 

bir iyileşme olduğu gözlemlenmektedir. 2010 yılının sonu itibarıyla finansmanın neredeyse 

tamamı kısa vadeli sermaye girişi ve portföy hareketleri ile sağlanırken, 2012 yılına 

gelindiğinde önemli bir bölümü uzun vadeli borçlanma ve doğrudan sermaye yatırımları ile 

karşılanmıştır. Sonuç olarak, bu gözlem kredilerdeki yavaşlama ile birlikte 

değerlendirildiğinde, 2012 yılının ilk çeyreği itibarıyla, uygulanan politikaların makro 

finansal risklerin sınırlanması anlamında oldukça etkili olduğunu ifade etmek mümkündür 

(Kara, 2012: 20). 
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Tablo 3: Türkiye’de Para Politikasının Normalleşmesi Süreci ile İlgili Atılan Adımlar 

  Politika Zamanlama 

T
ü

rk
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ir
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ı 
L

ik
id

it
e 

Y
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n
et

im
i 

Ç
er

çe
v

es
i 

V
e 

S
ad

el
eş

m
e 

A
d
ım

la
rı

 

Faiz Koridoru Faiz koridoru bir hafta vadeli repo ihale faiz 

oranı etrafında daha simetrik bir hale 

getirilecek ve daraltılacaktır. 

Küresel para 

politikalarının 

normalleşmeye başlaması 

ile normalleşme 

sürecinde 

Fonlama Hali hazırda piyasa yapıcısı bankalara 

sağlanan toplam fonlama imkanı, piyasa 

yapıcı bankaların TCMB’den sağladıkları 

fonlamanın maliyetini değiştirmeyecek 

şekilde, haftalık vadeli miktar repo ihalesi 

limit hesaplarına eklenecektir. Böylece 

piyasa yapıcısı bankalara tanınan borçlanma 

imkanı faiz oranı kaldırılacaktır. 

Normalleşme Öncesinde 

Teminat 

Koşulları 

Teminat koşulları sadeleştirilecektir. Normalleşme Öncesinde 

ve Sürecinde 

D
ö
v
iz

 L
ik

id
it

es
i 

Ö
n
le

m
le

ri
 

Esnek Döviz 

Satım İhaleleri 

Döviz kuru oynaklığını azaltmak amacıyla 

döviz satım ihalelerinin esnekliği 

artırılacaktır. 

Normalleşme Öncesinde 

Rezerv 

Opsiyonları 

Türk lirası zorunlu karşılıklara ödenen kısmi 

faizin yükseltilmesi veya Rezerv Opsiyon 

Katsayıları (ROK) düzenlemeleriyle finansal 

sisteme döviz likiditesi sağlanacaktır. 

Normalleşme Öncesinde 

ve Sürecinde 

Döviz Depo 

Piyasası 

Tedbirleri 

Döviz depo limitleri artırılacaktır. Yapılacak 

düzenlemeler ile finansal sistemin TCMB 

nezdinde erişebileceği (ROM’daki mevcut 

döviz miktarı ve döviz depo imkanının 

toplamı şeklinde olan) döviz likiditesi 

bankalarımızın gelecek bir yıldaki yurt dışı 

ödemelerini fazlasıyla karşılayacak seviyede 

belirlenecektir. 

Normalleşme Öncesinde  

F
in

an
sa

l 
Is

ti
k
ra

rı
 D

es
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k
le

y
ic

i 
Ö

n
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m
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Yabancı Para 

Çekirdek Dışı 

Yükümlülüklerin 

Vadelerinin 

Uzatılması 

Bankaların mevcut stoklar üzerindeki 

maliyet yükünü artırmadan sadece yeni 

yabancı para çekirdek dışı yükümlülükleri 

için zorunlu karşılık oranları üç yıldan uzun 

vadeyi teşvik edecek şekilde belirlenecektir. 

Normalleşme Öncesinde 

Türk Lirası Cinsi 

Çekirdek 

Yükümlülüklerin 

Desteklenmesi 

Gerekli görülmesi durumunda, önümüzdeki 

dönemde bankacılık sektörünün aracılık 

maliyetini azaltmak ve çekirdek 

yükümlülükleri desteklemek için Türk lirası 

zorunlu karşılıklara ödenen kısmi faiz 

gözden geçirilebilecektir. 

Normalleşme Öncesinde 

ve Sürecinde 

Yabancı Para 

Zorunlu 

Karşılıklara Faiz 

Ödenmesi 

ABD doları cinsinden tutulan zorunlu 

karşılıklara, rezerv opsiyonlarına ve serbest 

hesaplara ödenen faiz oranı Fed politika faiz 

aralığının üst bandına yakın seviyelerde 

tutulabilecektir. 

Normalleşme Öncesinde 

ve Sürecinde 

Kaynak: TCMB, 2015. 

TCMB, Türkiye ekonomisinde para politikasının normalleşme sürecinde Tablo 3’te ifade 

edilen adımları atmıştır (TCMB, 2015). 
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3.1.Türkiye’de Uygulanan Makro İhtiyati Politika Araçları 

Türkiye’de makro ihtiyati politika araç setinin kullanımı 2010-2015 döneminde olmuştur. 

Türkiye söz konusu dönemde yabancı para cinsinden borç verme limiti, net açık yabancı para 

pozisyon limiti döviz uyumsuzlukları dışında tüm araçlardan yararlanmıştır. Politika yapıcılar 

kredi büyümesini yönetmek için kredi ile ilgili bir dizi makro ihtiyati araç benimsemişlerdir. 

Ancak bu düzenlemeler esasen bireysel krediler ile ilgilidir. Sermaye ile ilgili tedbirlerin 

dışında Türkiye’de politika yapıcılar listedeki araçların neredeyse tamamını kullanmışlardır. 

Likidite ile ilgili önlemler konusunda vade uyumsuzluklarına ve rezerv gereksinimlerine 

vurgu yapılmıştır. Bu noktada TCMB zorunlu karşılık ve rezerv opsiyon mekanizmasını 

(ROM) faiz koridoru gibi para politikasına araçlarına tamamlayıcı araçlar olarak 

kullanılmıştır. Türkiye’de makro ihtiyati tedbirler 2010’dan bu yana geniş bir şekilde 

kullanılmış ve şimdiye kadar yeni Basel III kriteri büyük ölçüde benimsenmiştir (Tablo 4) 

(Göver ve Oğuz, 2017: 20). 

Tablo 4: Türkiye’de Uygulanan Makro İhtiyati Politika Araçları 
Araçların Sınıflandırılması Makro İhtiyati Politika Araçları Tedbirlerin Uygulandığı Dönem 

Krediler ile ilgili - Kredi genişleme sınırı 

- LTV oranındaki değişmeler 

- DTI oranındaki değişmeler 

- Dövizle borçlanma sınırı 

-2010, 2011, 2013-2015 

- 2011, 2014 

- 2013  

- X 

Likidite ile ilgili -Net açık döviz pozisyonu 

- Döviz uyumsuzluk sınırı 

-Vade uyumsuzluk sınırı 

-Zorunlu karşılık oranlarındaki 

değişim 

-Rezerv gereksinimleri ile ilgili 

geleneksel olmayan makro ihtiyati 

politika araçlar 

 ROM 

 Kaldıraç temelli zorunlu 

karşılıklar 

-Likidite yeterlilik oranı 

-Net istikrarlı fon oranı 

-X 

-X 

-2011, 2013, 2015 

-2010-2015 

 

 

 

 

 

-2011-2015 

-2014-2015 

 

-2015 

-X 

Sermaye ile ilgili  -Konjonktür karşıtı sermaye 

zorunlulukları 

-Kayıp kredi karşılıklarındaki 

değişim 

-Kredi dağıtım sınırı 

-Kaldıraç oranı sınırı 

-Sermaye koruma tamponu 

-Konjonktürel sermaye tamponu  

-2011-2015 

 

-2010-2011, 2013, 2015 

 

-2010 

-2015 

-2016 

-2016 

Kaynak: Göver ve Oğuz, 2017: 21 

Faiz koridoru, TCMB’nin gecelik borç alma ve borç verme faizinin arasında kalan aralık 

olarak tanımlanmaktadır. Borç alma faizi bir bankanın faiz getirisi elde etmek için sahip 

olduğu likidite fazlasını merkez bankasına mevduat şeklinde yatırması durumunda kabul ettiği 

faizdir. Borç verme faizi, bir bankanın geçici likidite sıkıntısı yaşaması durumunda merkez 

bankasından kısa vadeli borçlanmak için kabul ettiği faizdir. Faiz koridorunda yapı gereği 

piyasa faizleri bu yapının içinde oluşmaktadır. Faiz koridoru sisteminde, ekonomide 
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belirsizliklerin giderilmesi ve sermaye akımlarında oluşan dalgalanmaların döviz kuru ve 

ekonominin genelindeki olumsuz etkinin azaltılması amaçlanmaktadır (Vural, 2013: 63). 

TCMB, asimetrik faiz koridorunu 2010 yılı itibariyle hem fiyat hem de finansal istikrarı 

sağlamak amacıyla para politikası aracı olarak geliştirmiştir (Binici vd., 2013: 2). 

Şekil 5: TCMB Faiz Koridoru 

 
 Kaynak: Vural, 2013: 64.  

TCMB faiz koridorunu faiz oranlarını belirleyebilmektedir. Bu doğrultuda faiz koridoru aktif 

bir araç olarak kullanılmaktadır (Vural, 2013: 64). Küresel risk iştahında keskin bir düşüş 

olduğu zamanlarda, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerden sermaye çıkışı yaşanma 

olasılığında artış olasılığı görülmektedir. TCMB, böyle dönemlerde sermaye hareketinin 

döviz kuru üzerinde oluşturacağı etkiyi azaltmak için, ihtiyaç olması halinde fonlama 

miktarını piyasanın ihtiyacından daha az yapabilmektedir. Bu durumda ise TCMB’ nın 

beklenilenden daha az likidite sağlaması durumunda döviz satarak likidite ihtiyacını 

gidermektedir. Bu da sermaye çıkışının döviz kuru üzerindeki hareketini sınırlamaktadır. Kısa 

vadeli faiz oranlarının yükselmesi ise sermaye çıkışlarını caydırmaktadır (Kara, 2012: 11). 

Zorunlu karşılıklar, sermaye girişlerinde artışın olduğu dönemlerde, ülke içinde oluşabilecek 

kredi büyümesi ile buna bağlı oluşabilecek finansal riskleri engellemek ve TL likiditesini 

kontrol edebilmek amacıyla TCMB zorunlu karşılık oranlarını arttırabilmekte ve böylelikle 

faiz koridorunun etkinliğinin de artmasını sağlayabilmektedir. Sermaye hareketlerindeki ani 

yavaşlama ise zorunlu karşılıkların düşürülmesi ile kredilerde ani duruş riski 

azaltılabilmektedir. Yeni para politikası çerçevesinde zorunlu karşılık oranları mevduatların 

vade yapısına göre farklılaştırılmış, finansman şirketleri zorunlu karşılık uygulaması 

kapsamına dâhil edilmiştir. Para politikası üzerinde doğrudan etkide bulunmayan ve 

operasyonel süreçlerin etkinliğini azaltan küçük tutarlı birçok kalem zorunlu karşılık 

yükümlülüğü kapsamı dışına çıkarılmıştır (TCMB, 2014: 4). 
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Şekil 6: TL ve Yabancı Para Zorunlu Karşılık Oranları (%, Ağırlıklı Ortalama) 

 
Kaynak: TCMB 

Zorunlu karşılıklar bir para politikası aracı olarak politika faizini tamamlayıcı bir rol 

oynayabilmektedir. Temelde, politika faizinin tüm faiz oranlarını aynı yönde değiştirmekte 

iken, zorunlu karşılıkların yalnızca belirli faiz oranlarının etkilenmesine yönelik olarak 

kullanılabilmektedir. Zorunlu karşılıklar sermaye akımlarını hızlandırmadan sıkılaştırıcı para 

politikası uygulamaya olanak sağlamaktadır. Dolayısıyla mevcut konjonktürde TCMB 

açısından elverişli bir araç olarak başvurulmaktadır (Alper ve Tiryaki, 2011: 7).  

TCMB, 2010 yılı sonunda sermaye girişlerinden kaynaklanan takası azaltmak amacıyla aktif 

politika aracı olarak zorunlu karşılık oranını kullanmaya başlamıştır. İlk olarak, zorunlu 

karşılık oranlarının politika aracı olarak etkinliğini sağlamak amacıyla zorunlu karşılıklara 

faiz ödemeyi durdurmuştur. İkinci olarak ise TCMB likidite yönetiminin esnek kullanımına 

izin vermek için operasyonel çerçeveyi değiştirmiştir (Başçı ve Kara, 2011: 4). 

Rezerv opsiyon mekanizması (ROM), TCMB tarafından ekonominin sermaye akımlarında ve 

dış finansman şoklarındaki dalgalanmaya karşı direncini arttırmak için tasarlanan yeni bir 

para politikası aracıdır (Aslaner vd., 2014: 2). Rezerv opsiyon mekanizması (ROM) ile döviz 

kurlarında meydana gelebilecek aşırı dalgalanmalarını önüne geçilmesi hedeflenmektedir 

(Değerli ve Fendoğlu, 2015: 168). 
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Şekil 7: TL Zorunlu Karşılıklar İçin ROM Kullanım Oranı (%) 

 
Kaynak: Eroğlu ve Kara, 2017: 66. 

Rezerv opsiyon mekanizması (ROM), bankaların Türk Lirası (TL) zorunlu karşılıklarının 

belirli bir oranını yabancı para ve altın cinsinden tesis edebilmelerine olanak tanıyan bir 

uygulama olarak tanımlanmaktadır. Bu olanağın hangi oranda kullanılabileceği rezerv 

opsiyon oranı ile belirlenmektedir. Birim TL zorunlu karşılık başına tesis edilebilecek yabancı 

para ve altın karşılığını belirleyen katsayılar rezerv opsiyon katsayısı (ROK) olarak 

tanımlanmıştır (Alper vd., 2012: 2). 

Küresel krizin birçok gelişmiş ekonomide etkilerinin derinden hissedildiği bir dönemde Türk 

finans sistemi dayanıklılığı ile önemli bir sınavı başarı ile verirken, bu dayanıklılığı korumak 

ve güçlendirmek amacıyla BDDK, Finansal İstikrar Komitesi ile bazı makro ihtiyati tedbirler 

uygulamıştır. Finansal İstikrar Komitesi ve BDDK’nın ortak uygulamaya koyduğu 

düzenlemeler şu şekilde sıralanmaktadır (BDDK, 2013: 50-55): 

 Kredi kartı limitleri ve asgari ödeme oranlarının arttırılması, 

 Kredi kartı taksitlerine uygulanan risk ağırlığının arttırılması, 

 Bireysel kredi kartlarının tüketici kredisi kapsamına alınması, 

 İhracat ve KOBİ kredilerinde genel karşılık oranlarının düşürülmesi,  

 Bankaların sermaye yeterliliği oranının hesabında taşıt kredilerinin risk ağırlığının 

arttırılması, 

 Taşıt kredileri için bankalarca daha yüksek genel karşılık ayrılması, 

 Tüketici kartları ve kredi kartlarında taksit sınırlaması getirilmesi, 

 Kredi değer oranının taşıt kredilerine de uygulanması, 

 Ülkemizde Basel III’e geçiş sürecinde yapılması gereken uyumlaştırma çalışmalarına 

yönelik düzenlemelerin uygulamaya konmasıdır.  

4. Makro İhtiyati Politikaların Dünya Uygulamaları 

Ekonomide oluşan kredi ve varlık balonları ile tehlikeli finansal sistemle mücadelede sadece 

faiz oranı değişkenini kullanmak her zaman doğru bir politika olmayabilir. Tüm ekonomiye 
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yönelik bir politikadan çok sorunun çıktığı mikro alana uygulanan bir araç seçilmelidir. 

Makro ihtiyati politikalar olarak adlandırılan bu uygulamalar borç veren ve kredi alanlar yani  

finansal kurumlar ile bankalara   yönelik kuralları içermektedir. Örneğin kredi / değer 

oranının ipotekli konut kredilerinde yüksek tutulduğu İspanya ve İngiltere’de   (%100) gibi 

ülkelerde 2000-2007 yılları arasında  ev fiyatları ani yükselişler yaşarken bu oranın düşük 

tutulduğu Hong-Kong ve Kore’de ev fiyatlarındaki artışlar daha makul seviyelerde kalmıştır. 

(Blanchard, 2017) 

2010 yılı ve öncesinde. İsviçre faiz oranının çok düşük seviyelerde olmasından Macaristan’da 

ipotekli konut kredilerinin 2/3’ü İsviçre Frangı olarak verilmiştir. Ancak karşılıklı olarak 

hedge edilmeyen bu riskler Macar parasının %50 ‘den fazla değer kaybetmesiyle çığ gibi 

büyüyerek Macaristan bankacılık sektöründe ödenemeyen konut kredi taksitleri ile büyük risk 

oluşturmuştur(Blanchard, 2017). Hane halkı borçlanması açısından getirilmiş olan bir 

sınırlama bu riskin ve balonun oluşmasını önleyebilirdi. 

Avusturya ve Macaristan ülkeleri arasındaki finansal entegrasyona baktığımızda, AB üyesi 

her iki ülke ticaret ve finansal kuruluşlar açısından yakın ilişkilidir. Avusturya bankaları 

Macar bankalarının aktiflerinin % 25'inden fazlasına sahiptirler. Avusturya bankaları 

Macaristan’daki iştirakleri açısından kredi riskine maruz kalmaktadır. Avusturya bankalarının 

Macaristan finansal piyasadaki riske maruz kalması önemli tedbirleri ön plana çıkarmaktadır. 

Avusturya GSYH’si açısından da, ikili finansal ilişki oldukça yoğundur. Makro ihtiyati 

politikaların sadece Avusturya da alınması tek başına yeterli olmazken Macaristan’daki 

Avusturya iştirakleri için de yabancı sermaye kontrolü sağlanmalıdır. Yaşanan küresel kriz 

sonrasında alınan dersler ile her iki ülkede döviz piyasalarında borçlanma oranlarına 

kısıtlamalar getirmiştir. Ancak her iki ülkenin getirdiği kısıtlamalar farklılık göstermektedir. 

Avusturya’da 2010 yılında döviz cinsinde tüketici kredileri yasaklanırken bu Macaristan’daki 

iştiraklerine uygulanamamıştır.  Diğer taraftan Macaristan hükümeti sadece ipotekli konut 

kredilerine o dönem için yasaklama getirmiştir. Global çok taraflı yaklaşım makro ihtiyati 

politikalarda finansal gelişmişliğin fazla olduğu ülkelerde önem taşımaktadır( Csajbók and J. 

Király,2011) 

Avrupa Birliği yeni sermaye gereksinimleri direktifleri doğrultusunda çok taraflı döviz 

cinsinden borçlanmalar için standart düzenlemeler getirmiştir. Global finansal kriz ulusal ve 

uluslararası derecede regülasyona yönelik çabaları artırmıştır. G20 ülkeleri küresel regülasyon 

politikalarını benimserken yaşanan küresel kriz sonrasında Finansal İstikrar Kurulu (FSB) ve 

Bankacılık Denetimin Basel Komitesi  (BCBS) oluşturulurmuştur. Elbette en önemlisi Basel 

komitesinin bankacılık sektörünün sağlamlaştırılması için önerdiği global düzenleme 

standartları olan ve Basel III olarak bilinen standartlardır. Basel III, bankacılık sektörünün 

esnekliğini; ağırlıklı olarak, sermayenin kalitesini ve şeffaflığını artırmak, sermaye yeterlilik 

rasyosunu ve risk kapsamını artırmak, maksimum kaldıraç oranını getirmek ve daha sert 

küresel likidite standartlarını artırmak gibi bir dizi mikro ihtiyati tedbirle arttırmayı 

amaçlamaktadır. Bu ağırlıklı olarak mikro ihtiyati önlemlere ek olarak, sistemik risk hem 
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zaman serilerinde hem de kesit boyutunda iki makro ihtiyati araç ile ele alınmaktadır. (BCBS, 

2009). 

Krizin önlenmesinin global anlamda koordineli olarak sürdürmenin bulaşma riskini azalttığı 

görülmektedir.  Finansal piyasaların globalleşmesi ve ülkeler arası finansal entegrasyon, 

yaşanan finansal krizlerin bulaşma riskini artırır. Örneğin yaşanan finansal şok sonrasında 

Amerikan yükümlülüklerinde meydana gelen  %25 oranında bir iflas riski diğer ülkelerdeki 

alacaklı ülkelerde banka aktiflerinin değerinde %94 oranında tahribata yol açabilir. (Degryse 

vd., 2010) Sınır ötesi makro ihtiyati  politikalarının koordineli olarak sürdürülmesi krizin 

ekonomiler arasında bulaşma riskini azaltır ve global sistemik riskin oluşmasını önler. 

SONUÇ 

Merkez bankalarının reel ekonomide ve finansal piyasalarda daha büyük roller üstlenmesi 

doğrudan ya da dolaylı olarak finansal istikrarı desteklemesi için makro ihtiyati politikalar adı 

verilen araçları kullanma ihtiyacı doğmuştur. Makro ihtiyati politikaların hızlı kredi 

büyümesi, finansal sistemde ve konut piyasasında oluşan balonlar gibi finansal istikrarı 

olumsuz yönde etkileyen riskleri önlemede önemli bir rolü bulunduğu pek çok çalışmada 

ortaya konmuştur. Merkez bankaları Macaristan örneğinde olduğu gibi aşırı döviz cinsinden 

borçlanma riski karşısında sermaye kontrolleri getirebilir. Farklı yabancı sermaye 

girişlerinden farklı oranlarda vergi almak ya da hane halklarının döviz cinsinden 

borçlanmasının sınırlamak gibi önlemler alınabilir. 

Krizin önlenmesinin global anlamda koordineli olarak sürdürmenin bulaşma riskini azalttığı 

görülmektedir.  Finansal piyasaların globalleşmesi ve ülkeler arası finansal entegrasyon, 

yaşanan finansal krizlerin bulaşma riskini artırır. Ülkelerin koordineli olarak uyguladığı 

makro ihtiyati politikaların etkinliği daha fazladır. Bu nedenle Basel II ve Basel III olarak 

adlandırılan ve bankaların tabi olduğu belirli kurallar bütünü banka sermaye yeterlik rasyosu , 

kaldıraç oranlarında minimum seviye gibi riskleri yönetmede global ölçekte rol oynamaktadır.  

Geleneksel para politikaları ile makro ihtiyati politikalar kompleks etkileşimde olabilirler. 

Örneğin düşük faiz oranları risk iştahını artırırken bunun makro ihtiyati tedbirler ile 

desteklenmesi ekonomi politikası açısından büyük krizlerin doğmasını da engelleyecektir. 

Sermayenin  dijitalleşme ile saniyeler içinde uluslararası transferi ve finansal derinlik 

düşünüldüğünde  bu konunun gelecek dönemlerde akademik çalışmalarda daha fazla yer 

alması ve ülke örnekleri ile uygulamaların çeşitlendirilmesi  önem arz etmektedir.. 
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FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİM PROGRAMININ “FEN, MÜHENDİSLİK 
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Abstract 

This research has been carried out in 2018-2019 academic year in the 3, 4, 5, 6, 7 and 8 th 

grades of the new science curriculum and the "Science, Engineering and Entrepreneurship 

Practices" which are included in the curriculum together with this program have been made 

to determine the teachers' views about the learning field. In this context, a questionnaire was 

applied to science teachers working in secondary schools in Gaziantep and 122 science 

teachers' opinions were taken. As a result of the research, which gathered the data with the 

questionnaire method, the teachers' opinions about the learning field of science, engineering 

and entrepreneurship, which are included in the curriculum together with the new science 

curriculum and the new curriculum are under 6 factor headings (Change in content, 

Teacher's competence, Technical infrastructure, Contribution to lesson, Overview and 

Duration adequacy). As a result, it was found that science teachers generally positive the new 

science curriculum and the '' science, engineering and entrepreneurship practices '' learning 

field that is included in the curriculum. In addition, it was found that the opinions of teachers 

in this area changed statistically significant according to demographic variables. 

Keywords: Science, engineering, entrepreneurship, curriculum 

  

Özet 

Bu araştırma yeni fen bilimleri öğretim programına ve bu öğretim programına eklenen "fen, 

mühendislik ve girişimcilik uygulamaları" öğrenme alanına yönelik öğretmen görüşlerini 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yeni öğretim programı 2018-2019 eğitim öğretim yılından 

itibaren 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar düzeyinde uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda 

Gaziantep ili genelindeki ortaokullarda görev yapan 122 fen bilimleri öğretmeninin görüşleri 

                                                           
1
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3
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alınmıştır. Araştırma sonucunda, öğretmenlerin görüşleri 6 faktör başlığı altında 

belirlenmiştir. Bu faktörler, "içerikte yaşanan değişim, öğretmenin yeterliliği, teknik alt yapı, 

ders işlemeye katkı, genel bakış ve süre yeterliliği" olarak isimlendirilmiştir. Sonuç olarak, 

fen bilimleri öğretmenlerinin, yeni fen bilimleri öğretim programına ve ''fen, mühendislik ve 

girişimcilik uygulamaları'' öğrenme alanına genel olarak olumlu baktıkları, öğretmenlerin bu 

alandaki görüşlerinin demografik değişkenlere göre istatistiksel olarak anlamlı bir biçimde 

değiştiği belirlenmiştir.. 

Anahtar Kelimeler: Fen bilgisi, mühendislik, girişimcilik, öğretim programı 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde, ülkeler arasında ekonomik, siyasi, askeri vb. pek çok güç alanında rekabet 

yaşanmaktadır. Yaşanan bu rekabette önlerde yer almak isteyen ülkeler bilime ve teknolojiye 

olan yatırımlarını ilk sıraya koymakta ve bu yatırımlarının başlangıcını okullarda işlenen fen 

derslerine yöneltmektedir. Bu sebeple fen bilimleri öğretim programlarında köklü yenilikler 

yapmaktadırlar (Çepni ve Çil, 2013). Ülkemiz de bu yarışta geride kalmamak ve öncü 

ülkelere yetişmek için fen öğretim programında değişikliğe gitmiştir. Yeni öğretim 

programında STEM eğitimi yaklaşımı temel alınarak “fen, mühendislik ve girişimcilik 

uygulamaları” öğrenme alanı programa eklenmiştir. Yeni fen bilimleri öğretim programının 

uygulanmasına 2017 yılında hazırlanan taslak program ile 2017-2018 eğitim öğretim yılında 

5. sınıflardan itibaren başlanmıştır. Taslak programda yapılan geliştirmelerle asıl öğretim 

programı Talim Terbiye Kurulu’nun 19/01/2018 tarihli 11 sayılı kararıyla tüm sınıflarda (3, 4, 

5, 6, 7 ve 8. sınıflar) 2018-2019 eğitim öğretim yılında geçerli olmak üzere kabul edilmiştir. 

Öğretim programlarının uygulanması aşamasındaki en etkin rolün öğretmenlere ait olduğu 

söylenebilir. Öğretim programlarının uygulayıcısı olarak bir öğretmenin uygulama esnasında 

karşılaştığı problemler, uygulamayı etkileyen faktörler arasında ilk sırada yer almaktadır 

(Schremer, 1991). Dolayısıyla öğretim programlarının öğretmen görüşlerine göre 

değerlendirilmesi, programın aksaklık ve eksiklerini belirlemek ve bunların giderilmesi 

açısından önemlidir.  

2. YÖNTEM 

Bu araştırmada betimsel araştırma yöntemlerinden genel tarama modeli kullanılmıştır. Bu 

model, çok sayıda bireyden oluşan bir evrende yapılır ve evren hakkında genel bir yargıya 

varmak amaçlanır. Genel tarama modeli, evrenin tümü ya da ondan alınacak bir örneklem 

üzerinde yapılan bir tarama uygulamasıdır (Karasar, 2008).  

Çalışmanın evrenini Gaziantep ilinde faaliyet gösteren ortaokullarda görev yapmakta olan 

toplam 1215 fen bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Çalışmanın örneklemini ise 122 fen 

bilimleri öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma 2018-2019 eğitim öğretim yılında 

gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örnekleminin seçiminde basit tesadüfi örnekleme yöntemi 

kullanılmıştır (Baş, 2006: 47). Bu yönteme göre %95 güven aralığında, ±%10 hata ile 



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
22-24 August 2019 • Titanic Business Kartal Hotel • İstanbul/Turkey  

 
168 

 

örneklem sayısı 78 bulunmuştur. Bu sonuca bağlı olarak 150 anketin uygulanmasına karar 

verilmiştir. Toplamda 122 fen bilgisi öğretmenine yüz yüze anket yöntemi ile anketler 

uygulanmıştır. 

Bu araştırmada, uzman kişilerin yardımı ve araştırmacı tarafından yapılan literatür incelemesi 

sonucu özgün olarak hazırlanan ve 28 maddeden oluşan “STEM Temelli Öğretim Programları 

İle İlgili Öğretmen Görüşü Ölçeği” anket formu kullanılmıştır. Anket formunda yer alan soru 

ve görüşler 5’li likert tipi seçenekli (1- Hiç katılmıyorum, 2- Katılmıyorum, 3- Kararsızım, 4- 

Katılıyorum ve 5- Tamamen katılıyorum) olarak hazırlanmıştır.  

Bu çalışmada elde edilen bulguların analizi SPSS 25 programı ile yapılmıştır. Öncelikle 

ankete katılanların demografik özellikleri frekans yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bağımlı 

değişken olarak adlandırılan görüşlerle ilgili soruların ilk aşamada faktör analizi ile alt 

boyutları belirlenmiştir. Faktörler belirlendikten sonra alt boyutlar altında toplanan soru ve 

görüşler birleştirilerek yeni değişkenler oluşturulmuştur. Yeni değişkenlerin güvenilirlik 

analizleri Cronbach alfa katsayısı belirlenerek incelenmiştir. Daha sonra yeni değişkenlerle 

ilgili tanımlayıcı istatistikler ortaya konarak değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

3. BULGULAR 

3.1. Ankete Katılanların Demografik Özellikleri 

Ankete katılan öğretmenlerin demografik özelliklerine ait verileri saptamak için tanımlayıcı 

istatistiksel analiz yapılmıştır. Analizin sonuçları Çizelge 3.1’de verildiği gibidir. Çizelge 3.1 

incelendiğinde, ankete katılanların büyük çoğunluğunun eğitim fakültelerinin fen bilgisi 

öğretmenliği lisans programını tamamladığı görülmektedir. Ankete katılanların yaklaşık 

yarısının (%49,2) 20-30 yaş aralığında olduğu ve yine yaklaşık yarısının (%48,4)) 5 yıl ve altı 

çalışma süresine sahip olduğu görülmektedir. Öğretmenlerin %39,3’ünün hizmet içi eğitimi 

aldığını ve %60,7’sinin ise hizmet içi eğitimi almadığı görülmektedir. Ankete katılanların 

yaklaşık yarısının (%49,2) il merkezinde ve tamamına yakınının (%96,7) devlet okullarında 

görev yaptığı belirlenmiştir. 

  



International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
22-24 August 2019 • Titanic Business Kartal Hotel • İstanbul/Turkey  

 
169 

 

Çizelge 3.1. Ankete katılanların demografik özellikleri 

 Değişkenler Frekans % 

Cinsiyet  
Kadın 62 49,2 

Erkek  60 50,8 

Yaş 

20-30 60 49,2 

31-40 46 37,7 

41-50 11 9,0 

51 ve üstü 5 4,1 

Eğitim durumu 

Ön lisans (FKB) 2 1,6 

Lisans 113 92,6 

Yüksek Lisans 6 4,9 

Doktora 1 0,8 

Mezun olunan fakülte 

Eğitim 110 90,2 

Fen- edebiyat 8 6,6 

Eğitim enstitüsü 1 0,8 

Ziraat  1 0,8 

Diğer 2 1,6 

Mezun olunan bölüm 

Fen bilgisi öğretmenliği 88 72,1 

Fizik öğretmenliği 1 08 

Kimya öğretmenliği 2 1,6 

Biyoloji öğretmenliği 6 4,9 

Sınıf öğretmenliği 16 13,1 

Diğer  9 7,4 

Çalışma süresi 

1 yıl ve altı 10 8,2 

1- 5 yıl 49 40,2 

6-10 yıl 27 22,1 

11-15 yıl 22 18,0 

16-20 yıl 7 5,7 

21 yıl ve üstü 7 5,7 

Yeni müfredat ile ilgili 

hizmet içi eğitim aldınız 

mı?  

Evet  48 39,3 

Hayır 74 60,7 

Okulunuzun bulunduğu yer 

İl merkezi (merkez 

ilçeler) 
60 49,2 

İlçe merkezi 16 13,1 

Köy/ belde 46 37,7 

Okulunuzun statüsü 
Devlet okulu 118 96,7 

Özel okul 4 3,3 

Toplam  122 100 

 

3.2. Faktör Analizi 

Araştırmada kullanılan ölçekten elde edilen verilerin özetlenmesi ve sınıflandırılması için 

faktör analizi yapılmıştır. Ayrıca faktör sayısının azaltılarak yönetilebilir ve üzerinde 

çalışılabilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. 

Anket verilerinin faktör analizi için uygunluğunu ölçmek amacıyla toplam varyans analizi 

yapılmıştır. Toplam varyans analizi sonucunda elde edilen sonuçlar Tablo 3.2’de 

gösterilmiştir. Buna göre ölçeğin öz değerlerinin 1’den büyük ve faktör yüklerinin %0,40’ın 
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üstünde olan 6 faktörden oluştuğu, bu şekliyle ortaya çıkan faktörlerin ölçeği %68,405 

oranında açıkladığı görülmektedir. 

Çizelge 3.2. Açıklanan toplam varyans tablosu 

Başlangıç Öz Değerleri Döndürme Sonrası Kareler Toplamı 

Bileşen  Toplam 
Varyans 

Yüzdesi 

Toplam 

Varyans 

Yüzdesi 

Toplam  
Varyans 

Yüzdesi 

Toplam 

Varyans 

Yüzdesi 

1 9,156 32,699 32,699 5,276 18,844 18,844 

2 2,661 9,502 42,201 3,410 12,179 31,023 

3 2,446 8,736 50,937 2,929 10,460 41,483 

4 2,117 7,561 58,497 2,745 9,803 51,286 

5 1,544 5,515 64,012 2,651 9,470 60,756 

6 1,230 4,393 68,405 2,142 7,649 68,405 

Çizelge 3.3’te verilmiş olan döndürülmüş faktör matrisi tablosu incelendiğinde, ölçeğin 6 

faktörden oluştuğu ve hangi sorunun hangi faktör altında toplandığı görülmektedir. 
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Çizelge 3.3. Döndürülmüş faktör matrisi tablosu 

 
Faktörler 

1 2 3 4 5 6 

Fen bilgisi dersi müfredatına STEM uygulamalarının katılması 

iyi bir gelişmedir 
,110 ,118 ,068 ,068 ,809 -,044 

Fen bilgisi dersi müfredatına mühendislik uygulamalarının 

katılması iyi bir gelişmedir 
,205 ,134 ,104 -,015 ,841 ,123 

Fen bilgisi dersi müfredatına girişimcilik uygulamalarının 

katılması iyi bir gelişmedir 
,196 ,115 ,096 ,049 ,798 ,022 

Yeni müfredat içeriğinde belirtilen amaçları gerçekleştirecek 

nitelikte hazırlanmıştır 
,663 ,099 ,107 ,204 ,264 ,226 

Yeni müfredat geçmiş dönem müfredatında yaşanan birçok 

eksikliği gidermiştir 
,606 ,035 ,019 ,398 ,191 ,110 

Yeni müfredat süre bakımından uygulanabilir niteliktedir ,024 ,073 ,154 ,121 ,127 ,815 

Mühendislik uygulamaları için yeterli süre verilmiştir ,216 ,141 ,057 ,066 ,090 ,818 

Yeni müfredat ile fen bilgisi dersi içeriği zenginleşmiştir ,601 ,068 ,047 ,429 ,162 ,096 

Yeni müfredat yaşam becerilerinin geliştirilmesi alanında 

gelişme sağlamıştır 
,766 ,067 ,051 ,175 ,199 ,059 

Yeni müfredat ile "bilgi tabanlı" öğretimden uygulama ve 

deney tabanlı öğretime geçiş sağlanmıştır 
,838 ,297 ,052 ,003 ,089 -,002 

Yeni müfredat kavramlardan çok uygulamalara önem 

vermektedir 
,783 ,270 ,049 ,080 ,000 -,041 

Yeni müfredat ile kazanım sayısında artış sağlanmaktadır ,689 ,029 ,212 ,202 ,002 -,009 

Yeni müfredat inovasyon ve beceri kazanımına eskiye nazaran 

daha çok önem vermektedir 
,721 ,128 ,084 ,130 ,104 ,078 

Yeni müfredatta girişimcilik becerisinin kazanımı için yeterli 

uygulama bulunmaktadır 
,684 ,055 ,071 ,144 ,043 ,299 

Öğrencilerin yeni öğrenme alanı için gerekli becerileri 

kazanmasına rehberlik edebilirim 
,270 ,623 ,019 ,189 ,370 ,197 

Yeni öğretim programına kısa sürede uyum sağlayabilirim ,132 ,754 ,102 ,189 ,235 ,038 

Öğrencilere yeni öğrenme alanı için gereken teorik bilgileri 

verebilirim 
,099 ,857 ,130 ,098 ,158 ,070 

Mühendislik teorik altyapım yeterlidir ,074 ,629 ,096 ,086 -,128 ,204 

Projeler için verilen ders saati yeterlidir ,178 ,084 ,303 ,245 -,348 ,605 

Yeni müfredat ile öğrencilere daha faydalı olabilirim ,307 ,563 ,082 ,462 -,087 ,023 

Uygulamalar boyunca sınıf yönetimini idare etmek 

kolaylaşacaktır 
,312 ,143 ,084 ,718 -,003 ,285 

Yeni müfredat ile ders işlemesi kolaylaşmaktadır ,240 ,276 ,124 ,789 -,038 ,127 

Yeni müfredat ile dersi işlerken kendimi daha rahat 

hissediyorum 
,340 ,170 ,088 ,792 ,152 ,021 

Yeni müfredat ile belirlenen projeler için gerekli materyaller 

rahatlıkla temin edilebilir 
,273 ,012 ,753 ,259 ,127 ,077 

Okulumun laboratuvar, deney malzemesi vb. fiziki alt yapısı 

yeni öğretim programını uygulamak için yeterlidir 
,025 ,068 ,853 -,088 ,027 ,194 

Okulumun teknolojik alt yapısı yeni öğretim programı için 

yeterlidir 
,075 ,235 ,851 ,042 ,020 -,015 

Projeler için gerekli malzemeler öğrenciler için maddi külfete 

sebep olmaz 
,096 ,112 ,780 ,123 ,134 ,140 

Öğrencilerin ortaya çıkaracakları ürünleri değerlendirmekte 

sorun yaşamam 
,119 ,726 ,084 ,022 ,115 -,056 
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Çizelge 3.3’te verilen döndürülmüş faktör matrisi tablosunda da görüldüğü gibi ölçek 6 faktör 

altında toplanmıştır. Bu faktörler altında toplanan soruların hangi sorular olduğu ve faktörlere 

verilen isimler Çizelge 3.4’de gösterilmiştir. 

Çizelge 3.4. Faktörlerin isimlendirilmesi 

Faktör no Faktör başlığı Soru sayısı Faktör altında toplanan sorular 
1. faktör  İçerikte yaşanan değişim 9 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13. ve 14  
2. faktör  Öğretmenin yeterliliği 6 15., 16, 17., 18., 20. ve 28. 
3. faktör  Teknik alt yapı 4 24., 25., 26. ve 27. 
4. faktör  Ders işlemeye katkı 3 21., 22. ve 23. 
5. faktör  Genel bakış  3 1., 2. ve 3. 
6. faktör  Süre yeterliliği 3 6., 7. ve 19. 

 

3.3. Güvenilirlik Analizi 

Ölçeğin sorular düzeyinde güvenilirlik analizi yapılmış ve Cronbach's Alpha değeri 0,914 

olarak tespit edilmiştir. Bu değer ölçeğin sorular düzeyinde yüksek güvenirliliğe sahip 

olduğunu göstermektedir. 

3.4. Tanımlayıcı İstatistikler 

Bu başlık altında ankete katılan öğretmenlerin ölçek ile ilgili algılarına yönelik tanımlayıcı 

istatistikler verilmiştir. 5’li likert ölçeği kullanılarak belirlenen soru ve ifadelere, katılma 

dereceleri; (1) hiç katılmıyorum, (2) katılmıyorum, (3) kararsızım, (4) katılıyorum ve (5) 

tamamen katılıyorum olarak belirlenmektedir. Ortalamaların yorumu yapılırken şu şekilde bir 

derecelendirme yapılmaktadır: Ortalama aralığı 1,00-1,79 arası çok düşük, ortalama aralığı 

1,80-2,59 düşük, ortalama aralığı 2,60-3,39 orta, ortalama aralığı 3,40-4,19 yüksek, ortalama 

aralığı 4,20-5,00 çok yüksek (Özdamar, 2003: 32). Verilerin analizi sonucunda elde edilen 

tanımlayıcı istatistikler Çizelge 3.5’te verilmiştir. Çizelge 3.5 incelendiğinde, en yüksek 

aritmetik ortalamaya (A.O) yani katılma oranına sajip faktörün 4,4 ile genel bakış faktörü 

olduğu görülmektedir. Genel bakış faktörüne katılım oranı çok yüksek olarak 

derecelendirilmektedir. Genel bakış faktörünü yüksek derece katılma oranına sahip 

Öğretmenin yeterliliği ve İçerikte yaşanan değişim faktörlerinin izlediği görülmektedir. 

Öğretmenin yeterliliği faktörünün aritmetik ortalaması 4,06 olarak, İçerikte yaşanan değişim 

faktörünün aritmetik ortalaması ise 3,74 olarak belirlenmiştir. Orta derece katılma oranına 

sahip Teknik alt yapı faktörünün ise en düşük aritmektik ortalamaya sahip olduğu 

görülmektedir. Teknik alt yapı faktörünün katılma oranı 2,93 olarak belirlenmiştir. Bu 

sonuçlara bakarak ankete katılan öğretmenlerin yeni öğretim programını olumlu olarak 

değerlendirdiklerini söylemek mümkündür. Yıldırım ve ark. (2006), Kuvvetliışık Bilaloğlu 

(2013) ile Sülün ve Dellalbaşı Kılıç (2013) araştırmalarının sonucunda ankete katılan 

öğretmenlerin program konusunda olumlu görüş bildirdiklerini belirlemiştir. Atıcı ve ark. 

(2007) öğretmenlerin program hakkında olumsuz görüş beyan ettiklerini tespit etmiştir. 

Karaman ve Karaman (2016) ise öğretmenlerin görüşlerinin hem olumlu hem de olumsuz 
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olduğunu tespit etmiştir. Yangın ve Dindar (2007) öğretmenlerin görüşlerinin öğretim süreci 

boyunca olumsuz yönde değişim gösterdiğini belirlemiştir. 

Çizelge 3.5. Tanımlayıcı istatistikler 

Faktör A.O. Standart sapma 
İçerikte yaşanan değişim 3,74 0,67 

Öğretmenin yeterliliği 4,06 0,61 
Teknik alt yapı 2,93 1,02 

Ders işlemeye katkı 3,72 0,83 
Genel bakış  4,40 0,67 

Süre yeterliliği 3,37 0,82 

 

4. SONUÇLAR 

Sonuç olarak, bu araştırma ile yeni fen bilimleri öğretim programının ve yeni öğretim 

programına eklenen ''fen, mühendislik ve girişimcilik uygulamaları'' öğrenme alanına yönelik 

öğretmen görüşlerinin 6 faktör başlığı altında şekillendiği belirlenmiştir. Öğretmenlerin 

faktörler ile ilgili görüşlerinin genel olarak olumlu olduğu, bu faktörlerin birbirleri ile 

istatistiksel ilişki içerisinde oldukları, öğretmenlerin bu alandaki görüşlerinin demografik 

değişkenleri ile aralarında istatistiksel ilişkiler ve farklılıklar olduğu, demografik 

değişkenlerin bu görüşleri etkilediği ve elde edilen sonuçların literatürde benzer 

araştırmalarda elde edilen sonuçlarla benzerlik gösterdiği tespit edilmiştir. Yapılan araştırma 

sonucunda sunulan öneriler şu şekildedir; 

• Hizmet içi eğitimler ile daha fazla öğretmene ulaşılmalı ve yeni program ile ilgili 

farkındalıkları arttırılmalıdır. Bu bağlamda daha fazla öğretmene ulaşabilmek için uzaktan 

eğitim seçeneği düşünülebilir. 

• Devlet okullarında teknik alt yapıya önem verilmeli ve imkânlar arttırılmalıdır. Özellikle 

ilçe ve köy/ belde statüsünde bulunan yerlerdeki okulara daha çok önem verilmelidir. 

• Tecrübeli öğretmenlerin yeni teknolojilere ve yeni yaklaşımlara uyumlarının artırılması için 

çalışmalar yapılmalıdır. 

• Öğretmenlerin fen, mühendislik ve girişimcilik konularına olan ilgilerinin ve bu konulardaki 

tecrübelerinin artırılması için öğretmenler ile üniversiteler, meslek odaları ve sanayi 

kuruluşları arasında ortak çalışma etkinlikleri düzenlenebilir ve bu etkinliklere öğrencilerin 

dahil olması sağlanabilir.  

• Öğretim programlarının güncellenmesi ve geliştirilmesi aşamalarında öğretmenlerden daha 

fazla görüş alınmalıdır. 
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TÜLÜ AÇIK OCAĞINDA (BİGADİÇ/BALIKESİR) YÜZEYLENEN 

KAYA KÜTLELERİNİN KAZILABİLİRLİK ÖZELLİKLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

1. Samet BERBER
1
, 2. Nurcihan CERYAN

2
 & 3. Şener CERYAN

3
 

Özet 

 Eti Maden İşletmelerinin Dünya bor pazarındaki lider konumu da göz önüne alındığında 

kolemanit ihtiyacının önemli bir kısmının karşılandığı Tülü açık ocağındaki cevher üretim 

faaliyetlerinin ekonomik, güvenli ve sürdürülebilir şekilde  devam edebilmesi açısından bu 

ocaktaki kaya kütlelerinin kazılabilirliği önemlidir.  Açık işletme madenciliğinde, kayaçların 

kazılabilirlik özelliklerinin yapılacak arazi ve laboratuvar çalışmalarıyla önceden 

belirlenebilmesi makine kullanımı ve kazı maliyeti açısından büyük önem taşımaktadır. Bu 

çalışmada Tülü açık ocağındaki kaya kütlelerinde kaya türü, ayrışma durumu ve süreksizlik 

özellikleri dikkate alınarak 26 adet homojen zon (jeoteknik birim) tanımlanmış olup bu 

jeoteknik birimlerin kazılabilirliği araştırılmıştır.  

Son yıllarda kaya kütlesi kazılabilirlik özelliklerinin sınıflama sistemleri yardımıyla 

belirlenebilmesi konusunda yeni yaklaşımlar izlenmektedir. Bu tür yaklaşımların ortak yanı, 

kazılabilirliği etkilediği düşünülen en önemli jeoteknik parametrelerin ağırlıklı puanlama 

sistemiyle değerlendirilerek, kaya kütlesini kazı kolaylığına göre sınıflara ayırmak ve her sınıf 

için uygun olabilecek kazı aracını belirlemektir. Bu çalışmada kazılabilirlik özelliklerini 

ortaya koyabilmek için önerilen bazı grafiksel ve ağırlıklı puanlama yöntemlerinden olan 4 

farklı kazılabilirlik sınıflama sisteminden yararlanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda 

ayırtlanan jeoteknik birimlerin kendi içlerinde benzer özellikler gösterdikleri ve genellikle 

kazılabilir-sökülebilir-kolay sökülebilir sınıflarında yer aldıkları tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Bor,  kaya kütlesi, kazılabilirlik 

 

1. GİRİŞ 

Açık işletme madenciliğinde, kayaçların kazılabilirlik koşullarının arazi ve laboratuvarda 

kolay elde edilebilir jeoteknik veriler yardımıyla önceden belirlenebilmesi, makine parkı 

seçimi ve birim kazı maliyeti kestirimi bakımından büyük önem taşımaktadır (Göktan ve 

Ayday, 1989). İlk modern sökücülerin ortaya çıktığı 1950’li yıllara kadar; “zemin” kolayca 

kazılabilen bir malzeme ve “kaya” ise patlatılarak gevşetilmesi gerekli olan bir malzeme 

olarak kabul edilmiştir. Sökücü-dozerlerin yıllar içerisinde göstermiş olduğu teknolojik 

aşamalar, örtü-kazı işlerinde delme-patlatma yöntemiyle giderek daha fazla rekabet edebilir 

duruma gelmelerini sağlamıştır. Daha güçlü dozerlerin kullanılmasıyla birlikte, kazılabilirlik 
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açısından zemin-kaya ayırımında da değişiklikler olmuş ve “sökülebilir kaya” kavramı 

doğmuştur. Kesin bir tanımı bulunmamakla birlikte; “sökülebilirlik” kavramı, örtükazısı 

yapılacak bir malzemenin sökücü-dozer tarafından uygun parça boyutlarında gevşetilmesi 

işleminde karşılaşılan kolaylık/zorluk derecesi ile ilişkilendirilmektedir (Eskikaya ve Göktan, 

1988). 

Bu çalışmada Türkiye’nin en büyük bor maden ocaklarından biri olan Tülü açık ocağında 

(Şekil 1) yüzeylenen kaya kütlelerinin kazılabilirlik özellikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.  

Bu çalışmada ilk önce, Tülü açık ocağında yüzeylenen kaya kütlelerinde kaya türü, ayrışma 

derecesi ve süreksizlik sıklığı esas alınarak görsel tanımlamayla mühendislik davranışı 

açısından ayni olduğu tahmin edilen 26 homojen bölgeye; jeoteknik birime ayrılmıştır.  

Şekil 1. İnceleme alanı yerbulduru haritası (a) ve ocağın havadan görünümü (b) (Yıldız 2019) 

 
                           (a) 

 
(b) 

Tülü açık ocağında ayırtlanan jeoteknik birimlerin kazılabilirlik özelliklerini tayin etmek için 

ihtiyaç olan gerekli ölçümler arazide yapılmış tablo haline getirilmiştir (Tablo 1).  
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Tablo 1. Tülü açık ocağındaki jeoteknik birimlerin kazılabilirlik özelliklerini tayininde kullanılacak 

bazı parametreleri. 

Jtb Lt σci Is50 Jv If SCR SR GSI RQD Jn Js Jr Ja 
Zt1 Zeolitik tüf 38,21 1,59 8,11 0,37 14 43,2 53,5 97,7 9 1 2 1 

Zt2 Zeolitik tüf 34,33 1,43 5,06 0,59 16 51,4 64 93,8 9 1 3 1 

Zt3 Zeolitik tüf 30,66 1,27 11,12 0,27 8 37,6 37 80,9 9 1 2 4 

Zt4 Zeolitik tüf 28,91 1,20 10,49 0,29 8 38,7 38 77,2 12 1 1,5 8 

Zt5 Zeolitik tüf 38,20 1,59 9,29 0,32 16 40,8 58,5 90,4 9 1 3 1 

Zt6 Zeolitik tüf 32,47 1,35 8,66 0,35 16 42 59,5 65,5 9 1 3 1 

Ksm1 Kiltaşı, silttaşı, marn 40,21 1,67 29,35 0,10 12 20,7 40,5 86,5 9 1 3 0,75 

Ksm2 Kiltaşı, silttaşı, marn 22,43 0,93 33,81 0,09 9 18,2 33 19,8 12 1 3 8 

Ksm3 Kiltaşı, silttaşı, marn 34,33 1,43 21,43 0,14 12 26,2 43 51,2 9 1 2 1 

Ksm4 Kiltaşı, silttaşı, marn 13,08 0,54 20,78 0,14 9 26,7 36 58,2 12 1 3 8 

Gkm1 Gri yeşil renkli kiltaşı-marn 25,56 1,06 16,67 0,18 12 30,6 44,5 67 9 1 3 8 

Gkm2 Gri yeşil renkli kiltaşı-marn 11,95 0,49 29,17 0,10 8 20,8 31 35,7 12 1 1,5 12 

Gkm3 Gri yeşil renkli kiltaşı-marn 16,77 0,69 24,69 0,12 9 23,7 34,5 62 9 1 2 12 

Gkm4 Gri yeşil renkli kiltaşı-marn 14,26 0,59 20,57 0,15 6 26,9 29 65,5 9 1 1 12 

Gkm5 Gri yeşil renkli kiltaşı-marn 10,87 0,45 34,45 0,09 4 17,9 20 54,8 12 1 1,5 18 

Gkm6 Gri yeşil renkli kiltaşı-marn 58,22 2,42 17,39 0,17 12 29,8 43,5 88,1 9 1 1,5 3 

Gk1 Gri renkli kiltaşı 42,28 1,76 9,68 0,31 12 40,1 48 95,4 9 1 1 0,75 

Gk2 Gri renkli kiltaşı 34,33 1,43 11,11 0,27 14 37,7 52 93,6 9 1 1 1 

Gk3 Gri renkli kiltaşı 23,97 0,99 18,75 0,16 10 28,5 38 81,2 9 1 1,5 4 

Gk4 Gri renkli kiltaşı 5,49 0,22 21,31 0,14 8 26,3 34 38 9 1 2 4 

Gk5 Gri renkli kiltaşı 6,26 0,26 15,1 0,20 12 43,2 53,5 53,1 12 1 2 4 

Gk6 Gri renkli kiltaşı 2,93 0,12 37,5 0,08 10 51,4 64 34,7 12 1 2 8 

Gk7 Gri renkli kiltaşı 7,95 0,33 21,31 0,14 8 37,6 37 62,3 9 1 2 2 

Bk1 Borlu kireçtaşı 19,49 0,81 20,24 0,15 17 38,7 38 66,6 9 1 3 2 

Bk2 Borlu kireçtaşı 25,56 1,06 17,24 0,17 14 40,8 58,5 71,7 9 1 1,5 1 

Bk3 Borlu kireçtaşı 13,08 0,54 27,42 0,11 10 42 59,5 46 12 1 1,5 3 

Jtb: Jeoteknik birim, Lt: Litoloji, σci: Kaya malzemesinin tek eksenli basınç dayanımı (MPa), Is50: Nokta yükü dayanım 

indeksi (MPa), Jv: Hacimsel çatlaklık sayısı, If: Eklem aralık indeksi, SCR: Yüzey koşulu puanı, SR: Yapısal özellik puanı, 

GSI: Jeolojik dayanım indeksi, RQD: Kaya kalite göstergesi (%), Jr: Süreksizliklerin pürüzlülüğü, Ja: Süreksizliklerin 

alterasyonu   

 

2. Kazılabilirlik Sınıflama Yöntemleri 

Son yıllarda, kaya kütlesi kazılabilirlik özelliklerinin sınıflama sistemleri yardımıyla 

belirlenmesi konusunda yeni yaklaşımlar izlenmektedir. Bu tür yaklaşımların ortak yanı, 

kazılabilirliği etkilediği düşünülen en önemli jeoteknik parametrelerin ağırlıklı puanlama 

sistemiyle değerlendirilerek, kaya kütlesini  kazı kolaylığına göre sınıflara ayırmak ve her 

sınıf için uygun olabilecek kazı aracını belirlemektir. Bu çalışmada temel olarak 4 adet 

kazılabilirlik sınıflama sistemi kullanılmıştır. 

2.1. Pettifer ve Fookes Tarafından Önerilen Grafiksel Yöntem 

Açık işletmelerde kazılabilirlik amaçları için geliştirilen bir diğer yöntem ise, kaya malzemesi 

ve kaya kütlesi özelliklerinin birlikte değerlendirildiği “grafiksel yöntem”dir. (Franklin ve 

ark., 1971). Bu yöntemde; kayacın mekanik dayanımı nokta yük indeksi veya tek eksenli 

basma dayanımı parametreleri yardımıyla, kaya kütlesi özelliği olan süreksizlik aralığı ise 

sondaj veya mostralardan elde edilen veriler yardımıyla belirlenmektedir. Her iki jeoteknik 

parametreye ait sayısal değerlerin grafik üzerine işlenmesiyle, uygulanması önerilen kazı türü 

(doğrudan kazı, sökme, ön-gevşetme amaçlı patlatma ve  patlatma) tayin edilebilmektedir.  
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Çizilen sınırların çok "genel" olduğu ve bu nedenle, farklı jeolojik koşullara ve farklı kazı 

makinelerine göre değişiklik gösterebileceği önemle vurgulanmıştır (Fookes ve ark., 1971). 

Bu noktadan hareketle, sonraki yıllarda, farklı litolojik birimlerden ve kazı makinelerinden 

elde edilen çok sayıdaki arazi verileri yardımıyla (Pettifer ve Fookes, 1994; Bozdağ, 1988) 

grafik üzerindeki kazı kolaylığı sınırları daha ayrıntılı bir şekilde güncelleştirilmiştir. Pettifer 

ve Fookes (1994) tarafından güncelleştirilen kazılabilirlik grafiği Şekil 2’te verilmiştir. 

Şekil 2. Pettifer ve Fookes tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemi sonuç grafiği. 

 

Pettifer ve Fookes (1994) tarafından güncelleştirilen kazılabilirlik grafiğine baktığımızda 5 

farklı jeoteknik birimin de kendi içlerinde benzer kazılabilirlik özelliklerine sahip olduğu 

söylenebilir. Özellikle Zeolitik Tüflerin “Zor sökülebilir” bölgesine düştüğü ve “Gri 

malzemeli kiltaşı” biriminin de “Kolay Sökülebilir” ve “Zor Kazılabilir” aralığında yer aldığı 

gözükmektedir. 
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2.2. Tsiambos ve Saroglou Tarafından Önerilen Grafiksel Yöntem 

Tsiambaos ve Saroglou (2009) tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sisteminde girdi 

parametresi olarak Jeolojik Dayanım İndeksi (GSI) ve Nokta Yükü Dayanım İndeksi (Is(50)) 

değerleri kullanılmaktadır (Şekil 3). 

Şekil 3. Tsiambos ve Saroglou tarafından önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemi sonuç grafiği. 

 
 

Tsiambaos ve Saroglou (2009) tarafından önerilen kazılabilirlik grafiğinde Zeolitik Tüflerin 

“Kırma ve Patlatma” bölgesine düştüğü, Gri Kiltaşı marn jeoteknik birimlerinin de 

“Kazılabilir” sınıfına düştüğü gözükmektedir. Gri malzemeli kiltaşı jeoteknik birimlerinin ise 

“Sökülebilir” olarak tanımlanan bölgeye düştüğü gözükmektedir.  

2.3. Kirsten Tarafından Önerilen Yöntem 

Kirsten (1982), daha önce Barton (1974) tarafından yeraltı yapıları ve tünelcilik işleri için 

geliştirilen "Kaya kütlesi sınıflandırma sistemi" ni kazılabilirlik amaçları için uyarlamıştır. 

Anılan yöntemde; kayaç dayanımı, blok boyutu, sökme yönüne bağlı olarak tayin edilen 

göreceli zemin yapısı ve süreksizlik yüzeylerinin dayanımı gibi parametreler kullanılarak bir 

“Kazılabilirlik Sınıflama İndeksi, N” oluşturulmuştur.  
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Buna göre, toplam kazılabilirlik puanı N: 

 N = MS . (RQD/Jn) . JS . (Jr/Ja)                                    (1) 

bağıntısıyla tanımlanmaktadır. Burada: MS kaya malzemesi dayanımı (tek eksenli basma 

dayanımı); RQD kaya kalitesi göstergesi; Jn süreksizlik takımı adedi; JS göreceli zemin 

yapısı; Jr süreksizliklerin pürüzlülüğü ve Ja süreksizliklerin alterasyonu ile ilgili 

parametrelerdir. Elde edilen N değerlerine bağlı olarak, kaya kütleleri kazılabilirlik özellikleri 

bakımından dört sınıfa ayrılmakta ve her sınıf için kullanılması önerilen sökücü-dozer tipleri 

belirtilmektedir: 

1 < N < 10 Kolaylıkla sökülebilir (Cat D7) 

10 < N < 100 Zor sökülür (Cat D8) 

100 < N < 1 000 Çok zor sökülür (Cat D9) 

1 000 < 10 000 Son derece zor sökülür (Cat D10) 

10 000 > Patlatma 

Önerilen yöntemde, ortalama blok boyutunu belirlemesi bakımından, RQD/Jn oldukça hassas 

bir şekilde belirlenmesi gerekli bir parametre konumundadır. Bu sistemde, toplam 

kazılabilirlik puanı göz önünde bulundurulan tüm parametrelerin "çarpımı" olarak elde 

edildiğinden, özellikle RQD < 25 olan “zayıf” yapıya sahip kaya kütlelerinde RQD tayininde 

yapılacak % 5 lik bir hata, kaya kütlesini “Kolay sökülebilir” sınıfından “Zor sökülür” sınıfına 

taşıyabilmektedir (Weaver, 1983). Diğer yandan, RQD’nin sondaj karotlarından elde 

edilemediği durumlarda, Palmstrom (1974) tarafından teklif edilen 

RQD = 115 – 3.3 Jv        (2) 

görgül bağıntının kullanılabileceği belirtilmektedir. Burada: Jv bir metreküp hacmindeki bir 

kaya kütlesinde bulunan süreksizlik adedidir. Ancak, Bağıntı 2’nin "kil içermeyen" kayaçlar 

için geçerli olduğu göz önünde tutulduğunda (Barton ve ark., 1974); marn, silttaşı ve 

çamurtaşı gibi sökme yönteminin yaygın olarak uygulandığı birçok çökel kayaçta geçerli 

olamayacağı anlaşılmaktadır. 

Buna göre Tablo 2’de her bir jeoteknik birim için hesaplanan N değerleri verilmiştir. 
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Tablo 2. İnceleme alanındaki Jeoteknik birimlerin hesaplanan kazılabilirlik (N) puanları   

Zt1 Zt2 Zt3 

Zt

4 Zt5 Zt6 

Ksm

1 

Ks

m2 

Ks

m3 

Ks

m4 Gkm1 

Gk

m2 

Gk

m3 

829,

6 1073,4 

137,

8 

34,

9 1151,1 

708,

9 

1545

,9 13,9 

390,

6 23,8 71,4 4,4 19,3 

 

Gkm4 

Gk

m5 

Gkm

6 Gk1 Gk2 Gk3 Gk4 Gk5 Gk6 Gk7 Bk1 Bk2 Bk3 

8,6 4,1 

285,

0 597,6 

357,

0 81,1 11,6 13,9 2,1 55,0 

216,

3 305,4 25,1 

Hesaplanan N değerleri göz önüne alınarak jeoteknik birimler sökülebilirlik özellikleri 

bakımından sınıflandırılmıştır (Tablo 3). 

Tablo 3. İnceleme alanındaki Jeoteknik birimlerin Kirsten tarafından önerilen yöntem sonucu 

sınıflandırılması 

Zt1 Zt2 Zt3 Zt4 Zt5 Zt6 Ksm1 Ksm2 Ksm3 

Çok zor 
sökülür 

Son derece 
zor sökülür 

Çok zor 
sökülür 

Zor 
sökülür 

Son 
derece 

zor 
sökülür 

Çok zor 
sökülür 

Son 
derece 

zor 
sökülür 

Zor 
sökülür 

Çok zor 
sökülür 

 

Ksm4 Gkm1 Gkm2 Gkm3 Gkm4 Gkm5 Gkm6 Gk1 Gk2 

Zor 
sökülür 

Zor 
sökülür 

Kolaylıkla 
Sökülür 

Zor 
sökülür 

Kolaylıkla 
Sökülür 

Kolaylıkla 
Sökülür 

Çok zor 
sökülür 

Çok zor 
sökülür 

Çok zor 
sökülür 

 

Gk3 Gk4 Gk5 Gk6 Gk7 Bk1 Bk2 Bk3 

Zor 
sökülür 

Zor 
sökülür 

Zor 
sökülür 

Kolaylıkla 
Sökülür 

Zor 
sökülür 

Çok zor 
sökülür 

Çok zor 
sökülür 

Zor 
sökülür 

 

Son derece Zor Sökülür Çok Zor Sökülür Zor Sökülür Kolaylıkla Sökülür 
 

Tablo 3’te verilen sonuçlara baktığımızda Gri kiltaşı marn jeoteknik birimlerinin genellikle 

“Kolaylıkla Sökülür” sınıfına düştüğü saptanmıştır. Ayrıca Zeolitik tüflerin de “Çok zor-Zor 

Sökülebilir” sınıfına düştüğü gözükmektedir.  

2.3. Müftüoğlu ve Scoble Tarafından Önerilen Yöntem 

Müftüoğlu ve Scoble (1985) tarafından önerilen “Kazılabilirlik Parametre Puanlama Sistemi” 

dönerkepçe yerkazarlar dışında kalan kazı araçları için geliştirilmiş bir sınıflama sistemidir. 

Sınıflama sisteminin oluşturulmasında kullanılan veriler, İngiltere Ulusal Kömür Kurumu 

Açık İşletme Müdürlüğü’nce işletilen çeşitli sahalardan elde edilmiştir. Arazi ve laboratuvar 

çalışmaları sonucunda; kazılabilirliği etkileyen en önemli parametrelerin; (i) Ayrışma 

derecesi, (ii) Tek eksenli basma dayanımı, (iii) Çatlaklar arası mesafe ve (iv) Katmanlaşma 

kalınlığı olduğu belirlenmiştir. Bu parametrelerin çeşitli kazı araçlarının performanslarına 

olan etkileri ağırlıklı puanlama sistemi ile saptanarak, bir kazılabilirlik puanlama sistemi 

oluşturulmuştur (Tablo 4). Buna göre, kaya kütleleri başlıca yedi sınıfa ayrılmış ve her sınıf 

için kullanılması önerilen kazı aracı belirtilmiştir (Tablo 5). 
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Tablo 4 incelendiğinde, kazı araçlarının performansında rol oynayan en önemli parametrelerin 

kaya kütlesindeki süreksizlikler (çatlaklar arası mesafe ve katmanlaşma kalınlığı) olduğu 

görülmektedir. Çalışmada, katmanlaşma kalınlığının sondaj karotlarından belirlenmesi 

önerilirken; katmanlaşma yüzeyine dik veya dike yakın düzlemlerdeki çatlaklar arası 

uzaklığın ise sismik yöntemlerle saptanabileceği belirtilmektedir. 

Tablo 4. Kazılabilirlik parametre puanlama sistemi (Müftüoğlu ve Scoble, 1985) 

Parametreler Kayaç Sınıfı 

I II III IV V 

Ayrışma derecesi Tümüyle Oldukça Orta Hafifçe Ayrışmamış 

Puanlama 0 5 15 20 25 

Tek eksenli 

basınç dayanımı 

(MPa) 

<20 20-40 40-60 60-100 >100 

Puanlama 0 10 15 20 25 

Çatlaklar arası 

mesafe (m) 

<0.3 0.3-0.6 0.6-1.5 1.5-2 >2 

Puanlama 5 15 30 45 50 

Katmanlaşma 

kalınlığı (m) 

<0.1 0.1-0.3 0.3-0.6 0.6-1.5 >1.5 

Puanlama 0 5 10 20 30 
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Tablo 5. Kazılabilirlik sınıflandırması (Müftüoğlu ve Scoble, 1985) 
Sınıf Kazı Tanımı Toplam 

Kazılabilirlik Puanı 

(AD+BDn+Ç+K)* 

Kazı Türü Kazı Aracı (Patlayıcı 

Madde 

Kullanmaksızın) 

1 Çok kolay <40 Sökme 

Çekmekepçe ile 

kazı  

Kepçeli yerkazar 

ile kazı 

Sökücü-Skreyper, 

Cat. D8 

Çekmekepçe>5m
3
, 

Lima 2400 

Halatlı kollu 

yerkazar>3m
3
, 

Ruston Bucyrus 

71RB 

2 Kolay 40-50 Sökme 

Çekmekepçe ile 

kazı 

Kepçeli yerkazar 

ile 

kazı 

Sökücü- Skreyper, 

Cat. D9 

Çekmekepçe>8m3, 

Marion 195 

Halatlı kollu 

yerkazar>5m3, 

Ruston Bucyrus 

150RB 

3 Biraz zor 50-60 Sökme 

Kepçeli yerkazar 

ile kazı 

Sökücü-Kepçeli 

yerkazar, 

Cat. D9 Hidrolik 

kep. 

yerkazar>3m3, 

Cat.245 

4 Zor 60-70 Sökme 

Kepçeli yerkazar 

ile kazı 

Sökücü-Kepçeli 

yerkazar, 

Cat. D10 Hidrolik 

kep. 

yerkazar>3m3, 

Cat.245 veya O&K 

RH40 

5 Oldukça zor 70-95 Kepçeli yerkazar 

ile kazı 

Hidrolik kep. 

yerkazar>3m3 

6 Çok zor 95-100 Kepçeli yerkazar 

ile kazı 

Hidrolik kep. 

yerkazar>7m3 

Demag H111, 

Poclain 1000 

CK, 

PH1200, P&H 1200, 

O&K 

RH75 

7 Gevşetilme 

olmaksızın pek 

zor 

>100 Kepçeli yerkazar 

ile kazı 

Hidrolik kep. 

yerkazar>10m3 

Demag H241, O&K 

RH300 

*AD: Ayrışma derecesi, BDn: Tek eksenli basma dayanımı, Ç: Çatlaklar arası mesafe, K: 

Katmanlaşma kalınlığı 

Kazılabilirlik sınıflaması (Tablo 5) sökülebilirlik uygulamaları açısından incelendiğinde; 

sökücü-dozerlerin kazı sınıfı 1- 4 arasında olan kaya kütleleri için uygun olacağı 

görülmektedir. Anılan sınıflama sistemi, GLİ açık işletmelerinde D9 tipi sökücü-dozerle 
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yapılan çeşitli örtü kazı faaliyetlerine uygulanmış ve kazı hızı kestirimi amacıyla başarılı bir 

şekilde kullanılabileceği görülmüştür (Göktan ve Ayday, 1989). 
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Tablo 6. İnceleme alanındaki jeoteknik birimlerin Müftüoğlu ve Scoble tarafından önerilen 

kazılabilirlik sınıflama yöntemi sonuçları (Müftüoğlu ve Scoble, 1985) 

Jtb Lt 
Ayr.  

(p.) 
σci (p.) 

Çat. Ar. 

Mes. (p.) 

Tabaka K. 

(p) 

Toplam 

Puan 
Kazı Tanımı 

Zt1 Zeolitik tüf F (25) 
38,21 

(10) 
2 (45) 10 90 Oldukça Zor 

Zt2 Zeolitik tüf 
SW 

(20) 

34,33 

(10) 
2 (45) 10 85 Oldukça Zor 

Zt3 Zeolitik tüf 
MW 

(15) 

30,66 

(10) 
3 (50) 10 85 Oldukça Zor 

Zt4 Zeolitik tüf 
MW 

(15) 

28,91 

(10) 
3 (50) 20 95 Çok Zor 

Zt5 Zeolitik tüf 
SW 

(20) 

38,2 

(10) 
2 (45) 20 95 Çok Zor 

Zt6 Zeolitik tüf 
MW 

(15) 

32,47 

(10) 
2 (45) 10 80 Oldukça Zor 

Ksm1 
Kiltaşı, silttaşı, 

marn 
F (25) 

40,21 

(15) 
1 (30) 10 80 Oldukça Zor 

Ksm2 
Kiltaşı, silttaşı, 

marn 

MW 

(15) 

22,43 

(10) 
3 (50) 20 95 Çok Zor 

Ksm3 
Kiltaşı, silttaşı, 

marn 

SW 

(20) 

34,33 

(10) 
2 (45) 20 95 Çok Zor 

Ksm4 
Kiltaşı, silttaşı, 

marn 

HW 

(5) 

13,08 

(0) 
3 (50) 10 65 Zor 

Gkm1 
Gri yeşil renkli 

kiltaşı-marn 

SW 

(20) 

25,56 

(10) 
3 (50) 10 90 Oldukça Zor 

Gkm2 
Gri yeşil renkli 

kiltaşı-marn 

HW 

(5) 

11,95 

(0) 
3 (50) 10 65 Zor 

Gkm3 
Gri yeşil renkli 

kiltaşı-marn 

MW 

(15) 

16,77 

(0) 
2 (45) 20 80 Oldukça Zor 

Gkm4 
Gri yeşil renkli 

kiltaşı-marn 

MW 

(15) 

14,26 

(0) 
3 (50) 20 85 Oldukça Zor 

Gkm5 
Gri yeşil renkli 

kiltaşı-marn 

HW 

(5) 

10,87 

(0) 
30 (50) 20 75 Oldukça Zor 

Gkm6 
Gri yeşil renkli 

kiltaşı-marn 

SW 

(20) 

58,22 

(15) 
2 (45) 20 100 

Gevşetilme 

Olmaksızın Pek Zor 

Gk1 Gri renkli kiltaşı F (25) 
42,28 

(15) 
1 (30) 20 90 Oldukça Zor 

Gk2 Gri renkli kiltaşı 
SW 

(20) 

34,33 

(10) 
2 (45) 20 95 Oldukça Zor 

Gk3 Gri renkli kiltaşı 
MW 

(15) 

23,97 

(10) 
3 (50) 20 95 Oldukça Zor 

Gk4 Gri renkli kiltaşı 
MW 

(15) 
5,49 (0) 2 (45) 10 70 Zor 

Gk5 Gri renkli kiltaşı 
SW 

(20) 
6,26 (0) 2 (45) 10 75 Oldukça Zor 

Gk6 Gri renkli kiltaşı 
HW 

(5) 
2,93 (0) 2 (45) 10 60 Zor 

Gk7 Gri renkli kiltaşı 
SW 

(20) 
7,95 (0) 2 (45) 10 75 Oldukça Zor 

Bk1 Borlu kireçtaşı 
SW 

(20) 

19,49 

(0) 
2 (45) 20 85 Oldukça Zor 

Bk2 Borlu kireçtaşı F (25) 
25,56 

(10) 
2 (45) 20 100 

Gevşetilme 

Olmaksızın Pek Zor 

Bk3 Borlu kireçtaşı 
MW 

(15) 

13,08 

(0) 
2 (45) 20 80 Oldukça Zor 
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Tablo 7. İnceleme alanındaki jeoteknik birimlerin kullanılan tüm sınıflama sistemleri sonuç tablosu 

 
Tsiambos ve  

Saroglou 2009 
Pettifer ve Fookes 1994 Kirsten 1982 Müftüoğlu ve Scoble 

 
K S KP P KS ZS ÇZS OZS P KS ZS ÇZS SZS P N ÇK K BZ Z OZ ÇZ GPZ 

 
1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 N 1 2 3 4 5 6 7 

Zt1   X   X      X   829,6     X   

Zt2   X   X       X  1073,4     X   

Zt3  X   X       X   137,8     X   

Zt4  X   X      X    34,9      X  

Zt5   X   X       X  1151,1      X  

Zt6   X   X      X   708,9     X   

Ksm1  X   X        X  1545,9     X   

Ksm2 X    X      X    13,9      X  

Ksm3  X   X       X   390,6      X  

Ksm4  X   X      X    23,8    X    

Gkm1  X   X      X    71,4     X   

Gkm2 X    X     X     4,4    X    

Gkm3 X    X      X    19,3     X   

Gkm4 X    X     X     8,6     X   

Gkm5 X    X     X     4,1     X   

Gkm6  X    X      X   285       X 

Gk1  X    X      X   597,6     X   

Gk2  X    X      X   357     X   

Gk3  X   X      X    81,1     X   

Gk4 X    X      X    11,6    X    

Gk5  X   X      X    13,9     X   

Gk6 X    X     X     2,1    X    

Gk7 X    X      X    55     X   

Bk1  X   X       X   216,3     X   

Bk2  X   X       X   305,4       X 

Bk3  X   X      X    25,1     X   

 

3. SONUÇLAR 

Türkiye’nin en büyük bor ocaklarından biri olan Tülü açık ocağında (Bigadiç, Balıkesir) 

yüzeylenen kaya kütleleri kaya türü özellikleri, süreksizlik sıklığı ve ayrışma durumu dikkate 

alınarak 26 jeoteknik birime ayrılmış ve her jeoteknik birimin gerek arazide gerekse 

laboratuvarda kazılabilirlik sınıflamaları için gerekli olan tüm ölçümler yapılmıştır.  

Temel olarak 4 farklı kazılabilirlik sınıflama sistemi kullanılmıştır, bunlardan ilk ikisi 

grafiksel yöntem diğerleri ise analitik yöntem olarak tanımlanabilir.  

Pettifer ve Fookes (1994) tarafından güncelleştirilen kazılabilirlik sınıflama sistemi 

sonuçlarına baktığımızda 5 farklı jeoteknik birimin de kendi içlerinde benzer kazılabilirlik 

özelliklerine sahip olduğu söylenebilir. Özellikle Zeolitik Tüflerin “Zor sökülebilir” bölgesine 

düştüğü ve “Gri malzemeli kiltaşı” biriminin de “Kolay Sökülebilir” ve “Zor Kazılabilir” 

aralığında yer aldığı gözükmektedir. 
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Diğer grafiksel yöntem olarak kullandığımız Tsiambaos ve Saroglou (2009) tarafından 

önerilen kazılabilirlik sınıflama sistemi sonuç grafiğinde Zeolitik Tüflerin “Kırma ve 

Patlatma” bölgesine düştüğü, Gri Kiltaşı marn jeoteknik birimlerinin de “Kazılabilir” sınıfına 

düştüğü gözükmektedir. Gri malzemeli kiltaşı jeoteknik birimlerinin ise “Sökülebilir” olarak 

tanımlanan bölgeye düştüğü gözükmektedir.  

Kirsten tarafından önerilen yöntemde ise jeoteknik birimlerin kazılabilirlik puanları “N” 

hesaplanmıştır. Bu puanlar sonucunda ise her bir jeoteknik birim kazılabilirlik özelliklerine 

göre sınıflandırılmıştır. Bu sonuçlara göre Gri kiltaşı marn jeoteknik birimlerinin genellikle 

“Kolaylıkla Sökülür” sınıfına düştüğü saptanmıştır. Ayrıca Zeolitik tüflerin de “Çok zor-Zor 

Sökülebilir” sınıfına düştüğü gözükmektedir.  

Yine farklı bir sonuç olarak Müftüoğlu ve Scoble tarafından önerilen sınıflama sistemine 

bakıldığında jeoteknik birimlerin genellikle “Zor Sökülebilir” sınıfına girdiği gözlenmiştir. 
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GENDER DIMENSION OF FINANCIAL INCLUSION IN TURKEY 

Ekin Ayşe ÖZŞUCA
1 

Abstract 

The most recent Global Findex data displays the extent to which Turkey tend to be 

characterized by a considerably high degree of gender gap in financial inclusion when 

compared to many developing countries. Indeed, Turkey’s gender disparity in financial access 

is remarkably high relative to world average and one of the highest among the developing 

countries. More specifically, gender gap in account ownership, measured as 29 percent in 

2017, is almost three times as large as the developing countries’ average of 9 percentage 

points. Against this backdrop, this paper elaborates the gender dimension of financial 

inclusion in Turkey by examining the impact of individual characteristics (i.e. age, education, 

income) underlying gender differences in account ownership. Probit analysis shows there are 

differences between females and males in terms of defining characteristics regarding account 

usage. 

 

1. Introduction 

Several advances have been made at drawing the unbanked women into the formal 

financial system in many countries over the last decades, however, women are still likely to 

lag well behind men. Specifically, the financial inclusion gap between men and women 

remains quite high in most of the world. As of 2017, account ownership is 7 percentage points 

higher among men than among women globally, while this gap has not been improved, but 

rather unchanged since 2011.  

In Turkey, the picture is even more bleak. The most recent Global Findex data 

displays the extent to which Turkey tend to be characterized by a considerably high degree of 

gender gap in financial inclusion when compared to many developing countries. Indeed, 

Turkey’s gender disparity in financial access is remarkably high relative to world average and 

one of the highest among the developing countries. More specifically, 82 percent of men have 

an account compared with 33 percent of women, resulting a gap of 49 percentage points, in 

2011. Since then, gender gap has noticeably shrunk to 25 percentage points in 2014, which 

again slightly increased by 4 percentage points as of 2017. Although the share of Turkish 

                                                           
1
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women with an account has nearly doubled from 33 percent in 2011 to 54 percent in 2017, the 

gender inequality has still remained significantly high. In particular, gender gap in account 

ownership, measured as 29 percent in 2017, is almost three times as large as the developing 

countries’ average of 9 percentage points. Notably, most of the developing countries have 

financial inclusion gender gap, though their sizes vary to a great extent. In this respect, 

Turkey, Bangladesh and Pakistan stand as the countries having the largest gap, with nearly 30 

percentage points, among developing nations, followed by Morocco, Mozambique, Peru, 

Rwanda, and Zambia. Following this statistical evidence, a thorough analysis of financial 

inclusion gender gap for Turkey is of particular importance in terms of it policy repercussions.  

Against this backdrop, this paper elaborates the gender dimension of financial 

inclusion in Turkey by exploring the underlying factors of gender differences in the use of 

formal financial services. More specifically, the study investigates the gender disparity in 

account ownership of males and females by using individual level data. To the best of our 

knowledge, this study is the first attempt in the literature to analyze the gender gap in access 

to financial services in the Turkish context.  

The remainder of the paper is organized as follows: Section 2 presents a brief review 

of the literature. Next, Section 3 presents the data and outlines the econometric model. Section 

4 presents the main empirical evidence. The last section concludes. 

 2. Literature Review 

The literature analyzing the gender dimension of financial inclusion has been scant but 

still growing, while that important aspect of access to finance has not been explored in 

Turkish context yet.  

Using individual level data of 2011 Global Findex data set of World Bank, Demirgüç-

Kunt et al. (2013) examines the gender differences in account ownership and usage of savings 

and credit products for 98 developing countries. The empirical results display the presence of 

a significant gender gap in the use of financial services. The analysis depict that the disparity 

in financial inclusion between men and women are related to inequality in several individual 

attributes such as income, education and employment.  

In their analysis of gender differences on access to finance in Sub-Saharan Africa, 

Aterido et al. (2013) show the existence of an unconditional gap, while this gap disappears 

when several observable enterprise or individual characteristics variables are taken into 

account. The empirical results regarding individuals display that females are less financially 
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included than men and that the gender gap in formal financial services is explained by the 

women’s lower levels of educational attainment and income along with their status of 

household and employment.  

Swamy (2014) using household survey data of select states of India examines the 

importance of gender dimension in financial inclusion through microfinance in the economic 

living of poor households. The empirical results of the difference-in-difference estimator 

approach with Panel Least Squares and Generalized Methods of Moments, show that gender 

of the borrower significantly impacts the outcomes of the programs and that the change in 

income of the poor in the context of the effects of these programs is considerably greater for 

women. 

Fanta and Mutsonziwa (2016) analyze the financial inclusion of women in ten 

countries of Southern African Development Community, using data from nationally 

representative FinScope Consumer Surveys conducted in various years. The results of the 

study confirm the existence of gender disparity in financial inclusion even after controlling for 

individual attributes including size of the household, age, degree of education, level of 

income, place of residence, marital status and employment status.  

Among within-country studies on gender dimension of financial inclusion, Ghosh and 

Vinod (2016) use disaggregated household-level data to examine the interplay between 

gender and finance in India. The estimation results reveal the gender gap in both access to and 

usage of financial services. Among possible factors underlying the disparity in financial 

access between men and women, education and wages are found to be more important, 

whereas the main factors that influence the gender gap in the use of finance are political and 

social factors.  

Botric and Broz (2017), using 2014 edition of World Bank’s Global Findex data set, 

examine the gender gap in financial inclusion for 19 Central and South Eastern European 

countries. The analysis is carried out for different age groups namely the young, the working 

age and the older population. The results of the study confirm the existence of gender gap in 

financial inclusion, while it differs across countries and age samples. The decomposition 

results reveal that the most important determinant of gender gap is employment. Another 

finding of the study is that the positive impact of tertiary education on gender gap is quite 

remarkable for the young sample as it reduces the gap.  
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3. Data and the Model 

The empirical analysis is based on the data found in the 2017 World Bank Global 

Findex of Demirgüç-Kunt et al. (2018). These data consists of information related to financial 

inclusion for year 2017 concerning more than 150 countries across the globe and this 

constitutes nearly 97 percent of the world population. It involves the collection of surveys, 

which are chosen randomly and are represented nationally, in relation to more than 150,000 

adults and provides information in detail on how individuals access accounts, perform 

transactions of making and receiving payments, make use of financial technology, and how 

they save and borrow. To be more specific, the results of the surveys provide micro data for 

the financial behavior of adults through numerous personal and household features. With 

respect to Turkey, the dataset includes 1000 individuals, while the target population consists 

of the entire civilian, non-institutionalized Turkish resident population who are aged 15 and 

above. 

Probit estimations are performed to explain gender disparity in account ownership at a 

financial institution and accordingly, following equation is estimated for the male and female 

samples separately.  

                                      (1) 

 

FI represents the measure of financial inclusion, which is account ownership 

(ACCOUNT). The dependent variable in the probit equation is a dummy variable. If the 

individual (I) owned an account in a formal financial institution, the variable takes the value 

of one; if not, then it takes the value of zero. 

In this present model, financial inclusion is demonstrated as a function of a set of 

individual characteristics that are considered as potential determinants of financial inclusion 

within literature. These variables mostly consist of age (AGE), income (INC), and education 

(EDUC). The age of a person, AGE, is further considered as an explanatory variable since it is 

assumed that it would most likely have an impact on access to financial inclusion. 

Furthermore, squared age, AGESQ, is also included in the empirical specification in order to 

control for the possible quadratic relationship between age and participation to the formal 

financial system. There are four dummy variables for the income quintiles. These variables 

take the value of one if the income of the individual lies within a certain quintile; they take the 
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value of zero if otherwise. To express it in more specific terms, we have four variables here 

that represent the lowest income quintile, INC1, (poorest 20 percent), second lowest income 

quintile, INC2, (second 20 percent), middle income quintile, INC3, (third 20 percent) and 

second highest income quintile, INC4, (fourth 20 percent). The dummy variable for the 

highest income quintile is not included in this. Concerning the variables for education, there 

are two dummy variables included in the specification. The first of the variables is SECED, 

which takes the value of one if the individual is a secondary school graduate; the second of 

these variables is TERED, which takes the value of one if the individual holds a tertiary 

degree.  

Table 1 provides the summary statistics of the variables with a gender breakdown. 

 

Table 1. Summary Statistics 

 

Female sample 

Variable Observations Mean Standard deviation 

ACCOUNT 490 0.6633 0.4730 

AGE 490 37.3367 13.5194 

AGESQ 490 1576.4350 1132.4920 

INC1 490 0.1489 0.3564 

INC2 490 0.1571 0.3643 

INC3 

INC4 

SECED 

TERED 

490 

490 

490 

490 

0.2122 

0.2020 

0.6469 

0.1061 

0.4093 

0.4019 

0.4784 

0.3083 

 

Male sample 

Variable Observations Mean Standard deviation 

ACCOUNT 510 0.8666 0.3402 

AGE 510 36.7843 13.8033 

AGESQ 510 1543.2430 1175.4100 

INC1 510 0.1431 0.3505 

INC2 510 0.1411 0.3485 

INC3 

INC4 

SECED 

TERED 

510 

510 

510 

510 

0.1588 

0.2215 

0.6686 

0.1529 

0.3658 

0.4157 

0.4711 

0.3602 
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            4. Results 

Table 2 shows the results by presenting marginal effects for the probit estimations, 

regarding the female and male sub-samples.   

Table 2. Estimation Results 

 female  male  

AGE  0.0335***  

(0.0058)  

-0.0046  

(0.0091)  

AGESQ  -0.0003***  

(0.0001)  

0.0001  

(0.0001)  

INC1  -0.0326  

(0.0588)  

-0.2446***  

(0.0739)  

INC2  -0.1053*  

(0.0626)  

-0.2348***  

(0.0667)  

INC3  -0.0014  

(0.0553)  

-0.2916***  

(0.0698)  

INC4  

 

SECED  

 

TERED  

 

Pseudo R2  

Log likelihood  

-0.0382  

(0.0561)  

0.1775**  

(0.0691)  

0.3206***  

(0.0706)  

0.1527  

-519.1977  

-0.1926***  

(0.0684)  

0.1339**  

(0.0573)  

0.4302***  

(0.0701)  

0.0925  

-532.1891  

Note: Standard errors are presented in parantheses.  

           ***,**,* denote statistical significance at 1%, 5% and 10%, respectively. 

 

 

As could be seen from the results in Table 2, estimates of coefficient for AGE and 

AGESQ are found to be significant for the female sample, where positive and negative signs 

are applied. In other words, there is a nonlinear relationship between age and the probability 

of being financially included. This means that in terms of age, older females usually make use 

of more formal financial services compared to young females. However, there seems to be a 

downward slope in the participation of females in the formal financial system after a certain 

age. This in effect causes lower probabilities of financial inclusion. However, as for the male 

sample, age and age squared are found to be statistically insignificant.  
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Concerning the level of income, the estimates of coefficient for all of the income 

quintiles are found to be negative and statistically significant for the male sample. Only the 

second lowest income quintile is found to be statistically significant for the females. This 

outcome indicates that when compared to the base category of the richest 20 percent, males in 

the poorest 20 percent, second 20 percent and middle 20 percent quintiles are found to display 

a significantly lower probability of being financially included in terms of account ownership. 

This finding is consistent with former expectations and supports the previous empirical 

evidence that relates financial inclusion to higher levels of income. On the other hand, it is 

found that levels of income are irrelevant for explaining account ownership for the female 

sample.  

As for education, the results obtained demonstrate that a significantly positive 

relationship exists for account ownership in a financial institution concerning both the female 

and male subsamples. In this respect, the higher the level of education of an individual, the 

more likely that s/he will own an account in a formal financial institution. In other words, 

compared to individuals who have completed a primary or lower level education, there is a 

significantly lower probability of being financially excluded in terms of account ownership 

for adults who have obtained higher levels of educational achievement.  
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5. Conclusion 

Several advances have been made at drawing the unbanked women into the formal 

financial system in Turkey over the last years, but the financial inclusion gap between men 

and women still remains quite high. In particular, Turkey’s gender disparity in account 

ownership, measured as 29 percent in 2017, is remarkably high relative to world average and 

one of the highest among the developing countries. However, that important aspect of access 

to finance has not been empirically explored in Turkish context yet. This paper aims to fill 

this gap and analyze the gender dimension of financial inclusion in Turkey. In that respect, it 

investigates the underlying factors of gender differences in account ownership.  

Probit models are estimated by adopting age, education and income level as 

explanatory variables. The estimation is applied to female-male groups to explore underlying 

factors of account ownership along gender divide. Estimation results show that there are 

differences between females and males in terms of defining characteristics regarding account 

usage. Specifically, age and income level seem to play no role in explaining account 

ownership for males and females respectively. Notably, education seems to be significant in 

explaining account ownership for both samples.  

The study has some limitations since the scope of the analysis and the individual 

characteristics employed are restricted by the questions asked within the survey. Further 

research should focus on gender gap in financial inclusion using other techniques like 

decomposition analysis.  
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İSPENÇ TAVUKLARINDA TÜY RENGİ PATERNİ VARYASYONLARINDAN SORUMLU 

GENLER VE KALITIMI 

Demir ÖZDEMİR
1 

Özet 

Evcilleştirilme süreçlerinden bu yana tavuklar insanlar tarafından yumurta ve et ihtiyacı amacıyla 

yetiştirilmiş olsalar da sahip oldukları renkli ve süslü tüy yapıları sebebiyle hobi amaçlı olarak da 

yüksek bir potansiyel ile yetiştirilmektedirler. Dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de hızla artan 

bir trend haline gelen hobi ve süs tavukçuluğunda tavukların sahip oldukları tüy renkleri ve desenleri 

müsabakalarda tavukların puanlanması için oldukça önemli kriterlerdir. Yetiştiriciler için ekonomik 

bir değere sahip olan bu özelliklerin kalıtımı ve hangi genler tarafından determine edildiğinin 

bilinmesi yetiştiricilerin damızlık sürülerinin yönetimi için oldukça önemlidir. Henüz tescil 

aşamasında olan yerli süs tavuğumuz İspenç tavuğu da sahip olduğu renk varyasyonları ile dikkat 

çekmektedir. Bu çalışmada yerli ispenç süs tavuğunun sahip olduğu renk varyasyonları, bu 

varyasyonlara neden olan genler ve bu genlerin kalıtımı tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: İspenç tavuğu, Tüy rengi, Patern Genleri, Renk Kalıtımı 

 

GENES RESPONSIBLE FOR FEATHER COLOUR AND PATTERN VARIATIONS AND 

INHERITANCE IN ISPENÇ CHICKENS 

Abstract 

Although chickens have been raised by humans for the purpose of egg and meat needs since their 

domestication, they are also raised for hobby purposes with a high potential due to their colourful and 

ornate plumage structures. The feather colours and patterns of chickens in hobby and ornamental 

poultry production, which has become a rapidly increasing trend in our country as well as in the 

world, are very important criteria for scoring chickens in competitions. The inheritance of these traits, 

which have economic value for breeders, and the knowledge of which genes are determinated, are 

quite important for the management of flocks of breeders. Our native ornamental chicken breed, which 

is still under registration, Ispenç fancy chicken is also noted for its colour variations. In this study, the 

colour variations, the genes that cause these variations and the inheritance of these genes will be 

discussed for İspenç chicken breed. 

Keyword: İspenç chicken, Feather Colour, Pattern Genes, Colour Inheritance 

 

 

1
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GİRİŞ 

Tavuklar binlerce yıldır tüm dünyada insanlara et ve yumurta verimi ile sürdürülebilir protein 

sağlarken, sosyo-kültürel anlamda, sanat faaliyetlerinde, gösteri (horoz dövüşü) ve dini aktivitelerde 

de önemli roller üstlenmişlerdir (Tadelle ve Ogle, 2001; Ellis, 2007; Aklilu vd., 2007; FAO, 2010). 

Dünya genelinde eski bir geçmişe sahip olan tavukların hobi ve süs amaçlı yetiştiriciliği son 

zamanlarda ülkemizde de oldukça yaygınlaşmıştır. Bu faaliyet çerçevesinde ülkemizin farklı illerinde 

kurulan dernek ve birliklerin organizasyonu sonucu 2016 yılında Türkiye Süs Tavukları ve Bahçe 

hayvanları federasyonu (TSHF) kurulmuştur. Avrupa’daki eş düzeyleri gibi TSHF yıl içerisinde ulusal 

ve uluslararası düzeyde yarışmalar düzenlemekte ve federasyona kayıtlı yetiştiriciler bu yarışmalarda 

tavuklarının sahip oldukları morfolojik yapı, tüy yapısı, tüy rengi ve desenlerine göre yarışmaktadırlar. 

Bu nedenle tavukların sahip oldukları tüy renkleri ve desenleri müsabakalarda tavukların puanlanması 

için oldukça önemli kriterlerdir. Yetiştiriciler için ekonomik bir değere sahip olan bu özelliklerin hangi 

genler tarafından kontrol edildiğinin ve bu genlerin kalıtımının bilinmesi yetiştiricilerin damızlık 

sürülerinin yönetimi için oldukça önemlidir. 

Ülkemizde yurtdışından tedarik edilen yabancı orijinli süs tavuklarının yanı sıra dekoratif tüy yapısıyla 

dikkat çeken Sultan ve farklı renkteki tüy desenleri ile dikkat çeken İspenç tavuğu gibi yerli tavuk 

ırklarının da yetiştiriciliği yaygın bir şekilde yapılmaktadır. Küçük vücut yapısı itibariyle minyatür bir 

tavuk ırkı olan ve Türkiye’de uzun yıllardır hobi ve süs tavuğu yetiştiricileri tarafından ilgi ile 

yetiştirilen İspenç tavuğu, halk arasında hareketli, agresif tavırları sebebiyle “cin” ve ayak bileğini 

tamamen örten tüyleri nedeniyle “paçalı” gibi isimlerle de tarif edilmektedir (Özdemir, 2019). 

“İspenç” isminin Osmanlı İmparatorluğu döneminde gayri Müslümlerden alınan bir çeşit tarım vergisi 

anlamına gelen “İspenç” kelimesinden türediğine dair bilgiler literatürde yer almaktadır (İnalcık, 

1959). İspenç tavuğunun ülkemizdeki geçmişi hakkında somut bir bilgi bulunmamasına rağmen, 

Yılmaz, (2012) Mersin’in Mut ilçesi yakınlarında yer alan ve M.S. 5. Yüzyıla ait Dağ Pazarı 

Kilisesinin taban mozaiklerinde İspenç tavuğu figürlerine rastlandığını belirtmiştir.  

Az sayıda gen çifti tarafından kontrol edilen tüy renkleri ve tüy desenlerinin kalıtımı hobi ve süs 

tavukçuluğu için oldukça önemli bir ekonomik bir değere sahiptir. Bu nedenle ekonomik öneme sahip 

tüy renklerinin ve desenlerinin kalıtımının bilinmesi yetiştirici sürülerinde uygulanacak ıslah 

uygulamalarının da başarısını artırmaktadır. Bu kapsamda, bildirinin amacı farklı renk varyetelerine 

sahip olan yerli süs tavuğumuz İspenç ırkında en sık görülen tüy rengi ve desenlerini kontrol eden 

genler ve bu genlerin kalıtım özelliklerini tartışmaktır.  

İspenç Irkı Renk Varyeteleri 

Çok farklı renk varyetelerine sahip olması nedeniyle süs tavuğu yetiştiricilerinin beğenisini kazanan 

İspenç ırkında Özdemir (2019) tarafından yapılan araştırmada 13 farklı renk varyasyonu saptanmıştır. 

İspenç tavuk ve horozlarında en sık gözlenen temel vücut tüy rengi, sarı, beyaz, siyahtır. Araştırma 

sonuçlarına göre İspenç genotipinde horozlarda (%14.3) ve tavuklarda (23.3) en yaygın görülen ikincil 

tüy deseni ise mottled geninin etkisiyle temel sarı vücut tüyleri üzerine beyaz noktaların oluşturduğu 

halk arasındaki ismiyle sarı karyağdı ya da Avrupa renk standartları adına göre Buff Mottled 

desenidir.  
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Resim 1. İspenç tavuk ırkında en sık rastlanan temel tüy renkleri 

Sarı Tüy Rengi 

Tavuklarda tüy renginin değişimi tüylerde büyük bir renk varyasyonuna neden olan eumelanin ve 

pheomelanin pigmentlerine bağlıdır. Bu iki pigment tavukların sahip olduğu temel tüy renklerinde 

açılma veya koyulaşmaya neden olarak tüy renklerinde varyasyonlara sebep olmaktadırlar (Guernsey 

ve ark., 2013). Örneğin, farklı kahverengi temel tüy rengine sahip tavukların renkleri bu pigmentlerin 

aktivasyonlarına göre kahverengiden (Rhode Island kırmızısı) altın veya soluk sarıya kadar değişiklik 

gösterebilmektedir. Tavuklarda sarı tüy renginin 11. Kromozomdaki MC1R lokusunda bulunan e
b
 

(Haplotype Н9 (4SNP)) (kahverengi), e
Wh

 (Haplotype Н7 (A427G)) (dominant buğday) ve e
y 

(Haplotype Н11 (С637Т)) (resesif buğday) genlerinin kalıtımıyla ortaya çıktığı bildirilmiştir (Dávila et 

al., 2014). Resesif ve dominant karakterdeki sarı tüy özelliği İspenç tavuğu için yetiştirici pedigri 

kayıtlarına göre takip edilebilir ve test birleştirmeleri ile gen karakteri ortaya konabilir. 

Beyaz Tüy Rengi 

Beyaz tüy renginin fenotipte görülmesi hayvanın genotipindeki I, I
S
 ve I

D
 otozomal karakterdeki 

genlerin etkisindedir. Fenotipte dominant beyaz karakterinin görülmesine olanak sağlayan I geni eksik 

baskınlık gösteren bir özelliktedir. Bu gen etkisi siyah renk pigmenti olan eumelanini inhibe ederek 

koyu renkli tüylerde renk açılmalarına neden olmaktadır. Bu gen karakteri bakımından homozigot olan 

bireylerin çiftleşmeleri sonucunda elde edilecek tavuk ve horozlarda fenotipte tamamen beyaz tüyler 

gözlenirken heterozigot bireylerde (I / ı+) civcivlerde gri renk gözlenmektedir.. Literatürde 

dumanlı/dumansı olarak da adlandırılan smoky geni I
S
 geni dominat beyaz rengi ile ilgili lokusa ait bir 

alleldir. Dumanlı beyaz alleli (I
S
) dominant beyaz (I) alleline baskın karakterdedir. Bu nedenle I

S
 

siyah, kırmızı ve altın renklerini çok daha etkili bir biçimde soldurma gücüne sahiptir. I
S
 ekspresyonu 

sonucunda melanozom etkisindeki tüylerde Mavi Andalus’larda olduğu gibi mavi tüy rengi görmek 

mümkündür. 

Siyah Tüy Rengi 

Yabani formdaki renklerden birisi olan siyah tüy rengi E lokusu allellerinden birisidir. E lokusu 

allellerinden E
R
: Birchen desenini, e

+
: Genin yabani formunu, e

b
: Kahverengi keklik desenini 
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(Patridge), e
Wh

: Dominant buğday rengini, e
s
: Lekeli desenini,  e

bc
: Düğün çiçeği ibik şekli (buttercup) 

özelliğini ve e
y
: Çekinik buğday rengini kontrol eden allellerdir. Siyah tüy rengini kontrol eden ve E 

harfi ile sembolize edilen bu allel, genellikle uzatılmış siyah (extended black), nigrum veya saf siyah 

olarak da adlandırılır. Kırmızı (al) tüy rengini dilüsyona uğratarak renkte solma etkisi yapabilir. 

Allellerin genotipteki etki gücü sıralaması E> E
R
> e

+
> e

b
> e

s
> e

bc
> e

y
 olarak belirtilmiştir.  

Mavi (Blue) Tüy Rengi 

Eksik dominant özellik gösteren bir gendir (Bl). İlk olarak Andalus tavuklarında rastlanmıştır. Bu gen 

özellikle eumelanini soldurarak tüy renginin mavi-gri bir görüntüye sahip olmasına yol açar. 

Dominant siyah erkekler ile splash renkteki dişilerin çiftleştirilmesi sonucu elde edilebilir. 

Yetiştiriciler tarafından oldukça tutulan bir renk olmasına karşın bilinçsiz çiftleştirmelerde renklerdeki 

açılmalar tavukların tüy kalitesini düşürmektedir. Aşağıdaki çaprazlama modelinde olduğu gibi mavi 

tüy rengine sahip  ispençleri elde edebilmek için saf siyah genotipli horozlar (blbl) ile saf splash 

tavuklar (BlBl) çiftleştirildiklerinde elde edilecek tüm yavrular Blbl genotipinde ve mavi renkli 

fenotipte oluşurlar. Benzer benzeri oluşturur kuramına göre yapılan çiftleştirmelerde mavi (Blbl) horoz 

ile mavi tavuk (Blbl) çiftleştirildiğinde. Oluşacak yavruların % 50’si mavi (Blbl), % 25’i saf siyah 

(blbl) ve %25’i ise saf splash (BlBl) olacaktır (Resim 2). Bu anlamda ekonomik değeri yüksek olan 

mavi fenotipli ispenç tavuklarının üretiminde aşağıdaki figürdeki çaprazlamalara dikkat edilmesi 

gerekir. Yetiştiriciler tarafından oldukça tutulan bir renk olmasına karşın bilinçsiz çiftleştirmelerde 

renklerdeki açılmalar tavukların tüy kalitesini düşürmektedir. 

 

Resim 2. İspenç tavuklarında Mavi (Blue) tüy renginin kalıtımı. 
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Tüy renginin genetiğini anlamak için, kümes hayvanlarının farklı renklerinin nasıl elde edildiğini 

anlamak gerekir. Kümes hayvanlarında ikincil ve birincil renk desenleri vardır. İkincil desen, temel 

tüylerde görünen bir renk desenidir. Tek ve çift dantel, benekli ve benzeri ikincil desenler vardır. Tüm 

ikincil desenler tavuğun sahip olduğu temel renk üzerine ikinci bir veya daha fazla rengin etkisiyle 

ortaya çıkar. 

Karyağdı (Mottled) Deseni 

İspenç tavuğunda en çok rastlanan ve yetiştiriciler tarafından en fazla rağbet gören desen halk arasında 

kar yağdı olarak da adlandırılan mottled desenidir. Kar yağdı motifi tüyün ana rengine etki etmezken 

tüyün uç kısmında renk soldurarak yuvarlak bir beyaz nokta oluşturmaktadır. Resesif özellikteki “mo” 

geni tarafından kontrol edilen bu desen homozigot olması durumunda tüyün uç kısmında 

pigmentasyonu önleyici rol oynamaktadır. Bu durumda İspenç tavuklarında temel renk üzerine etki  

etmesi ile isimlendirilir (Resim 3). Temel renk kahve rengi ise kahverengi karyağdı, temel renk siyah 

ise siyah karyağdı gibi. Mottled deseninin ilk olarak mottled Houdan tavuklarından geldiği 

bildirilmektedir (Somes, 1980). Bazı durumlarda mottled desenine benzer bir renk dilüsyonu resesif 

bir gen olan pi geni ile de gerçekleşir. Bu durumda mottled genine benzer bir biçimde tüy ucunda 

beyaz bir nokta izlenir ancak bu sefer beyaz nokta yuvarlak olarak değil köşeli bir paterne sahip bir 

görüntü sergiler 

Mille Fleur Deseni 

Yetiştiriciler arasında oldukça tutulan ve ekonomik değeri yüksek olan bir başka İspenç deseni de 

Mille fleur desenidir. Bu desen de karyağdı desenine benzer bir biçimde temel tüy renkli bir tüyün 

ucuna beyaz bir renk oluşumuna neden olur, ancak karyağdı deseninden farklı olarak tüyün geri kalan 

kısmı zengin bir altın rengi olan siyah bir banttan oluşur. Görsel olarak tüyde üç farklı renk görmek 

mümkündür (Resim 3) e"/e" Co/Co genotipli Buff Brahmalarda gözlenen tüy deseni Mille Fleur 

desenine benzerlik göstermektedir. (Smyth ve Somes, 1965). Bundan dolayı, mille fleur paterninin Mo 

geninin bir e"/e" Co/Co arka planındaki etkisinden kaynaklandığı varsayılmaktadır (Somes, 1980) 

 

Resim 3. İspenç ırkı tavuklarda en sık karşılaşılan tüy desenleri. 
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Sonuç 

Türkiye’nin tek cüce ve süs tavuğu olan İspenç genotipi çok fazla renk varyasyonuna sahip olan bir 

ırktır. Farklı renkler bakımından sahip olduğu genetik yapının bilinmesi üzerinde durulan renklerin 

stabil halde elde edilmesi için damızlık adaylarının planlanmasına olanak sağlayacaktır 
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THE ROLE OF THE INSTITUTIONAL ENVIRONMENT IN THE 

RELATIONSHIP BETWEEN STRATEGIC ORIENTATION AND 

SUSTAINABLE COMPETITIVENESS 

STRATEJİK YÖNELİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİR REKABET 

ÜSTÜNLÜĞÜ İLİŞKİSİNDE KURUMSAL ÇEVRENİN ROLÜ
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Abstract 

This study aims to determine whether the change in strategic orientation of corporates has an impact 

on the sustainable competitive advantage in the context of corporate environmental elements. 

Strategic orientation is a set of behaviors of a firm in line with its strategies which affect 

organizational culture in the long term in order to gain sustainable competitive advantage. The 

literature mentions that in the uncertain, complex and dynamic environment of firms, they face many 

corporate environmental elements that directly or indirectly affect their activities in order to increase 

their performance and make this increase sustainable. On the other hand, discussions regarding both 

corporate environmental elements change in time and they create pressure has been continuing. In 

this study based on Miles and Snow's (1978) strategy typology (defender, prospector, analyzer and 

reactor), the historical change in the strategic orientations of a regional supermarket which has been 

operating in food retail sector for the last 25 years and observed to have a sustainable competitive 

advantage since its establishment, has been questioned by considering the institutional environment 

elements. In the study, historical case study based on interview was conducted. 

Keywords: Strategic orientation, food retail sector, instutional environment 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı işletmelerin stratejik yönelimlerindeki değişimin, kurumsal çevre unsurları 

bağlamında sürdürülebilir rekabet üstünlüğü üzerinde bir etkisinin olup olmadığının incelenmesidir. 

Stratejik yönelim bir işletmede sürdürülebilir rekabet üstünlüğü kazanılması amacıyla, uzun vadede 

örgüt kültürünü etkileyen, stratejilere uygun bir dizi işletme davranışıdır. Alan yazın işletmelerin 

belirsiz, karmaşık ve dinamik çevrelerinde performanslarını arttırmak ve bu artışı sürdürülebilir 

kılmak için faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı yoldan etkileyen çok sayıda kurumsal çevre unsuru ile 

karşı karşıya olduğundan bahsetmektedir. Yanı sıra kurumsal çevre unsurlarının zamanla değişime 

uğrayıp, baskılar oluşturduğu konusundaki tartışmalar devam etmektedir. Miles ve Snow'un (1978) 

strateji tipolojisinin (savunmacı, atılgan, analizci ve tepkici) temel alındığı bu çalışmada, gıda 

perakende sektöründe 25 yıldır faaliyet gösteren ve kuruluşundan günümüze değin sürdürülebilir 

rekabet üstünlüğüne sahip olduğu gözlemlenen bölgesel nitelikli bir süpermarketin stratejik 

yönelimlerindeki tarihsel değişim kurumsal çevre unsurları dikkate alınarak sorgulanmıştır. 

Araştırmada görüşmeye dayalı tarihsel örnek olay çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Stratejik yönelim, gıda perakende sektörü, kurumsal çevre  

GİRİŞ 

Günümüzde çevresel faktörlerin belirsiz ve karmaşık hale gelmesi rekabet ortamının yoğunlaşmasına, 

işletmelerin farklı stratejik davranış kalıpları sergilemesine neden olmaktadır. Alan yazında 

işletmelerin rekabet etmek için “nasıl” davrandıklarına ilişkin en önemli biçimleşmelerden birisi Miles 

ve Snow’un (1978) stratejik yönelimdir (strategic orientation) (Morgan ve Strong, 2003; Moore, 

2005). Yazarlar işletme davranışlarını sınıflandırdıkları araştırmalarında, örgütleri algıladıkları 

çevresel koşullarla uyumlu hale getirecek görece sürekli stratejik davranış modelleri geliştirmeye 

çalışmışlardır. Bu davranış modelleri örgütsel yapı ve iş süreçlerinin birlikte ele alındığı çevreyle 

uyumlu savunmacı, öncü ve analizci stratejiler olarak tanımlanmaktadır.  Yanı sıra örgüt yazınında 

örgütlerin stratejileri ve çevreleri arasındaki ilişki çok tartışılan konular arasında yer alıp, çoğunlukla 

çevrenin işletmelerin stratejilerini etkilediği yönünde çeşitli araştırmalar bulunmaktadır. Örneğin 

kurumsal kuram (institutional theory) örgütlerin teknik çevrelerinin yanı sıra kurumsal çevrelerine de 

uyum sağlayarak değişmelerini ön görmektedir. Teknik çevre işletmelerin rekabet ortamında 

varlıklarını sürdürme çabasında oldukları bir çevre iken, kurumsal çevre işletmelerin dışında oluşmuş 

kuralları, normları, inançları, standartları içeren bir çevre olarak tanımlanmaktadır. İşletmeler 

yaşamlarını sürdürebilmek için yalnızca teknik çevrelerinde verimli olmaları yetmemekte, kurumsal 

çevrelerine de uyum sağlayarak meşrulaşabilmektedirler (Meyer vd., 1983: 2-5). Böylece örgütler 

birbirlerinden farklı olsalar da, zaman içinde kurumsal çevrelerinde meşruiyet kazanabilmek için 

birbirlerine benzemektedir; bu benzerlikler zorlayıcı, taklitçi ve normatif kurumsal baskılar sonucu 

ortaya çıkabilmektedir (DiMaggio ve Powell, 1983: 118). Kurumsal çevre baskıları ile stratejiler 

arasındaki ilişkisini farklı bağlamlarda araştıran çalışmalar bulunmaktadır. Bu kapsamda çalışmada 
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işletmelerin stratejik yönelimlerindeki değişimin, kurumsal çevre unsurları dikkate alındığında 

sürdürülebilir rekabet üstünlüğü üzerinde bir etkisinin olup olmadığı sorgulanmıştır. 

İLGİLİ ALAN YAZIN  

Bir işletmenin rekabet ederken gösterdiği davranış şekli olarak tarif edilen stratejik yönelim, 

işletmenin içinde bulunduğu endüstride üstünlük kazanmak için farklı boyutlarda seçtiği davranışların 

bir bileşkesi görünümündedir. Miles ve Snow (1978) davranışları savunmacı, öncü ve analizci olarak 

sınıflandırmaktadır. Bu davranışlardan her birinin kendi seçilmiş pazarlarıyla baş etmek için 

geliştirdikleri kendilerine özgü stratejileri ve teknoloji, yapı ve süreçle ilgili belli biçimleşmeleri 

bulunmaktadır. Yazarlara göre eğer yöneticiler bu davranışlarından birini seçer ve örgüt yapısını bu 

davranışa göre düzenlerse, rekabet ettiği sektörde zamanla üstünlük kazanmaya başlayabilmektedir. 

Aksi durumda örgüt çevrenin tehdit ve fırsatlarına tepki vermede yetersiz kalabilecek ve düşük 

performans gösterecektir. Bu nedenle diğer stratejik davranış olan tepkici strateji ilk üç stratejiyi 

izlemeyen, yapı-strateji ilişkisi tutarsız olan ve bir stratejiden ziyade stratejinin olmaması durumunu 

temsil etmektedir. Miles ve Snow’un (1978) strateji tiplemesinin gerek stratejik yönetim yazınında 

görgül araştırmalara (Örneğin Durmuş-Arıcı, 2008: 51-52; Doğrul, 2014) gerekse iş dünyasında 

yaygın olarak kabul görmesi, işletmelerin stratejik yönelimlerinin ölçümüne ilişkin tartışmaların 

gelişmesine neden olmuştur (Moore, 2005; Zhou  vd., 2004; Morgan ve Strong, 2003). Stratejik 

yönelimlerin işletme performansı ve yeni ürün geliştirme kabiliyeti Gatignon ve Xuereb tarafından 

(1997), yenilikçilik bağlamında işletme performansıyla ilişkileri ise Lee, Choi ve Kwak tarafından 

(2014) araştırılmıştır. Bu tartışmaların odak noktasında Miles ve Snow’un (1978) strateji boyutlarını 

ayrıntılı biçimde inceleyen Venkatraman’ın (1989) geliştirdiği ölçüm aracı yer almaktadır.  

Venkatraman (1989) Miles ve Snow’un (1978) strateji boyutlarını temel alarak işletmelerin stratejik 

yönelimlerine ilişkin boyutları ayrıntılı biçimde tanımlayan bir ölçüm aracı geliştirmiştir. 

Venkatraman (1989) çalışmasında işletmelerin stratejik yönelim boyutlarını “Savunmacılık 

(Defensiveness), Saldırganlık (Aggressiveness), Önceden Harekete Geçmeye Yatkınlık 

(Proactiveness), Analizcilik (Analysis), Geleceğe Yönelimlik (Futurity) ve Risk Almaya Yönelimlilik 

(Riskiness)” olarak tanımlamıştır. Savunmacı stratejik yönelimi izleyen işletmeler, çevrelerini 

durağan, istikrarlı ve net olarak algılamakta ve bu yüzden maksimum etkinliğe ulaşmak için 

faaliyetlerinde istikrar ve kontrolü sağlamaktadır. Bu tür işletmeler pazarın sadece dar bir bölümünde, 

kısıtlı sayıdaki ürün/hizmet ile rekabet ederek niş pazar yaratırlar. Savunmacı strateji ile işletmeler 

rakiplerine karşı rekabetçi fiyatlandırma yaparak ya da yüksek kaliteli ürün ve/veya hizmet sunarak 

rekabette üstünlük sağlamaya çalışırlar. Venkatraman’a göre (1989) saldırgan tip stratejik yönelime 

sahip işletmeler mevcut pazarda rakiplerinden daha hızlı biçimde kaynak dağılımı yaparak pazar 

konumunu geliştirme çabası içine girmektedirler. Bu çabalarını ürün yenilikleri, pazarı genişletme, 

pazar payını arttırma ve/veya yüksek yatırımlar ile saldırgan bir biçimde gerçekleştirmektedirler.  
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Venkatraman’a (1989) göre işletmelerde önceden harekete geçme yönelimi yeni endüstrilere katılımı 

ve yeni fırsatların sürekli araştırılmasını öngörmektedir. Dolayısıyla bu yönelimin mevcut olduğu 

işletmelerde değişken çevresel eğilimler oluşturma, yeni marka ve ürün sunma önem kazanmaktadır. 

Venkatraman’a göre (1989) stratejik yönelimin analizci boyutu, firmanın bilgiyi oluşturma 

kapasitesini göstermektedir. Bu özellik, hem iç hem de dış çevre koşullarının etkin şekilde analiz 

edilmesine imkan sağlamaktadır. Venkatraman’a (1989) göre gelecek yönelimli işletmeler, arzu 

ettikleri durumlara ulaşmak için iş planlarına sahip olmalıdırlar. Bu nedenle bu tür işletmelerde uzun 

dönemli işletme etkinliği ön plana çıkmaktadır. Son olarak risk alma yönelimli işletmeler ürün /pazar 

seçiminde kaynak dağılımı ile ilgili kararlarda risk almaktadırlar. Bu nedenle risk alma yönelimli 

işletmelerin faaliyetleri yüksek risk taşımaktadır. Miles ve Snow’un (1978) strateji boyutlarını ayrıntılı 

biçimde inceleyen Venkatraman’ın (1989) geliştirdiği boyutlar çok sayıda görgül araştırmaya temel 

olduğundan mevcut araştırmada bu davranışlar dikkate alınmıştır. 

Günümüzün karmaşık, dinamik ve belirsiz rekabet çevresinde işletmeler performanslarını artırmak ve 

bu artışı sürdürülebilir kılmak için faaliyetlerini verimli bir şekilde yerine getirirken aynı zamanda 

rekabette üstün duruma gelmeye çaba sarf etmektedirler. Alan yazında işletmeleri bu süreçte 

rakiplerine karşı güçlü bir konuma getirecek strateji/lerin çevresel koşullar dikkate alınmadan tek 

başlarına açıklayıcı ve belirleyici bir etki yaratmadıklarını ortaya koyan çeşitli araştırmalar 

bulunmaktadır. Nitekim stratejik yönetim alanında güncel çalışmalar rekabet üstünlüğünün 

açıklanmasında sistem bakış açısı ile yaklaşmakta, işletmelerin kurumsal çevresinin de sorgulanmasını 

öngörmektedir. Kurumsal çevre işletmelerin iradelerinden bağımsız şekilde oluşmuş normlar, kurallar 

ya da inançlardan meydana gelmektedir (Scott, 1983: 161). DiMaggio ve Powell’a (1983: 115-117) 

göre kurumsal çevrede belirsizliklerle başa çıkmanın meşru yolları zamanla örgütler arasında 

benimsenerek değer kazanmaya başlamaktadır. Yani örgütler birbirlerinden farklı olsalar da, zaman 

içinde dış çevrelerinde meşruiyet kazanabilmek için birbirlerine benzemektedir; bu benzerlikler 

zorlayıcı, taklitçi ve normatif kurumsal baskılar sonucu ortaya çıkabilmektedir (DiMaggio ve Powell, 

1983: 118). Zorlayıcı baskılar, devlet düzenlemeleri, kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, gücü elinde 

bulunduran örgütler ya da toplumdaki norm ve değerler göre tarafından örgütleri belirli bir biçimde 

davranmaya zorlamaktadır. Taklitçi baskılar, amaçların yeterince açıklanamadığı durumlarda ve 

belirsizlik ortamında örgütlerin başka başarılı örgütlere benzeme isteğinden doğmaktadır. Normatif 

baskılar ise ağırlıklı olarak mesleki kurumların belirlendiği standartlar ile uygulamaları rasyonel hale 

getirmeleri ile oluşmaktadır (DiMaggio ve Powell, 1983: 118). Venkatraman’ın (1989) strateji 

tipolojisinin temel alındığı bu çalışmada gıda perakende sektöründe 25 yıldır faaliyet gösteren ve 

kuruluşundan günümüze değin sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne sahip olduğu gözlemlenen bölgesel 

nitelikli bir süpermarketin stratejik yönelimlerindeki tarihsel değişim kurumsal çevre unsurları dikkate 

alınarak sorgulanmıştır. 
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ARAŞTIRMANIN KAPSAMI VE YÖNTEMİ   

Araştırma sorusu gıda perakende sektöründe faaliyet gösteren yerel bir süpermarket örnek olayı 

aracılığı ile sorgulanmıştır. Gıda perakende sektörünün kurumsal çevre unsurlarını inceleyen son 

dönem çalışmaları (Glover vd., 2014: 104; Chkanikova, 2015: 67-70; Vorley vd., 2016: 30-35) 

süpermarketlerin uluslararasılaşma sürecinin arkasında hem ulusal hem de uluslararası ekonomik, 

politik ve toplumsal gelişmelerin etkisinin olabileceği; sürdürülebilir faaliyetlerle rekabette üstünlük 

sağlayabilmenin arkasında düzenleyici kuralların (yasalar, politikalar, sektöre özgü standartlar) 

belirleyici olabileceği belirtilmektedir. Bu araştırmalara göre süpermarketler ulusal ve küresel 

bağlamda meydana gelen sosyal, ekonomik, teknolojik, politik ve yasal değişimlerden 

etkilenmektedir. Bilhassa geleneksel yapıda faaliyet gösteren yerel süpermarketlerin kurumsal çevre 

unsurlarından etkilendiğine dair gerek akademik alanda (Ersun ve Arslan, 2008: 49-51; Gülçubuk, 

2013: 449; Kırgız, 2014: 158-159; Görmez, 2017: 12-18) gerekse uygulamada (KPMG Danışmanlık, 

2018: 19-23; Retail Türkiye, 2016) çeşitli araştırmalara rastlanmıştır. Bu kapsamda araştırmanın saha 

çalışması Antalya ilinde gıda perakende sektöründe 25 yıldır faaliyet gösteren ve kuruluşundan 

günümüze değin sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne sahip olduğu gözlemlenen bölgesel nitelikli yerel 

bir süpermarket ile yürütülmüştür. Araştırmanın Antalya’da yürütülmesinin temel gerekçesi son 

yıllarda artan süpermarket sayıları ile ülke genelinde ekonomik göstergelere önemli katkılar yaratan 

bir il olmasıdır. Türkiye’de gıda perakendecilik sektöründe İstanbul, Ankara ve İzmir’den sonra 

Antalya’da da rekabetin yoğun olduğuna işaret eden araştırmalar (Deloitte, 2018; Durmuş-Arıcı, 2008; 

Görmez, 2017; Yalçın, 2011) bulunmaktadır. Son on yıllık süreç değerlendirildiğinde Antalya 

merkezde bulunan süpermarket işletmelerinin mağaza sayısında 5 kata yakın bir artış yaşanmıştır. 

Nitekim 2008 yılında Antalya merkezde 6 adet uluslararası 54 adet ulusal ve 80 adet yerel süpermarket 

mağazası olmak üzere toplam 140 şube faaliyet göstermekte iken (Durmuş-Arıcı, 2008: 135), 2019 

yılında bu sayının toplam 729’a ulaştığı 

gözlemlenmiştir(www.migros.com.tr,2019;www.carrefoursa.com,2019;www.sokmarket.com.tr, 2019; 

www.bim.com.tr, 2019; www.tiendeo.com.tr, 2019). Bu sayının %14’ü  (103 şube) yerel 

süpermarketlere ait olup, 9 adet yerel süpermarket bulunmaktadır. Araştırmada incelenen yerel 

süpermarket A’nın
1
 sahip olduğu şube sayısı tüm yerel süpermarketlerin %52’sini oluşturmaktadır. 

Araştırma kapsamında incelenen A isimli süpermarket, Antalya ilinde 1993 yılından bu yana faaliyet 

göstermekte olup büyüme eğilimi ile dikkat çekmektedir. A marketler zinciri Antalya’da henüz 

organize perakendeci market zincirlerinin veya alışveriş merkezlerinin bulunmadığı ve organize 

olmayan (geleneksel) perakendecilerin pazara tümüyle hakim olduğu dönemlerde kurulan ilk işletme 

olma özelliğini taşımaktadır. Grafik 1’de de görüldüğü gibi kuruluşundan bu yana geçen 25 yıllık 

                                                           
1
 İşletmenin veri gizliliği politikası gereği ismi A olarak kodlanmıştır. Tezin veri toplama sürecinde katılımcıların 

araştırmaya dahil olmayı kabul ettiklerine dair bir rıza formu hazırlanmıştır. Katılımcıların araştırma sürecine 
dahil olmayı kabul ettiklerine dair formlar  kayıtlı olarak saklanmaktadır. 
 

http://www.bim.com.tr/
http://www.tiendeo.com.tr/


International Conference on Multidisciplinary Sciences (icomus)  
22-24 August 2019 • Titanic Business Kartal Hotel • İstanbul/Turkey  

 
209 

 

sürede 54 şube sayısına ulaşan A işletmesi yerel nitelikli rakipleri arasında sürdürülebilir rekabet 

üstünlüğüne sahip olduğu gözlemlenen bir süpermarket haline gelmiştir. 

  

Grafik 1: A Süpermarketinin Yıllar Bazında Şube Sayıları 

 

Kaynak: Araştırmacılar tarafından A Firmasının kurumsal internet sitesi ve görüşmeler aracılığı ile 

hazırlanmıştır. 

Bu araştırmada bilimsel alanda özgün bir soruya cevap aranması nedeniyle nitel araştırma yöntemi 

olarak görüşme gözlem ve dokümanlardan faydalanılmıştır. Araştırmanın tasarımından uygulanmasına 

kadar geçen sürede araştırmacıyı esnek kılma ve keşfedici özelliğe sahip olma nitel araştırmanın 

önemli bir özelliği olarak görülmektedir (Neuman, 2012). Keşfedici özellikte olan çalışmalar, üzerinde 

çok çalışılmamış konuları açığa çıkarma bakımından oldukça kullanışlı ve uygun bulunmaktadır. İlgili 

yazında kısıtlı sayıda araştırmanın var olması sebebiyle görüşme formu araştırmacılar tarafından 

geliştirilmiştir. Veri toplama sürecinde A süpermarketinin sahibi/genel müdür ile görüşülmüştür. 

Görüşme yüz yüze ortalama 180 dakika sürmüştür. Görüşmeler not alma yöntemi ile kaydedilmiş ve 

daha sonra kayıtlar çözümlenmiştir. 

BULGULAR 

Araştırmada 25 yıldır sektöründe sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne sahip olduğu gözlemlenen A 

süpermarketinin stratejik yönelimlerindeki tarihsel değişimin kurumsal çevre unsurlarından etkilenme 

biçimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Bu nedenle bulgular A süpermarketinin kuruluş tarihinden 
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günümüze değin 10’ar yıllık zaman dilimlerine göre değerlendirilmiştir. Bulgular görüşmelerden 

seçilen örnek ifadeler ile şu şekilde özetlenebilir:  

 1993-2003 Aralığı: A Süpermarketi bu dönemde zorlayıcı baskılar (kurumsal rekabet çevresi, yasal 

düzenlemeler, ekonomik kriz) karşısında savunmacı yönelim ile rekabet üstünlüğü elde etmiştir. 

Görüşme yapılan yönetici/sahip konu ile ilgili olarak şu ifadelerde bulunmuştur: “Şube sayımızı 

arttırmamız mümkün değildi. Antalya’da henüz zincir marketten bahsedilmediği dönemler. Altın çağın 

başlangıcı ama temkinli olunması gerekiyor. Çünkü piyasaya güçlü rakipler girmiş. Rekabet oluşmaya 

başlamış. Antalya cezbedici bir kent. Herkesin gözü buradayken yerimizi korumamız gerekli.” 

“2002’deki mali krizi unutmamak gerek. Şube kapatmamak için çok çalıştık.” 

 2004-2014 Aralığı: A Süpermarketi bu dönemde zorlayıcı baskılar (yasal düzenlemeler ) karşısında 

analizci ve geleceğe yönelimli olma ile rekabet üstünlüğü elde etmiştir. Görüşme yapılan 

yönetici/sahip konu ile ilgili olarak şu ifadelerde bulunmuştur: “O yıllarda tüketim harcamalarının 

%40’a yakın bir bölümü gıda ve içecekten oluşmaya başlamıştı. Artık hem ulusal hem de uluslararası 

rakiplerimizin sayısı giderek artmaktaydı. Bir de gıda kodeksi gibi yasal zorunlu yaptırımları 

başlamıştı. Bu durum karşısında çeşitli analizlerle ve planlarla geleceğe dair net planlar yapmamız 

gerekiyordu. Zaten 2014 sonunda şube sayımız kuruluş tarihimizden o yana 3 - 5 kat artmıştı.” 

 2015-2019 Aralığı: A Süpermarketi bu dönemde zorlayıcı ve taklitçi baskılar karşısında analizci ve 

önceden harekete geçme yönelimi ile rekabet üstünlüğü elde etmiştir. Görüşme yapılan yönetici/sahip 

konu ile ilgili olarak şu ifadelerde bulunmuştur:  “Müşteri ihtiyaçlarını iyi takip ederek ideal fiyat bol 

çeşit ile doğru zamanda sunarak karşılamaya çalışıyoruz. Pazardaki yenilikler bizlere firmalar 

tarafından sunulur. Çoğunlukla uygularız. Her yeni ürünü de satmak istemeyiz.” “Herkesi hatta rakip 

olmayanları bile takip ediyoruz. Rakiplerimizi önemsiyoruz. Bizim de belirli bir büyüklüğümüz ve 

kısıtlarımız var dolayısıyla elimizdeki imkânları verimli şekilde kullanmak zorundayız yani keyfi işler 

yapamayız. Yani rakiplerimizi yeni mağaza yerini belirmede de takip ederiz hatta bazı durumlarda ise 

rakiplerimiz bizi takip eder.” 

SONUÇ 

Bu çalışma Antalya bölgesinde sürdürülebilir rekabet üstünlüğüne sahip olduğu gözlemlenen yerel bir 

süpermarketin kuruluşundan bu yana kurumsal çevre baskılarına karşın gösterdikleri stratejik 

yönelimler incelenmiştir. Bulgular gıda perakende sektörü bağlamında stratejik yönelimlerin kurumsal 

çevreye göre şekillenebileceği ve sürdürülebilir rekabet üstünlüğünde etkili olabileceğine dair ipuçları 

sunmuştur. Sonuçlar A işletmesinin kuruluşunu takip eden ilk 10 yıllık dönemde çeşitli zorlayıcı 

baskılar karşısında savunma yönelimli uygulamalar ile faaliyetlerinde istikrar ve kontrolü sağladığını 

göstermiştir. Türkiye’de 1980'ler süpermarketlerin doğup büyüdüğü yıllar olarak tarihe geçerken, 

90'lar yabancı sermayenin perakende sektörüne girdiği yıllar olmuştur. Doygunluğa ulaşan Avrupa 

pazarı, bu yıllarda Türkiye’yi Alman ve Fransız perakende devlerinin gözdesi haline getirmiştir. 

Modern perakendeciliğin Türkiye’de tohumlarının atıldığı bu dönemde zincir marketler, 

hipermarketler ve süpermarketleri içine alan planlı, sistemli, çağdaş kurumsal bir sistem oluşmaya 

başlamış, modern tüketim alışkanlıklarının yeni tanınmaya başladığı pazarda yabancı yatırımcıların 

sayısı hızla artmıştır (Durmuş-Özdemir, 2018: 236). Bu nedenle A işletmesinin rekabet çevresindeki 

baskılar nedeniyle şube sayısını ve şubelerde satışa sunulan ürünlerin sayısını sınırlı tutarak, pazarın 
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sadece dar bir bölümünde kısıtlı sayıdaki ürün/hizmet ile niş bir alanda temkinli davrandığı 

söylenebilir. A işletmesi ikinci 10 yıllık dönemde bilhassa 2001 yılında Türkiye’de yaşanan ekonomik 

krizin işletmeler üzerinde oluşturduğu ekonomik baskılar karşısında analizci ve gelecek yönelimli 

uygulamalar ile ortalama üzerinde performans elde edebilmiştir. Sektörde 2000 yılından itibaren 

başlayan yoğunlaşma 2001 krizinden sonra duraklamasına rağmen yabancı sermaye akışının da hız 

kazanmasıyla birlikte 2005 yılından itibaren yeni bir pazar yapısı oluşmuştur. Bu yıllar gıda perakende 

sektörü yabancı sermayenin tercih ettiği, birleşmelerin ve şirket evliliklerinin arttığı bir hale gelmiştir 

(Durmuş-Özdemir, 2018: 236). Bu nedenle A işletmesinin rekabet ve ekonomik baskılar karşısında 

şube sayılarını arttırarak ve dönemin tercih edilen ürünlerinin satışlarına ağırlık vererek uzun dönemli 

etkinliğini ön plana çıkarttığı söylenebilir.  

Ülkemizde son beş yılda geleneksel perakendenin sektörel pay oranındaki artışa karşın, alışveriş 

merkezlerine yönelik yatırımlarda yaşanan büyük artış, teknolojik gelişmeler, agresif büyüyen indirim 

marketlerinin sayısı ve yasal düzenlemeler mevcut rekabetin doğasını değiştirmiştir  (Durmuş-

Özdemir ve Çırağ, 2018:65). Bu değişimler sektörde benzer formatta, benzer operasyonel uygulamalar 

ile rekabet eden çok sayıda süpermarketin faaliyet göstermesine neden olmuştur. Dolayısıyla A 

işletmesinin son on yıllık dönemde taklitçi ve zorlayıcı baskılar karşısında yeni fırsatları sürekli takip 

ederek rakiplerinden farklı uygulamalar ile  (örneğin yerel tedarikçiler ile hızlı geribildirime dayalı 

güvene dayalı ilişkiler kurmak, taze meyve /sebze satışına ağırlık vermek vb.) hizmette çeşitlilik 

sağlamaya çalıştığı görülmektedir. Bu sonuçlar Antalya’da gıda perakende sektöründe rekabette etkili 

olduğu gözlemlenen yerel koşulların gücüne dikkat çekmektedir. Konu ile ilgili Türkiye 

Perakendeciler Federasyonu temsilcilerinden bir uzman şunları belirtmiştir: “Antalya’da gıda 

perakende sektöründe faaliyet gösteren işletme sayısının 700’e yakın olduğunu tahmin ediyoruz. Bu 

sayı şubelerle beraber toplam bir sayı. Nerdeyse Batı Akdeniz’i temsil eden büyük bir sayı. Bu sayı 

içinde yerel süpermarketlerin direnci de kayda değer. Çünkü böylesi rekabet yoğunluğu karşısında 

direnebilmek oldukça güç.”.  Gelecekte benzer bir çalışmanın Antalya’nın diğer ilçelerinde ve 

Türkiye’nin diğer illerinde yapılması hem geliştirilen soru formunun geçerliliğinin sınanması hem de 

sonuçların bölgesel düzeyde karşılaştırılması açısından önemli görülmektedir. Elde edilen çıkarımların 

hem kurumsal çevre baskısına yönelik stratejik yönelimlerle ilgili alan yazına hem de gıda perakende 

sektöründe yerel rekabet gücünün sağlanması ile ilgili uygulayıcılara bakış açısı sunması 

düşünülmektedir.  
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A GLOCAL SURVEY TOWARDS LOCAL APPLICATIONS OF 

INTERNATIONAL HUMAN RESOURCES MANAGEMENT 

ULUSLARARASI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN YERELDEKİ 

UYGULAMALARINA YÖNELİK GLOKAL BİR ARAŞTIRMA
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Abstract 

During the adaptation process of competition, which carried into international dimensions in the last 

years, international firms who rearrange their managerial activities are catching attention with their 

implications towards local within human resources management. Especially, employment supplied 

from different countries makes glocal (global-local) implications achieve a strategic quality at 

competition upper hand of international firms. In this study, it is intended to designate glocal human 

resources implications of firms who compete in the international market that they show activity in 

local markets. Research question has been inquired via meetings which were made with human 

resources managers of Turkish companies that have international investments and possible to provide 

in depth data 

Keywords: Glocal Human Resource Management, International Human Resource Management 

Özet 

Son yıllarda uluslararası boyutlara taşınan rekabete ayak uydurma sürecinde yönetsel faaliyetlerini 

yeniden düzenleyen uluslararası işletmeler insan kaynakları yönetimine dair yerele özgü uygulamaları 

ile dikkat çekmektedir. Özellikle farklı ülkelerden sağlanan istihdamlar, uluslararası işletmelerin 

rekabet üstünlüğünde glokal (küresel-yerel) uygulamaların stratejik bir nitelik kazanmasını kaçınılmaz 

kılmıştır. Bu çalışmada uluslararası piyasada rekabet eden işletmelerin faaliyet gösterdikleri yerel 

pazarlarda glokal insan kaynakları uygulamalarının saptanması amaçlanmıştır. Araştırma sorusu 

derinlemesine veri sağlaması muhtemel ve uluslararası yatırımları bulunan Türk işletmelerinin insan 

kaynakları yöneticileri ile yapılan görüşmeler aracılığı ile sorgulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Glokal İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi 

 

1. GİRİŞ 

Küresel düzeyde faaliyet gösteren uluslararası işletmelerin farklı kültürlerden işgücü istihdam etmesi 

ve/veya farklı özelliklere sahip bölgelerde faaliyetlerini yürütmesi global perspektifte insan kaynakları 

yönetimini kaçınılmaz kılmıştır. Bu durum uluslararası işletmelerin örgüt yapısını ve insan kaynağı 

uygulamasını yerel (local) çevrenin ekonomik, siyasi, politik, kültürel ve sosyal koşullara göre 

yeniden düzenlemesi gerekliliğini ortaya çıkartmıştır. Son yıllarda uluslararası işletmelerin yerel 

pazarlardaki farklılıklarla uyumlu insan kaynakları uygulamaları ile merkez ülkeye bağlı olmaksızın 
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glokal (küresel yerel) anlayış çerçevesinde performanslarını yükseltme çabasına girdikleri 

gözlemlenmektedir.  Nitekim glokalleşme ile birlikte uluslararası işletmeler yerel pazar yapısına 

uygun bir pazarlama karması ile ürünlerini tüketici istek ve ihtiyaçlarına uygun hale getirmekte 

böylece yerel pazarda rekabet edebilme şanslarını artırmaktadırlar. Bu kapsamda keşfedici nitelikte 

olan mevcut araştırmada farklı ülkelerde faaliyet gösteren uluslararası işletmelerin yerel pazarlara 

özgü insan kaynakları uygulamaları sorgulanmıştır. Alan yazında uluslararası insan kaynakları 

yönetimini farklı yönleri ile değerlendiren kapsamlı çalışmalar yer alsa da, yerel bağlamı ön plana 

çıkartan sınırlı sayıda güncel çalışmaya rastlanmıştır. Bu nedenle araştırma sonuçlarının alan yazına 

katkı sağlaması umulmaktadır. 

2. GLOKAL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 

21. y.y. itibari ile teknolojinin, sermayenin ve işgücünün dünya ticaretinde serbest dolaşımı, 

işletmelerin uluslararası küresel stratejiler yoluyla rekabette üstünlüğü sağlamalarına olanak tanımıştır 

(Hill, 2013: 7-9). Küresel rekabette ayakta kalmaya çalışan işletmeler yeni yönetim yaklaşımları ile 

mevcut sorunlara küresel çözümler bulmaya çalıştığından farklı kültürlerin yönetim sorunları ile 

karşılaşmışlardır (Eren, 2016: 132; Gregersen vd., 1998). İşletmelerde farklı kültürlerin yönetimine 

dair sorun bilhassa küresel insan haklarını gündeme getirmiştir. Küresel insan hakları işletmelerin 

farklı insan kaynağı sistemlerine ihtiyacı olduğu gerçeğini ortaya çıkarmıştır. Farklı kültürlerde 

yönetim meselesi işletmelerin mekâna (ulus sınır) ve zamana bağlı olmaksızın rekabet avantajlarını 

artırmada teknoloji ve sermaye gibi geleneksel üretim faktörleri yerine insanı temel üretim faktörü 

haline getirmiştir. Örneğin Cooke vd. (2015)çalışmasında Afrika’daki çok uluslu şirketlerin yaşadığı 

uluslararası insan kaynakları yönetimi sorunlarının başında işgören devir hızının yüksek olması, 

uluslararası hareketliliğe bağlı kültürler arası farklılıklar ve uluslararası düzeyde yetkinliğe sahip insan 

kaynağı temininde yaşanan sıkıntılardan bahsetmiştir.  

Son yıllarda hızlı küreselleşme sürecinde uluslararası işletmeler yerel uygulamalar ile küresel 

uygulamaları sentezleyici stratejiler ile rekabet etmektedirler. Çünkü globalleşme bir anlamda 

bütünleşmeye yol açarak sınırların yok olmasını sağlarken aynı zamanda mekânsal ayrılmaya ve 

parçalanmaya da sebep olmuştur. Bu durum farklılıklarla beraber benzerliklerin, yerelleşmeyle beraber 

evrenselleşmenin, gelenekselleşmeyle beraber modernleşmenin birlikte gerçekleştiği süreci 

“glokalleşmeyi” (küresel yerelleşme) başlatmıştır. Sosyopolitik bir kavram olan glokalleşmenin, Japon 

kökenli bir sözcük olan “dockhaku”dan türetildiği ve genel tarım tekniklerinin yerel koşullara adapte 

edilmesi anlamına geldiği belirtilmektedir (Oxford Dictionary, 2018). Glokalleşme “uluslararası 

ilişkilerde global gerçeklerden hareket ederek global düşünmeyi, kapalı ekonomi yerine dışa açılmayı, 

dünya ekonomisi ile bütünleşmeyi, ülke içinde ise merkezi yönetim kanalıyla ekonomiyi ve siyaseti 

yönlendirme yerine yerel yönetimleri daha fazla güçlendirmeyi” ifade etmektedir (Aktan, 1998: 19). 

İşletmeler glokalleşme süreciyle birlikte insan kaynakları yönetiminde yeni bir bakış açısı kazanarak 

yerel farklılıkları dikkate alan uygulamalara yönelmişlerdir. Glokalleşme süreci bilhassa farklı 

ülkelerde iş yapan uluslararası işletmelerin yerele özgü yönetsel farklılıkları dikkate almalarına neden 

olmuştur. Nitekim günümüz işletmelerinin uluslararası pazarlarda rekabet üstünlüğü, farklı ülkeler için 

bölgesel tercihleri değerlendiren insan kaynakları uygulamaları sayesinde sağlanabilmektedir. Bilimsel 

alanda yapılan araştırmalar yerel bağlama özgü insan kaynakları uygulamalarının verimli sonuçları 

hakkında dikkat çekici bulgulara işaret etmektedir. Bu kapsamda mevcut çalışmada uluslararası 

piyasada rekabet eden Türk işletmelerinin faaliyet gösterdikleri yerel pazarlarda glokal insan 

kaynakları uygulamalarına dair bulgular değerlendirilmiştir. 
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2. ARAŞTIRMA SÜRECİ 

Alan araştırması uluslararası alanda faaliyet gösteren 2’si giyim perakende sektöründen, 1’i ayakkabı 

perakende sektöründen ve 1’i turizm sektöründen olmak üzere 4 adet Türk işletmesi ile yürütülmüştür. 

İşletmelerin seçiminde uluslararası operasyonlarının bulunmasına, organizasyon yapısında insan 

kaynakları fonksiyonun yer almasına, yurtdışı operasyonlarında hem yerel hem expat çalışanı 

bulunmasına dikkat edilmiştir. Veri toplama süreci firmaların insan kaynakları yöneticileri ile yapılan 

yüz yüze görüşmeler yoluyla gerçekleştirilmiştir. Veri toplama sürecinde katılımcılar araştırmaya dahil 

olmayı kabul ettiklerine dair bir rıza formu beyan etmişlerdir. Tüm görüşmeler 60-180 dakika arasında 

sürmüş, görüşmeler kayıt cihazı ya da not alma yöntemi ile kaydedilmiştir. Kayıt altına alınan 

görüşmeler deşifre edildikten sonra, anlam bütünlüğü sağlayacak biçimde temalara göre 

gruplandırılmıştır. Veri toplama aracı olarak görüşme formundan yararlanılmıştır. Alan yazında özgün 

bir forma rastlanılmaması nedeni ile mevcut çalışmanın yazarları alan yazın ve pilot çalışmalar 

yardımıyla özgün bir görüşme formu oluşturmuştur. 

3. BULGULAR 

İnsan kaynaklarına ilişkin temalar seçme/yerleştirme, ücretlendirme, iş hukuku, eğitim/ geliştirme, 

performans değerlendirme ve kariyer yönetimi olarak belirlenmiştir. İnsan kaynağı seçme ve 

yerleştirme sürecine ilişkin bulgular üç işletmenin merkez ofisten (ana ülkeden yani Türkiye’den) bir 

işletmenin ise danışmanlık firmaları aracılığı ile yürüttüğüne dair ipuçları sunmuştur. Konu ile ilgili 

yöneticiler şu ifadelerde bulunmuştur:  “Yurtdışında insan kaynakları seçiminde danışmanlık 

şirketlerinden destek alıyoruz. Örneğin en son Romanya operasyonlarımız için bordro ve özlük işleri 

sürecimizi insan kaynakları danışmanlık şirketi ile yürüttük.” (K3). “İşe alım sürecimiz çoğunlukla 

merkez ofis tarafından yönetilirken terfi, maaş artışı gibi konularda yerel insan kaynakları ofisi 

devreye girmektedir” (K4). Seçme ve yerleştirme sürecine ilişkin bir başka bulgu tüm işletmelerin 

yatırım yaptıkları ülkelere özgü kariyer portallar gibi online süreçlerden faydalandıklarına dairdir. 

Araştırmaya katılan K1 konu ile ilgili olarak “Seçme ve yerleştirme süreçlerinde ülkelere özel kariyer 

portalları ve işe alım danışmanlık hizmetleri alınmaktadır. Bu durum ülkenin yapısına uygun insan 

kaynağı tercih etmemize neden olmuştur” demiştir. Ücretlendirme politikalarına ilişkin bulgular tüm 

işletmelerin yatırım yapılan yerel bölgelerin standartlarını esas alan göre çeşitli uygulamalara işaret 

etmektedir. Konu ile ilgili yöneticiler şu ifadelerde bulunmuştur: “Ücretlendirme politikamızı 2019 

yılında yeniden yapılandırdık. Bu bağlamda Towers şirketinden ücretlendirme strateji oluşturma için 

danışmanlık aldık ve bu çalışma sonunda grading (derecelendirme) sistemini oluşturduk.” (K1). 

“Romanya’da farklı bir ödeme olarak yılbaşı bonus uygulaması yapılmaktadır. Ayrıca yıllık izin 

uygulaması yasal koşullar nedeniyle Türkiye’den farklı olarak yürütülmektedir.”(K3). “Ücretlendirme 

ve yan haklar rakiplerimizle yaptığımız kıyaslamalar ve yatırım yapılan ülkenin yerel özellikleri ile 

birlikte belirlenmektedir.” (G3). Son olarak görüşme bulguları tüm işletmelerin insan kaynakları 

yönetimine dair yasal süreçleri, yatırım yapılan ülkelerde bulunan hukuk danışmanlık şirketleri 

aracılığı ile takip ettiklerini göstermiştir. Konu ile ilgili yöneticiler şu ifadelerde bulunmuştur: “Tüm 

yasal süreçler lokal yöneticiler ve yine o bölgede bulunan danışman firmalar aracılığıyla yönetiliyor.” 

(K4). “Yerel hukuk büroları ile insan kaynaklarımızın yasal sürecini izlemek durumundayız. Çünkü 

her ülkenin hukuki sistemi birbirinden farklı. Örneğin bizim işletmemizde çalışma vizenizi aldığınız 

gün o ülkenin hukuk düzenine göre hareket etmek zorundasın.” (K2). 
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SONUÇ 

Son yıllarda işletmelerde daha önceleri maliyet kalemi olarak değerlendirilen insan kaynağı, küresel 

rekabet üstünlüğünde yarattığı katma değer nedeniyle kritik kaynak haline gelmiştir. Küresel düzeyde 

faaliyet gösteren uluslararası işletmelerin farklı kültürlerden işgücü istihdam etmesi ve/veya farklı 

özelliklere sahip bölgelerde faaliyetlerini yürütmesi global perspektifte insan kaynakları yönetim 

sistemini oluşturulmalarını kaçınılmaz kılmıştır. Gelişmeler ile birlikte uluslararası işletmeler örgüt 

yapılarını, çalışma sistemlerini, hedeflerini ve uygulamalarını yerel çevrenin ekonomik, siyasi, politik, 

kültürel, sosyal ve kültürel çevre koşullarına göre yeniden düzenlemek durumunda kalarak yerel 

pazarın yapısına uygun İKY uygulamaları ile performanslarını yükseltme çabasına girmiştir. Bu 

nedenle çoğu zaman uluslararası insan kaynakları yönetimi birçok bakımdan ulusal insan kaynakları 

yönetiminden farklılıklar yaratabilmektedir. Bu nedenle araştırmada farklı ülkelerde faaliyet gösteren 

uluslararası işletmelerin faaliyette bulundukları yerel pazarlara özgü insan kaynakları uygulamalarının 

olup olmadığı sorgulanmıştır. Bulgular araştırmaya katılan işletmelerin ücretlendirme ve iş hukukuna 

ilişkin uygulamalarda yerel pazarların hukuki düzenini, seçme/yerleştirme, eğitim/ geliştirme, 

performans değerlendirme ve kariyer yönetimine ilişkin uygulamalarda ise merkez ülkenin 

standartlarını dikkate aldığına işaret etmiştir. Tüm işletmelerin seçme ve yerleştirme sürecinde merkez 

ofis yanısıra yerel pazarların online kariyer portallarını da kullanması dikkat çekici bulunmuştur. 

Özetle bu araştırmada farklı ülkelerde faaliyet gösteren uluslararası işletmelerin faaliyette bulundukları 

yerel pazarlara özgü insan kaynakları uygulamalarının varlığına dair ipuçlarına ulaşılmıştır. Bu sonuç 

uluslararası işletmelerin faaliyet gösterdikleri yerel pazarlarda insan kaynakları uygulamalarında işlem 

maliyetlerini düşürmek amacıyla glokal uygulamalara yönelmeleri biçiminde yorumlanabilinir.  

İşletmeler açıcısından glokal insan kaynakları uygulamaları özellikle son yıllarda küresel düzeyde 

yaşanmakta olan ekonomik krizin etkilerini azaltmada bir formül olarak düşünülebilinir. Alan yazında 

uluslararası insan kaynakları yönetimini farklı yönleri ile değerlendiren kapsamlı çalışmalar yer alsa 

da, yerel bağlamı ön plana çıkartan sınırlı sayıda güncel çalışmaya rastlanmıştır. Bu nedenle keşfedici 

nitelikte olan mevcut çalışma sonuçlarının hem alan yazındaki boşluğa hem de uluslararası piyasada 

rekabet eden Türk işletmelerinin faaliyet gösterdikleri coğrafyalara özgü insan kaynakları 

uygulamalarına katkı sağlayıcı nitelikte olması umulmaktadır. 
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