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ÖNSÖZ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kurulduğu 23 Nisan 2015 tarihinden günümüze, gerek
eğitim-öğretim faaliyetleri ve akademik başarıları, gerekse düzenlediği iki yüzden fazla bilimsel
toplantı ile, bölgesi ve ülkesine en yüksek düzeyde hizmet etmeyi, katkı sağlamayı şiar edinen
genç bir üniversitedir. Gelişimini hızla sürdüren, akademik birim ve personel sayısı hızla artan
üniversitemiz, bilhassa kurulu bulunduğu bölgeye yönelik bilimsel faaliyetlere büyük önem
vermektedir.
Bu kapsamda, Bandırma ve yakın çevresi ile ilgili değerlerin bir envanterinin oluşturulması, tarih,
arkeoloji, kültür, ekonomi, turizm, tarım, denizcilik, sağlık vb. konuların değerlendirilmesi,
mevcut durumun saptanması, sorunların belirlenmesi ve olası çözüm önerilerinin geliştirilmesi
amacıyla, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliği ve organizasyonunda, Bandırma’nın
düşman işgalinden kurtuluş tarihi olan ve aynı zamanda Üniversitemizin isminde de yer alan 17
Eylül 2018 tarihinde başlayacak ve 3 gün boyunca devam edecek Uluslararası Bandırma ve
Çevresi Sempozyumu (UBS’18) düzenlenmesine karar verilmiştir. Sempozyumun coğrafi
kapsamı, Bandırma ve yakın çevresindeki Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara ilçeleri ile sınırlı
tutulmuştur. Sempozyum; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bandırma,
Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara İlçelerinin Kaymakamlık ve Belediye Başkanlıklarının katılım
ve katkılarıyla düzenlenmiştir. Bu sempozyumda sunulan bildiriler aracılığı ile, Bandırma, Erdek,
Gönen, Manyas ve Marmara İlçeleri ile ilgili değerlerin yakından tanınması, ekonomi, tarih,
sağlık, denizcilik ve daha pek çok alanda mevcut durum ve potansiyelin ortaya konulabilmesi
amaçlanmıştır. Diğer bir amaç da, bölgemize ilişkin temel bir başvuru eseri ortaya
çıkarabilmektir.
Sempozyumumuzda sunulmak üzere değerlendirilmesi amacıyla toplam 168 bildiri
gönderilmiştir. Editör ve Bilim Kurulu değerlendirmeleri sonucunda kabul edilen 157 bildiri
Sempozyum Programı’na dahil edilmiştir. 17-19 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz
Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu’nda (UBS’18) 144 bildiri sunulmuş olup,
bunlardan beş tanesi uluslararası katılımla gerçekleşmiştir. Sempozyum sonrasında,
sempozyumda sunulan ve yazarları tarafından tam metin bildiriler kitabında yayınlanması arzu
edilen tüm bildirilerden, üç ciltlik bir eser oluşturulmuştur. Birinci ciltte; Bandırma ve çevresinin
tarih, arkeoloji, göç hareketleri, önemli şahsiyetler, kültür ve folklor ile edebiyat-eğitim
başlıklarında toplam 45 bildiri bulunmaktadır. İkinci ciltte; Bandırma ve Çevresi ile ilgili; ekonomi,
işletme, turizm ve tarım alanlarında toplam 44 bildiri yer almaktadır. Üçüncü ve son ciltte ise;
Ulaştırma-Denizcilik-Su Ürünleri, Sağlık ve Sağlık Kurumları, Coğrafya ve Çevre, Enerji, Jeoloji ve
Madencilik başlığı altında toplam 44 bildiri yer almaktadır.
Bandırma ve çevresinin; dünü, bugünü ve yarınına yönelik bildirileri ile sempozyumumuza katkı
sunan tüm katılımcılara, sempozyumun düzenlenmesi ve başarıyla gerçekleştirilmesinde büyük
emekleri olan başta Düzenleme ve Bilim Kurulu olmak üzere tüm kurullarda görev yapan
meslektaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma, kısaca emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
Bu vesileyle sempozyumumuza ana sponsor olarak katkılarını esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanlığı’na, ayrıca sosyal programımıza katkı sunan Gönen Belediye Başkanlığı ve
Kuşcenneti Milli Park Şefliği’ne teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemizle ilgili konularda bize
desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Balıkesir Valisi Sn. Ersin YAZICI’ya, Balıkesir Büyükşehir
Belediye Başkanı Sn. Zekai KAFAOĞLU’na ve Bandırma Kaymakamı Sn. Günhan YAZAR’a özellikle
ve içtenlikle teşekkür ediyorum.
Bu eserin bölgemize ve ülkemize faydalı olmasını diliyor, ilgili alanlarda temel başvuru
kaynaklarından biri olması dileğiyle, saygılarımı sunuyorum.
Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü
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OTONOM ARAÇLAR İÇİN BANDIRMA KARAYOLUNDAKİ ŞERİT
ÇİZGİLERİNİN BİLGİSAYARLI GÖRÜ İLE ALGILANMASI

Dr. Öğr. Üyesi Onursal ÇETİN
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ocetin@bandirma.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Adem DALCALI
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, adalcali@bandirma.edu.tr
Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ftemurtas@bandirma.edu.tr
ÖZET:
Otonom araçlarla ilgili yapılan araştırmalar teknolojinin gelişmesine paralel olarak artmaktadır. Otonom
araçlar, çoklu sensör teknolojisine dayanan otomatik kontrol sistemleri kullanarak sürücü müdahalesi
gerekmeksizin hareket edebilirler. Bu araçlar, sonar, radar, lidar, kamera, GPS ve bilgisayar vizyonu gibi
teknolojik altyapılar aracılığıyla güvenli ve etkili kararlar alarak trafik akışını ve çevreyi algılar. Sensörlerden
gelen veriler büyük veri analizi gerektirir. Bu amaçla makine öğrenmesi algoritmaları, iletişim sistemleri ve
gelişmiş bilgisayar donanımları veri analizinde kullanılır. Çevresel verilerin analizi ile hızlanma, yavaşlama,
durma, trafik işareti tanıma, araç algılama, yaya algılama ve direksiyon kontrolü gerçekleştirilir.
Bu çalışmada, araçların rotalarının kestirilmesi için bilgisayar görme teknikleri vasıtası ile akıllı telefon
kamerasından alınan görüntü üzerinden şerit çizgilerinin tespiti gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla Bandırma
ilçesi giriş yolu ile Erdek yol ayrımı arasında elde edilen görüntüler MATLAB programı yardımıyla işlenerek
yol çizgileri tespit edilmiş ve belirlenen yolun otonom sürüş açısından uygunluğu test edilmiştir. Elde
edilen sonuçlara göre şerit çizgilerini algılayan sistem, otonom araç şerit takibi ve şeritten ayrılma uyarıları
için kullanılabilir.
Anahtar sözcükler: otonom araç, bilgisayarlı görü, şerit algılama
JEL Kodu: R40, R41
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DETECTING THE LANE LINES OF BANDIRMA ROAD FOR AUTONOMOUS
VEHICLE BY USING COMPUTER VISION
Asst. Prof. Dr. Onursal ÇETİN
Bandırma Onyedi Eylül University, ocetin@bandirma.edu.tr
Asst. Prof. Dr. Adem DALCALI
Bandırma Onyedi Eylül University, adalcali@bandirma.edu.tr
Prof. Dr. Feyzullah TEMURTAŞ
Bandırma Onyedi Eylül University, ftemurtas@bandirma.edu.tr

ABSTRACT:
Researchs on autonomous vehicles are increasing in parallel with the development of technology.
Autonomous vehicles can move without driver intervention using automatic control systems based on
multi-sensor technology. These vehicles perceive traffic flow and environment by making safe and
effective decisions through technological infrastructures such as sonar, radar, lidar, camera, GPS and
computer vision. The data from the sensors require big data analysis. For this purpose, machine learning
algorithms, communication systems and advanced computer hardware are used for data analysis.
Acceleration, deceleration, stop, traffic sign recognition, vehicle detection, pedestrian detection and
steering control are performed by analysis of environmental data.
In this study, the detection of lane lines has been performed from the image taken from the smartphone
camera through computer vision techniques for estimating the routes of the vehicles. For this purpose,
the images obtained between Bandırma access road and Erdek road junction have been processed by
using MATLAB program and road lines have been determined and the road has been tested for its
suitability in terms of autonomous driving. According to the obtained results, the system which detects
the lane lines can be used for the vehicle lane tracking and lane departure warning.
Keywords: autonomous vehicle, computer vision, lane detection
JEL Code: R40, R41
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GİRİŞ
Çevresel verilerin otonom araç tarafından gerçek zamanlı ve doğru şekilde algılanması Akıllı
Ulaşım Sistemi (AUS) bakımından önemlidir. AUS, trafiği izlemek amacıyla araçlarda ve
karayollarında yüksek kurulum, işletme ve bakım maliyetlerine sahip teknolojiler kullanır. Bu
teknolojiler, organize trafiğin işlediği gelişmiş ülkelerin yanı sıra gelişmekte olan ülkelerdeki
trafik koşullarına da uyum sağlar nitelikte olmalıdır. Bu amaçla şerit tabanlı sistemler
kullanılabilir (Vij ve Aggarwal, 2018).
Şerit tespiti, araç tespiti, yaya algılama, yaya geçidi algılama ve trafik işaretlerinin tespit edilmesi
otonom sürüş için gerekli olan işlemlerdir. Özellikle, otonom araç ve gelişmiş sürücü asistanı
sistemlerinde kullanılan şerit algılama en önemli faktördür (Tian vd., 2018) ve bu amaçla çeşitli
algoritmalar geliştirilmiştir (Yoo vd., 2017; Su vd., 2017; Das vd., 2017; Ozgunalp vd., 2017). Şerit
çizgilerinin kenarlarını bulmak veya görüntüde kapladığı alanı hesaplamak için kenar bulma
(Bertozzi ve Broggi, 1998), şablon eşleştirme (Beauvais ve Kreucher, 1997) ve Hough dönüşümü
(Yu ve Jain, 1997 ) gibi geleneksel görüntü işleme algoritmaları kullanılabilir. Fakat bu geleneksel
yöntemler, şerit çizgilerinin renkleri, çizgilerin sürekli veya kesik oluşu, gece ve gündüz farkı, açık
alan veya tünel gibi kapalı alanlar, yola düşen cisim gölgeleri ve yolda bulunan araçlar gibi
faktörler nedeniyle yetersiz kalmaktadır (Tian vd., 2018). Literatürde şerit algılama işlemi için
destek vektör makinesi (Kim, 2008), Adaboost (Everingham vd., 2015) ve derin konvolüsyon sinir
ağı (Huval vd., 2015) gibi makine öğrenmesi algoritmaları da kullanılmıştır.
Şehirdeki yolların çoğu araçlarla kaplıdır. Bu nedenle şerit çizgilerini sadece bir kameranın tek
resmi ile bulmak kolay değildir. Şeritle aynı renkte bir araç önde olduğunda, şerit algılama
algoritmasının bir hata üretmesi çok olasıdır (Kim vd., 2018). Otonom araç, çevresel verilerin
analizi ile hareket etme, durma, hızlanma, yavaşlama, trafik işareti tanıma, araç algılama, yaya
algılama ve şerit değiştirme işlemlerini gerçekleştirebilmelidir.
Bu çalışmada, kullanıcının akıllı telefonunun kamerasından alınan görüntüler analiz edilerek
otonom araçlar için şerit çizgilerinin tespitini gerçekleştiren bir yaklaşım önerilmiştir. Bu amaçla
Bandırma ilçesi giriş yolu ile Erdek yol ayrımı arasında elde edilen kamera görüntüsü
kullanılmıştır. Veriler MATLAB (Lisans No: 40692431) programı yardımıyla işlenerek yol çizgileri
tespit edilmiş ve belirlenen yolun otonom sürüş açısından uygunluğu test edilmiştir. Verilerin tek
bir kameradan elde edilmesi sebebiyle yol yüzeyinin yeterince açık olduğu durumda araştırma
yapılmış ve giriş görüntüsünden şerit algılamayı içeren yol çıktısı elde edilmiştir.
METOT
İleri sürüş destek sistemleri, çeşitli algılayıcı sistemler kullanarak aracın etrafındaki yaya, araç,
yol işaretleri ve trafik işaretleri gibi değişkenler hakkında bilgi sahibi olmayı sağlayan ve meydana
gelebilecek tehlikeli durumların önüne geçebilmek için geliştirilen sistemlerdir. Gece görüş
sistemi şeritten ayrılma sistemi ve şerit tespiti gibi sürüş destek sistemlerinin asıl amacı kaza
oranlarını azaltmaktır (Yenginer ve Korkmaz, 2018). Bu sistemlerin kullanıldığı araçlarda çoklu
sensörler kullanılmaktadır. Bu sensörler sonar, radar, lidar, kamera gibi araçları içerebilir. Bu
çalışmada, şerit çizgilerinin tespiti için akıllı telefon kamerası kullanılmıştır. Bu kamera ile elde
edilen videolardan farklı anlık görüntüler oluşturularak MATLAB programı yardımıyla şerit
çizgileri tespiti gerçekleştirilmiştir.
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Veri Seti ve Kamera
Görüntü bir cep telefonu kamerası kullanarak 720p kalitesinde alınmıştır. MATLAB programında
dama tahtası kalibrasyon deseni kullanan bir kamera kalibrasyon prosedürü kullanılarak daha
önce belirlenmiş olan parametreler, elde edilen görüntüye göre revize edilmiştir. Ardından
kamera yönlendirmesi aracın şasisine göre belirlenmiştir. Görüntünün oluşturulan veri seti Tablo
1’de verilmiştir.
Tablo 1. Veri Seti
Parametre
Odak uzaklığı
Optik merkez
Görüntü boyutu
Kameranın yerden yüksekliği
Kameranın eğim açısı

Birim
Piksel
Piksel
Piksel
metre
Derece

Değer
[900, 1050]
[1020, 795]
[1920, 1080]
1,3
6

Çalışma iki farklı görüntü oluşturularak gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan görüntüler Şekil 1’de
verilmiştir. Şekil 1’in 2 nolu görüntüsünde şerit çizgisinde meydana gelen silinme kırmızı bölge
içinde belirtilmiştir.

(b)

(a)
Şekil 1. Oluşturulan Yol Görüntüleri

Kuşbakışı Görüntünün Oluşturulması ve Şerit Çizgilerinin Belirlenmesi
Şerit çizgilerini belirlemede model temelli ve özellik temelli olmak üzere iki ana yöntem vardır
(İleri, 2017). Bu çalışmada kuşbakışı görüntü dönüşümü kullanılmıştır. Kuşbakışı görüntü bir giriş
görüntüsünün yol yüzeyine yansıtılmasıyla oluşturulan görüntüdür (Takahashi vd., 2002).
Kuşbakışı görünümündeki şerit işaretleyicileri, tekdüze kalınlıktadır ve böylelikle segmentasyon
sürecini basitleştirmektedir (MATLAB, 2018). Kuşbakışı görüntünün oluşturulması için araç
koordinatları kullanarak dönüştürülecek alanın parametreleri Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Kuşbakışı görüntünün oluşturulması
Parametre
Dönüştürülen mesafe
Sağ-sol açıklık

Birim
metre
metre

Değer
60
6

Şekil 1’de ki görüntülerin oluşturulan kuşbakışı görüntüleri Şekil 2’de verilmiştir.

(a)

Şekil 2. Kuşbakışı Yol Görüntüleri

(b)

Kuşbakışı görüntüler incelendiğinde kameradan uzaktaki alanlar, daha az piksele sahip
olduğundan daha bulanık olarak görülmektedir. Kuşbakışı görüntüde şerit çizgisinin
silinmesinden dolayı oluşan hata kırmızı bölge içerisinde gösterilmiştir. Şerit çizgilerini
filtrelemek için şerit çizgileri tek boyutlu bir uzayda kabul edilerek görüntünün her bir satırına,
daha koyu alanlar tarafından çevrelenmiş yüksek yoğunluklu değerleri bulmaya yarayan spesifik
bir şerit çizgisi filtreleme yöntemi uygulanır (Nieto vd., 2011; İleri, 2017). Şekil 2’deki kuşbakışı
görüntülerinin filtrelenmiş hali Şekil 3’te verilmiştir.

(a)
Şekil 3. Filtrelenmiş Yol Görüntüleri

(b)

Filtrelenmiş görüntülere MATLAB’da RANSAC algoritması kullanılarak şerit çizgileri ayrı ayrı
belirlenmiştir. Her iki yol için elde edilen görüntüler Şekil 4’te verilmiştir.
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(a)

(b)
Şekil 4. Şerit Çizgileri
7

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada, Bandırma ilçesi giriş yolu ile Erdek yol ayrımı arasındaki karayolunun otonom sürüş
güvenliği açısından durumu araştırılmıştır. Bilgisayar görme teknikleri vasıtası ile akıllı telefon
kamerasından alınan görüntü üzerinden şerit çizgilerinin tespiti gerçekleştirilmiştir. Öncelikle
elde edilen görüntünün MATLAB programı yardımıyla kuşbakışı görüntüsü elde edilmiştir. Daha
sonra kuşbakışı görüntü gri ölçekliye dönüştürülmüştür. Son olarak filtrelenmiş bu görüntü
RANSAC algoritması kullanılarak sol şerit kırmızı, sağ şerit yeşil renk olarak belirlenmiştir. Yapılan
çalışmalarda karayolunun bazı kesimlerinde Şekil 2.b’den görüldüğü üzere yol çizgilerindeki
aşınmadan dolayı şerit çizgileri sağlıklı olarak belirlenememiştir. Dolayısıyla belirlenen aralıkta
ileri sürüş destek sistemleri için bazı problemli kısımların varlığı tespit edilmiştir. Yollardaki bu
tip olumsuzlukların giderilmesi otonom sürüş güvenliği açısından önem arz etmektedir.
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BANDIRMA VE ÇEVRESİNDE INTERMODAL TAŞIMACILIK VE TEK MODLU
TAŞIMACILIK YÖNTEMLERİNİN ÖRNEK ÜZERİNDEN KARŞILAŞTIRILMASI

Arş. Gör. Olcay SERT
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, osert@bandirma.edu.tr
Arş. Gör. Can TAŞ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ctas@bandirma.edu.tr

ÖZET:
İntermodal taşımacılık bir malın veya yolcunun iki veya daha fazla farklı taşıma yöntemleriyle taşınmasına
denir. İntermodal taşımacılığın kullanımı sırasında birçok farklı parametre bulunmaktadır. Bunların bazıları
birbirleri ile ilişkili bazıları ise ayrı değerlendirilen bu parametreler taşımacılık modeli seçilirken tüketiciye
çok farklı seçenekler sunmaktadır.
İntermodal taşımacılığın kullanımı diğer tek modlu yöntemlere karşı avantajlar içermektedir. Ayrıca
karşılaştırma yaparken bu sırada kullanılacak ulaşım yöntemlerini ayrı ayrı incelemek de başvurulan
karşılaştırma yöntemlerinden biri kabul edilebilir. Yapılan incelemelerle taşıma modeli oluştururken
tasarımı etkileyecek faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin tasarımın oluşmasındaki etki derecelerinin
belirlenmesi amaçlanmıştır.
Bandırma ilçesi; liman kenti olması, raylı taşımacılık ile büyük şehirlere bağlantısının olması ayrıca
bulunduğu konum itibariyle karayolu taşımacılığı konusunda da bir cazibe merkezidir. Bu imkanların
ışığında bölgenin intermodal taşımacılık açısından uygun olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada model
durum üzerinden gidilerek intermodal taşımacılığın kullanımı ile tek modlu karayolu taşımacılığının
kullanımı karşılaştırılarak maliyet analizi yapılmıştır.
Anahtar sözcükler: intermodal, taşımacılık, bandırma
JEL Kodu: L9
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COMPARISON OF INTERMODAL TRANSPORTATION AND SINGLE MODE
TRANSPORTATION METHODS IN BANDIRMA AND SURROUNDING AREA

Res. Ass. Olcay SERT
Bandırma Onyedi Eylül University, osert@bandirma.edu.tr
Res. Ass. Can TAŞ
Bandırma Onyedi Eylül University, ctas@bandirma.edu.tr

ABSTRACT:
Intermodal transport is the transport of goods or passengers by two or more different modes of
transportation. There are many different parameters in the use of intermodal transport. While some of
these are related to each other and some of these parameters are separately evaluated, the
transportation model offers very different options for consumers.
The use of intermodal transport has advantages over other single-mode methods. It is also accepted that
one of the comparison methods applied is to examine the transportation methods to be used at the time
of carding separately. While constructing the transportation model, it is aimed to determine the factors
that will affect the design and to determine the effect levels of these factors in the design.
Bandirma; is a port city and it is a center of attraction for road transportation as well as being connected
to big cities by rail transportation. In the light of these possibilities it shows that the region is suitable for
intermodal transportation. In this study, cost analysis was performed by comparing the use of intermodal
transport with the use of single mode road transport by going through the model situation.
Keywords: Intermodal, Transportation, Bandirma
JEL Code: L9
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GİRİŞ
Konteynırizasyonun başlamasıyla birlikte intermodal taşımacılık kullanımı başlamıştır. Burada
amaç bir malın birden farklı yöntem kullanılarak en uygun biçimde tüketiciye ulaştırılmasıdır.
Günümüzde en çok tercih edilen taşıma yöntemidir. İçinde barındırdığı demiryolu, karayolu ve
denizyolu kullanımı sayesinde koordineli bir biçimde malın taşınması amaçlanmaktadır. Farklı
bileşenleri içinde barındırmasından dolayı intermodal taşımacılık geniş bir araştırma konusu
olarak karşımıza çıkmaktadır.
İntermodal taşımacılığa en çok ihtiyaç duyulan yerlerden birisi de konteynır taşımacılığıdır. Gerek
konteynır taşımacılığının giderek artması gerekse insanların konteynır taşımacılığına olan ihtiyaç
doğrultusunda intermodal taşımacılığa duyulan ihtiyaç da günden güne artmaktadır. Konteynırın
bir yerden başka bir yere taşınması sırasında (uzak mesafeler için) farklı modda taşımacılık
tiplerine ihtiyaç duyduğu herkes tarafından bilinmektedir. Bu durum konteynır taşırken
intermodal taşımacılığı zorunlu kılmaktadır.
Ülkemizde intermodal taşımacılık konusunda gereli altyapıya sahip olan bir bölgemizde
Marmara bölgesidir. İçerisinde barındırdığı iç denizi, aktif denizyolu taşımacılığı rotalarının
üzerinde yer alması, gelişmiş karayolu altyapısına sahip olması ve bölgenin içerisinde
bulundurduğu demiryollarının uzunluğu ve niteliği sayesinde çok modlu taşıma yapılabilmesine
önemli derece olanak sağlamaktadır. Günümüzde de sık kullanılan rotalardan olan İstanbul ili ile
Güney Marmara arasında yapılan bir taşımacılık örneği üzerinde durarak bölgenin imkanları
doğrultusunda intermodal taşımacılığın kullanılabilirliğini incelemek mümkündür.
Güney Marmara bölümünde bulunan Bandırma ilçesi çok modlu taşımacılık açısından ilçe
sınırları içerisinde bulundurduğu liman, karayolu ve demiryolu altyapısı ile adeta bir cazibe
merkezidir. Marmara bölgesinin kendisi gibi işlek diğer limanlarına olan yakınlığı ve bunlar
arasında yapılan yük taşımacılığı açısından yoğun bir bölge olması sebebiyle denizyolu
taşımacılığının da aktif olarak yapıldığı bir ilçedir. Ayrıca limanın demiryolu ile olan direkt
bağlantısı sebebiyle de önemli bir avantajı bünyesinde bulundurmaktadır.
YÖNTEM
Bazı senaryolar için roro gemilerinin kullanımı yolcu taşımacılığında etkili olsa da genel anlamda
bu taşıma modu iyi ifade edilemediğinden ve de deniz taşımacılığındaki küçük iyileştirmelerin
gemi içinde büyük değişimlere sebep olmasından dolayı intermodal taşımacılığın kısa mesafeli
yolcu taşıma için tam anlamıyla uygun olduğu söylenememektedir (Pau Morales-Fuscoa
vd.,2017).
İntermodal Taşımacılık Dizaynında Etkili Yerel Parametreler
Trafik tıkanıklığı seviyelerinin dayanılmaz olduğu durumlarda intermodal taşımacılığında
demiryolu taşımacılığının yaygın bir biçimde kullanılmasının doğru olacağı görülmüştür. Trafik
sorunları olan Hindistan’da zaman-maliyet ilişkisini optimize etmek için çalışmalar yapılmaktadır
(Arnab ve diğerleri 2013).
Bölgesel çapta yapılan araştırmalarda (İsveç için) intermodal taşımacılığın en avantajlı yönünün
maliyet olduğunu, müşterilerin çevreyi de önemsediklerini fakat bu konuyu ikinci planda
tuttukları sonucuna ulaşmışlardır. Diğer taşıma yöntemleriyle rekabet edebilmesi için maliyet
avantajını koruması gerektiği sonucu da bir diğer önemli konudur (Jonas ve Johan, 2017).
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İntermodal taşımacılık günümüzde bir sürdürebilir bir ulaşım sistemi oluşturmada temel rol
oynamaktadır. Fakat intermodal taşımacılığı etkileyen bir çok yerel faktör her bölgeye uygun tek
bir model yaratmayı imkansız kılmaktadır. Ayrıca uygun bir intermodal sistem oluştururken genel
olarak doğrudan veya dolaylı kullanıcılara(insanlara) odaklanılması fikir birliği ve vizyon netliği
açısından önemlidir (Stephen ve Lake, 2016).
Denize kıyısı olan ve olmayan ülkelerin deniz taşımacılığı için tercih ettikleri limanlar ve bu sırada
uyguladıkları stratejiler değişiklik göstermekte olduğu sonucu oraya çıkmış. Bu değişikliğin
başlıca sebepleri sınır geçişleri, bu sırada alınan vergiler ve malların ulaşımı sırasında ülke
değiştirmesi olduğu bulunmuştur. Denize kıyısı olmayan ülkelerde deniz ulaşımının yanında kara
taşımacılığına zorunlu olmakta olduğu gösterilmiştir (Mona vd.,2016).
İntermodal Taşımacılık Dizaynında Etkili Mali Parametreler
Cedillo-Campos, Lizarraga-Lizarraga, Martner-Peyrelongue yapmış oldukları çalışmada
intemodal taşımacılıkta maliyet sınıflandırmasını toplam maliyet ve operasyonel maliyet
şeklinde ikiye ayırmışlardır. Ardından operasyonel maliyetlerini lojistik platform maliyetlerine
indirgeyerek, lojistik platform maliyetlerini de elleçleme maliyeti, depolama maliyeti, kurum içi
maliyet, takviye maliyet ve hasar maliyeti olmak üzere beş bölümde değerlendirmiştir (Miguel
vd., 2017).
Vasco Reis yapmış olduğu çalışmasında intermodal taşımacılığın kısa mesafeli taşımacılıkta
karayolu taşımacılığına karşılık olarak kullanılmasının faydalı olmayacağına günümüzde zaman,
maliyet ve esneklik açısından kısa mesafeli taşımacılıkta karayolu taşımacılığının hala üstün
olduğunu göstermiştir (Vasco Reis, 2014).
Yakıt fiyatları göz önüne alındığında karayolu taşımacılığına karşılık intermodal demiryolu
taşımacılığı daha uygun olduğu gözlenmiştir. Ayrıca demiryolu taşımacılığında daha geniş
kapasite ve bu kapasitenin optimize edilebilmesi açısından karayolu taşımacılığına karşı daha
verimli olabileceği sonucuna ulaşılmıştır (Behzad Kordnejad, 2014).
İntermodal taşımacılığın tek modlu karayolu taşımacılığı karşısındaki avantajını alanı kullanımı ve
nakliye maliyeti, gibi faktörler sayesinde sağlamakta olduğu bulunmuştur (Behzad Kordnejad,
2016).
İntermodal Taşımacılık Dizaynında Etkili Çevresel(Ekolojik) Parametreler
İsveç’te biodizel taşımacılığında intermodal yöntem kullanılmasına yönelik bir çalışmada bu
taşımacılık yönteminin ne kadar faydalı ve uygulanabilir olduğu ve hatta farklı taşımacılık
alanlarında da kolayca adapte edilebileceği sonuçlarıyla gösterilmiştir (Jonas ve Jon, 2015).
Ulaştırma maliyetleri ve taşımacılıkta kullanan araçların doğurduğu çevre kirlenmesinin insanlar
üzerindeki etkisinin taşımacılık modeli üzerindeki etkisini inceleyen çalışmada demiryolu
kullanımında düşük emisyon değerleri görülmesinden dolayı karayolu taşımacılığı karşısında
ekolojik açıdan rekabet edecek seviyede olduğu gösterilmiştir. Fakat ekolojik, düşük emisyonlu
kamyonların geliştirilmesiyle intermodal taşımacılık tercihlerini azaltabilir (Mostert vd., 2017).
İntermodal taşımacılığın deniz ayağında hız düşümü yoluyla yakıt tüketimi ve emisyon
düşürülmesi amaçlayan bir senaryo incelenmiş ve yakıt tüketimi ve ekolojik etki açısından hız
düşümünün faydalı olduğu bulunmuştur. Ayrıca limanlarda bekleme sürelerine karşılık da bir
iyileştirilme elde edilmiştir (Christos ve Harilaos, 2011).
Elektrikli araçların intermodal taşımacılık üzerinde uygulanabilirliğini inceleyen araştırmada
hibrid ve elektrikli araçların bu taşımacılık modeli üzerinde uygulanmasının ekolojik açıdan
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olumlu etkileri olacağı gösterilmiştir. Yaptıkları araştırmada elektrikli araçların intermodal
taşımacılık modelinde finansal olarak uygulanabilir olduğunu görmüşlerdir (Cathy vd., 2008).
Örnek Rotanın Belirlenmesi
Çalışmada örnek rota belirlenirken geçiş güzergahları ve bu doğrultuda karayolu taşımacılığı
yapan araçların izin verilen köprü geçişleri ve kullandıkları yollar gözetilerek navigasyon
uygulamaları yardımıyla rota uzunluğu bulunmuştur. Örneğin gerçeğe uygun olması açısından
İstanbul İkitelli sanayi bölgesinde üretilen bir malın Balıkesir il merkezinde bulunan başka bir
tesise aktarıldığı senaryosu oluşturulmuştur.
Karayolu rotası güzergahın tamamında karayolu kullanıldığını varsayarak, yükün herhangi bir
arabalı vapur veya başka bir tür taşımacılık türüne aktarılmadığı kabul edilmiştir. Yani tek modlu
taşımacılık türüne uygun bir senaryo oluşturulmuştur.
Tek Modlu Senaryo
İstanbul ilinde İkitelli Organize Sanayi Bölgesinden çıkan 20 tonluk bir yük yalnızca karayolu
kullanarak Balıkesir Organize Sanayi Bölgesine gidecektir. Bu durumda köprü geçişleri ve yasal
zorunluluklar gözetilerek rota oluşturulmuştur. Bu yükü taşımada kullanılacak tırın motor
değerleri gerçeğe uygun olması açısından günümüzde kullanılan bazı tır motorlarının makine
özellik kataloglarından yararlanılarak ortalama değerler yaklaşık olarak kabul edilmiştir. Bu
durumda senaryomuzda kullanılacak olan tırın ortalama yakıt tüketimi 35,5 lt/100 km’dir.
Navigasyon uygulaması ile oluşturulan rotanın uzunluğu ise 328km olarak hesaplanmıştır.
Türkiye içerisinde 2018 Ağustos ayı yakıt fiyatları dizel için 6,24₺/lt’dir. Tırın rota boyunca hızı
70,24km/saat olup toplam yolculuk süresi ise 4,7 saattir.
İntermodal Senaryo
İlk senaryoda olduğu gibi 20 tonluk bir yük aynı yerden hareket etmekte ve siparişi aynı noktaya
ulaşması istenmektedir. İkitelli Organize Sanayi Bölgesinden yola çıkan yük bir önceki senaryoda
bulunan tır ile Ambarlı Limanına doğru yola çıkmaktadır. Yolculuk trafik olmadığı kabul edilerek
31,7 dk sürede Ambarlı Limanında sona ermektedir. Bu noktada konteynıra yüklenen yük
Ambarlı-Bandırma arası sefer atan gerçek bir firmanın konteynır gemisi ile taşınmaktadır. Bu
gemi Ambarlı’dan aldığı 20 tonluk yükü barındıran konteynırı Bandırma’da bulunan limana
taşımaktadır. Geminin Ambarlı-Bandırma seferi bu gemide çalışan uzmandan edinilen bilgiler
doğrultusunda ortalama 6,5 saat sürdüğü kabul edilmiştir. Bir tanesi 1200Kw’lık güç sağlayabilen
çift jeneratör çalıştıran bu geminin ana makinesi 33500 bhp’dir. Tüm bunlarla kapasitesinin yarısı
dolu olarak günlük 6,5 ton yakıt tüketimi mevcuttur. Ayrıca geminin kapasitesi 2200 TEU’dur.
Bandırma’da limanın yine uzmandan edinilen bilgiye dayanılarak bu gemiden ortalama 1 saatte
7 konteynır indirebildiği kabul edilmiştir. Bu gemide kullanılan yakıtlar Euro 5 standardında
diesel oildir. Bandırma’ya ulaşan yük demiryolu ile Balıkesir istasyonuna getirilmiştir. Yükün bu
yolculuğunun 2 saat sürdüğü TCDD’den edinilen bilgiye dayanarak bulunmuştur. Burada yük
varış noktasına aynı özelliklerdeki tır ile taşınmış ve bu yolculuk 10 dk sürmüştür.
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BULGULAR
Yapılan analizler ve değerlendirmeler sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda her iki
senaryo için karşılaştırmalar yapılmıştır.
Senaryoların Var olan altyapı ve İmkanlar Açısından Karşılaştırılması
Belirlenmiş olan başlangıç ve bitiş noktaları arasında sanayi ve ulaşım imkanları bakımından
gelişmiş olan Marmara Bölgesi İçerisinde yer alıyor olması her iki taşımacılık modunda avantaj
sağlamaktadır. Fakat hem çevreye olan etkisi hem de harcanan yakıt miktarının taşınan yüke
oranının düşük olması açısından denizyolunu taşımacılık esnasında kullanmak bu yönüyle
avantajını ortaya koymaktadır.
Bandırmanın liman ve demiryolu bağlantasına sahip olması da taşımacılık türünün değişimi
sırasında avantaj sağlamaktadır. Bu şekilde yük denizyolundan demiryoluna arada bir aktarma
olmaksızın bağlanabilmekte hem maliyet hem de zaman açısından avantaj sağlamaktadır. Ayrıca
bu durum genel olarak Bandırma şehrini çok modlu taşımacılık açısından cazip hale getiren
önemli bir sonuç oluşturmaktadır.
Bandırma ilçesinde bulunan tren yolu Güney Marmara’yı Ege Bölgesine bağlayan bir köprü
görevi görmektedir. Gerek üzerinde bulunan istasyonların bağlı olduğu yerleşim yerlerinin
büyüklüğü, gerekse ekonomik açıdan birbirleriyle bağlantılı gelişmiş bölgeleri birbirlerine
bağlaması açısından ne kadar önemli bir noktada bulunduğunun kanıtlamaktadır.
Marmara bölgesi karayolu taşımacılığı açısından içerisinde bulundurduğu tünel, köprü ve
otoyolların sayısı ve büyüklüğü açısından büyük bir avantaja sahiptir. Kurgulamış olduğumuz tek
modlu taşıma senaryosunda bu imkanlardan faydalanılarak rota oluşturulmuştur. Gerekli
karayolu altyapılarının iyi olması sebebiyle karayolu taşımacılığı bu durumu avantaja çevirerek
süre bazında öne geçmektedir. Ayrıca yükün taşıma tipi değişikliği sırasındaki zaman kaybına
karşılık tek modlu taşımacılık süre açısından avantajını ortaya koymaktadır.
Senaryoların Maliyet Açısından Karşılaştırılması
Her iki senaryonun da aynı noktada başlayıp bittiği kabul edilmiştir. 2018 Ağustos ayı yakıt
fiyatları ile geminin almış olduğu yakıtın ÖTV’siz dizel yakıtı olduğu buna göre yakıt fiyatları
bulgularda yerini almıştır. Ayrıca yükün demiryolu ile yaptığı yolculuğun maliyeti TCDD yük
taşıma tarifeleri hesaplama yöntemine göre maliyet oluşturulmuştur.
İntermodal taşımacılığın uygulandığı senaryo için tüm yakıt giderleri ve tren yolu taşıma ücreti
için ödenen tutarla birlikte toplam giderler hesaplanmıştır. Bu durumda elleçleme giderleri hariç
toplam maliyet 337,42 ₺’dir. Öte yandan tek modlu taşıma ile yapıldığında bu miktar 989,40 ₺
olduğu hesabı yapılmıştır. Tek modlu taşıma sırasında Yavuz Sultan Selim ve Orhangazi
Köprülerinin geçiş ücretleri de dahil edilmiştir.
Öyle görülüyor ki intermodal taşımacılık sırasındaki yakıt giderleri ve demiryolu taşıma
ücretlerinin oluşturduğu maliyet tek modlu taşıma maliyetlerinin oldukça altında kalmaktadır.
Bu nedenle karayolu yerine farklı taşıma türlerinin entegre bir biçimde kullanılması maliyet
açısından avantajlıdır.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Konteynır trafiğinin TEU başına hızla arttığı bir küresel ekonomide intermodal taşımacılığa da bu
duruma paralel olarak ihtiyacın artacağı söylenebilir. İntermodal taşımacılığın daha verimli,
çevreye duyarlı, ekonomik ve yerel ihtiyaçlara uygun bir hale getirilmesi konusunda yapılan
çalışmalar incelenmiştir.
Genel olarak tasarıma etki eden birçok farklı parametre ve değişken sayılabilir. Kendi örnek
modelimizi oluştururken etkisi daha büyük olan parametrelerin belirlenmesi gerekmektedir. Çok
fazla değişken olacağından, her bir parametrenin etkisini göz önünde bulundurup bir sistem
oluşturmanın zor olacağı öngörülebilir. Bu nedenle etkisi düşük olan parametreler elenebilir.
Yapılan çalışma farklı iki senaryo üzerinden gidilerek günümüz koşullarına uygun bir biçimde
hesaplamalar yapıldığı takdirde; intermodal taşımacılık ile tek modlu karayolu taşımacılığın
karşılaştırılması yapılmıştır. Yapılan maliyet analizinde intermodal taşımacılık ile yapılan yük
taşımacılığının sağlamış olduğu avantaj görülmektedir. Elleçleme fiyatları hariç yapılan analizde
taşınan malın intermodal taşımacılık yöntemiyle taşınmasının maliyeti tek modlu yöntemin
%34,1’ü kadar olmaktadır. Bu durum bize bölgenin taşımacılık açısından önemli bir merkezi olan
Bandırma ilçesinin bu konudaki önemini göstermektedir.
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MARMARA ADASI’NIN DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDAKİ ÖNEMİ VE
EKONOMİK POTANSİYELİ
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, mbahce@bandirma.edu.tr
Arş. Gör. Emine GÜNEŞ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi, egunes@bandirma.edu.tr
ÖZET:
Denizyolu taşımacılığı hem tek seferde çok miktarda yük taşımaya olanak tanıması hem de ucuz olması
sebebiyle dünyanın en çok tercih edilen ticaret yoludur. Türkiye’de bu oran dünya ortalamasının altında
olmakla beraber 2018 yılının ilk 5 ayında ithalat için %59, ihracat için %63 seviyesindedir. Türkiye’nin
kaynakları ve bu kaynakların denizyoluyla taşınması hususundaki potansiyeli çok açıktır.
Marmara Adası, zengin mermer rezervleri sayesinde Türkiye’den dünyaya açılan bir kapı niteliğindedir.
Ulaşılan verilere göre Türkiye’de liman bazında ihracat/ithalat oranı en yüksek limanın Marmara Adası
olduğu görülmektedir. Denizyoluyla yapılan bu ihracat bölge ve ülke ekonomisine önemli katkı
sağlamaktadır.
Bu çalışma Marmara Adası için Denizyolu aracılığıyla dış ticaret istatistikleri analizi yapmak ve mevcut
durumda diğer Türk limanları arasındaki durumunu değerlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Aynı
zamanda bölgenin ihracat kapasitesi ve ekonomik potansiyelinin değerlendirilmesi planlanmaktadır.
Bölgedeki limanın yıllara göre metrik ton bazında ithalat ve ihracat verileri toplanarak yükleme ve tahliye
için ayrı ayrı değerlendirilmiş ve Türkiye geneli verilerle karşılaştırılmıştır.
Anahtar sözcükler: marmara adası, denizyolu taşımacılığı, mermer
JEL Kodu: M31, L91
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IMPORTANCE OF MARMARA ISLAND ON MARITIME TRANSPORTATION
AND ECONOMIC POTENTIAL
Res. Ass. Mehmet Ali BAHCE
Bandirma Onyedi Eylul University, Maritime Faculty, mbahce@bandirma.edu.tr
Res. Ass. Emine GUNES
Bandirma Onyedi Eylul University, Maritime Faculty, egunes@bandirma.edu.tr

ABSTRACT:
Sea freight is the world's most preferred trade route because it allows both a large amount of cargo in
one go and is cheap. Turkey’s rate is 59% for imports and %63 for exports in the first 5 months of 2018
but is below then world average. Turkey's resources and potential in matters of seaborne trade in these
resources is very clear.
Marmara Island, is a nature reserve with its rich marble gateway to the world from Turkey. According to
the data, in some ports in Turkey export / import ratio it appears to be one of the largest ports in Marmara
Island. This export made by sea provides a significant contribution to the economy of the region and the
country.
This study is carried out to analyze foreign trade statistics of Marmara Island and to evaluate the situation
among other Turkish ports in the present situation. At the same time, it is planned to assess the export
capacity and economic potential of the region.
Metric tons of import and export data of Marmara Island Port were collected and evaluated separately
for loading and discharging, and compared with Turkish maritime figures.
Keywords: marmara island, maritime transport, marble
JEL Code: M31, L91
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GİRİŞ
Denizyolu taşımacılığı gerek ucuz oluşu gerek kıtalar arası ulaştırmaya olanak tanıması gerekse
de tek seferde yüksek tonajda yük taşınmasına olanak vermesiyle dünyanın en çok tercih edilen
taşıma biçimidir. 2017 senesinde 11,34 milyar ton yük sadece denizyoluyla taşınmıştır (Clarksons
Research, 2018).
Türkiye ise 8333 km’lik sahil şeridi ve hem Avrupa hem Asya ile olan kara bağlantısı göz önünde
bulundurulduğunda lojistik bir üs konumundadır. Denizyolu taşımacılığının dünya ticaretindeki
rolü tüm dünya ülkeleri gibi Türkiye içinde kritik öneme sahiptir. Türkiye deniz ülkesi olmasının
sağladığı avantaj ile dünya ticaretinde etkin rol oynayabilecek konumdadır.
Türkiye’de 71 liman başkanlığı ve bu liman başkanlıklarına bağlı olarak ticari faaliyet göstermekte
olan 172 adet liman ve iskele bulunmaktadır (T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik
Portalı, 2018). Bu limanlar ve genel ülke ticareti ile karşılaştırıldığında Marmara Adası limanı
yüksek ihracat/ithalat oranı ile dikkat çekmektedir.
Marmara Adası, binyıllardır mermer ocaklarıyla ün salmış ve adaya, denize ve bölgeye isim
vermiştir. Bölgeden çıkarılan mermer tarihten bugüne adından söz ettirmiş ve her zaman
dünyanın önde gelen mermerlerinden olmuştur.
Bu çalışmada Marmara Adası’nın Türk deniz ticaretindeki payı değerlendirilecek ve mermer
rezervleri ve ticari talep dikkate alındığında mevcut limanın ekonomik potansiyeli
değerlendirmeye yeterli olup olmadığı tartışılacaktır.
MARMARA ADASI
Marmara adası, Marmara Denizinin güneybatısında bulunan Marmara adalarının en büyüğü ve
Balıkesir’e bağlı olan bir adadır. Gökçeada’dan sonra Türkiye’nin ikinci büyük adası olup yaklaşık
olarak İstanbul’a 65 deniz mili, Çanakkale’ye 54 deniz mili, Tekirdağ’a 27 deniz mili, Erdek’e ise
17 deniz mili uzaklıktadır.
Adadaki ilk yerleşim antik çağda Miletoslularca kurulmuştur. Bir deniz ticaret kolonisi olarak
kurulan Prokonnesos kenti, adaya da adını vermiştir. Birçok kez yağmalanan Prokonnesos, Roma
döneminde Hristiyanların sürgün yeriydi. Bizans döneminde keşişlerin yerleştiği adaya, Osmanlı
topraklarına katıldıktan sonra 15. Yüzyıldan başlayarak Türkler de yerleştirildi. Ada halkının
çoğunluğunu oluşturan Rumlar yüzyıllarca Türklerle yan yana yaşadı. Günümüzde Roma, Bizans
ve Osmanlı dönemi tarihi eserleri adada kısmen mevcuttur. İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde
sergilenen birçok mermer eser Roma ve Bizans dönemlerinde adanın mermerleri ile yapılmıştır.
Lozan antlaşmasının mübadele maddesi hükümleri uyarınca Rumlar Yunanistan’a gitmek
zorunda kalınca, adaya özellikle Karadeniz bölgesinden gelenler yerleştirildi. Rum nüfus
Yunanistan’a göçerek Halkidiki yarımadasında Neos Marmaras (Yeni Marmara) yerleşimini
kurdu. (Wikipedia: The Free Encyclopedia, 2017).
Marmara Adası’nın yüzölçümü 117,18 kilometre karedir. Kabaca bir elipsi andıran adanın orta
kesimleri dağlık, kuzey ve güneyi ise genellikle tepeliktir. Kuzeyde şerit biçiminde yayılan tepelik
alan batıya doğru daralır. Badalan körfezinin doğusunda genişleyen bu tepelerin yüksekliği
doğuda 337 metreyi bulur. Adanın kuzey kesimindeki bu tepelik alanın güneyinde yer alan
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karabanlar tepesi 346 metreye, Yavuzaki sırtı ise 359 metreye kadar ulaşır. (Wikipedia: The Free
Encyclopedia, 2017).
Orta kesimdeki dağlık alan batıda keltepede 516 metreye doğudaki viranköy tepesinde 598
metreye yükselir. Bu dağlık alanın ve adanın en yüksek noktası orta batı kesimindeki 699 metreye
kadar uzanan büyükçayır doruğudur. Adanın güney kıyılarına doğru, kuzey kesimdekini andıran
ama yüksekliği 300 metreyi aşmayan tepelik bir alana geçilir. Güneydoğuda tepelerin arasında
önemli bir tarım alanı olan topağaç ovası yer alır. Ovanın ortalama taban genişliği 1 kilometre
kadardır. (Wikipedia: The Free Encyclopedia, 2017).

Resim 1. Marmara Adası Uydu Fotoğrafı
Marmara adasında yer yer kızılçam ormanlarına rastlanır. Daha kurak olan güney kesiminde
makiler yaygındır. Marmara’nın orta bölümünde bulunduğu için bölge iklimi gibi bazı özellikler
taşır. Akdeniz ikliminin birçok özelliğini yansıttığı gibi Karadeniz’in etkisi de kendisini gösterir.
Marmara Adası’nın sahip olduğu mermer yatakları nemi emdiğinden diğer adalar gibi rutubetli
bir iklime sahip değildir.
Adadaki başlıca ekonomik etkinlikler eskiden beri sürdürülen zeytincilik, bağcılık, şarapçılık,
balıkçılık ve mermer madenciliğidir.
Saraylar beldesinde yapılan mermer çıkarma işlemleri bu beldenin son yıllarda gelişmesini
sağlamıştır. Buradan çıkan mermerler, adanın deniz taşımacılığını geliştirmekle beraber mermer
çıkarma işlemleri yüzünden adanın kuzey bölümünün bir kısmına büyük oyuklar hakimdir.
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MERMER
Tarih öncesi devirlerden günümüze kadar mermerin işlenmesi, kullanılması her çağa ayrı bir
özellik vermiştir. Dünyanın en zengin ve kaliteli mermer yatakları Alp kuşağı içindeki Akdeniz
ülkelerinde yer almaktadır.
Günümüzde gelişen teknoloji ve artan ekonomik rekabet karşısında, ülkemizin başarılı olabilmesi
için kendi doğal kaynaklarının en verimli şekilde değerlendirilmesi son derece önemlidir.
Gelişmiş ülkelerin geçmişine bakıldığında bunu başardıkları ve madencilik sektörünün dünya
ticaretindeki payının daha yüksek olduğunu görmek mümkündür.
Bilimsel anlamda mermer; kireçtaşı, dolomitik kireçtaşı gibi kayaçların, ısı ve basınç altında
metamorfizmaya uğraması sonucunda yeniden kristalleşmesi ile oluşan metamorfik bir kayaçtır.
Ana mineralojik bileşen kalsittir. Tali mineraller ise kuvars, hematit, pirit, klorit gibi minerallerdir.
Renkleri genellikle beyaz ve gri olmaktadır. Tali mineralinin cinsine göre rengi sarı, kırmızı, mor,
yeşil, siyah vs. olabilmektedir.
Ticari anlamda ise mermer; blok verebilen, kesilip işlenebilen, cilalandığında parlayan dayanıklı
her türlü kayaçtır. Kayacın cinsi ve içeriği ne olursa olsun iyi cila kabul ettikleri takdirde mermer
olarak kabul edilirler. Tektonik breş, traverten ve oniksler başta olmak üzere granit, siyenit,
diyabaz, gabro, andezit gibi kayaçlar da ticari olarak mermer olarak kabul edilirler. Mermer, 15
Haziran 1985 tarihinde yayınlanan 3213 sayılı Maden Kanunu hükümlerine tabidir.
TÜRKİYE’DE MERMERCİLİK
Dünyanın en zengin mermer yataklarının bulunduğu Alp Kuşağında yer alan ülkemizde doğal taş
kaynaklarına ilişkin ilk değerlendirmeler, 1966 yılında Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
tarafından yapılmış olup, ülkenin muhtemel doğal taş kaynaklarının 5,1 milyar m3 (13,9 milyar
ton) düzeyinde olduğu belirtilmiştir. 5,1 milyar m3 toplam potansiyele sahip olan Türkiye, dünya
doğal taş rezervlerinin %40’ını oluşturduğu düşünülmektedir. (Özel İhtisas Komisyonu Raporu,
2014-2018)
Tablo 1. Türkiye’deki Mermer Potansiyeli
M3

MTS

589,000,000

1,590,000,000

Muhtemel Kaynaklar

1,545,000,000

4,171,000,000

Mümkün Kaynaklar

3,027,000,000

8,172,000,000

Toplam Potansiyel

5,161,000,000

13,934,000,000

Bilinen Kaynaklar

Türkiye jeolojik evrim gereği olarak devonien ve kreataşe zaman aralığında oluşmuş, geniş
yayılımlı mermer ve kireçtaşı yataklarına sahiptir. Önemli rezervler Anadolu ve Trakya boyunca
geniş bir bölgeye yayılmıştır. Türkiye’de özellikle Afyon, Muğla, Eskişehir, Kırşehir, Balıkesir,
Denizli, Elâzığ, Kayseri, Kırklareli ve Bursa mermerin en çok üretildiği bölgeleri oluşturmaktadır.
Ülkemizde 80’in üzerinde değişik yapıda, 120’nin üzerinde ise değişik renk ve desende mermer
rezervi belirlenmiştir.
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Resim 2. Türkiye’deki Mermer Yatakları
Tablo 2. Türkiye’deki İşletilebilir Mermer Rezervlerinin Bölgelere Dağılımı
İŞLETİLEBİLİR REZERV ( x milyon m3 )

DAĞILIM (%)

1468,5

37,9

Balıkesir

1300

33,6

Bursa

135

3,5

Kırklareli

33,5

0,9

1026,5

26,5

Afyon

135

3,5

Aydın

9

0,2

İzmir

1,5

0,0

Muğla

181

4,7

Kütahya

200

5,2

Uşak

500

12,9

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

1377

35,6

2

0,1

Eskişehir

960

24,8

Kırşehir

165

4,3

Niğde

250

6,5

TOPLAM

3872

100

BÖLGE / İL
MARMARA BÖLGESİ

EGE BÖLGESİ

Ankara
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DÜNYADA MERMERCİLİK
Genel hatlarıyla Alp-Himalaya kuşağı içinde kalan Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye,
İran, Pakistan gibi ülkelerde karbonatlı kayaç (mermer, kireçtaşı, traverten ve oniks) rezervlerinin
fazla olduğu görülmektedir.
Dünya genelinde mermerlerin yapı ve dekorasyon malzemesi olarak kullanılmaya başlanması,
dünya mermer üretiminin artmasına neden olmuştur. Giderek daha mükemmelleştirilen işleme
teknikleri ile taş, kolay ve ekonomik olarak istenen şekilde işlenmekte ve yeni kullanım alanları
bulmaktadır. Önemli ölçüde düşen piyasa fiyatları ekolojik ve estetik görünümlü malzemelere
olan ilginin artması da tüketimin artmasına yardımcı olmuştur.
MERMER TİCARETİ
2017 yılında dünya mermer ihracatı toplam 2,62 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Aynı yıl
dünya mermer ithalatı ise 2,59 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. (International Trade Centre,
2018).
Mermer ithal eden ülkeler sıralamasında 8,6 milyon ton ile Çin başta gelmektedir. Çin’i 1 milyon
ton ile Hindistan, 244bin ton ile İtalya izlemektedir. Dünyadaki toplam mermer ithalatı 2017
yılında 12,2 milyon ton olarak gerçekleşmiştir. (International Trade Centre, 2018).
DÜNYA MERMER SEKTÖRÜNDE TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELER
Dünya mermer sektöründe Alp kuşağında bulunan Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye
gibi üretici ülkeler bulunmaktadır. 2006 yılı öncesi İtalya ve İspanya önemli üretici ve satıcı
konumundayken, 2006 yılında Türkiye dünyanın en büyük mermer ihracatçısı konumuna
gelmiştir. (International Trade Centre, 2018) Türkiye’nin mermer ihracatında gösterdiği hızlı
gelişimi sürdürebilmesinin yolu hiç kuşkusuz rakiplerinin durumunu doğru analiz etmesinden
geçmektedir. Türkiye, hem Alp dağ oluşum kuşağında yer alan hem de genç tektonik
aktivitelerden etkilenen bir ülke olarak bir taraftan mermer ve kireçtaşları diğer taraftan
traverten ve gölsel kireçtaşı oluşumları açısından zengin yataklara sahip bir ülkedir.
Madencilik ve İşleme tesislerini düzenleyen madencilik sanayi tesisleri ile çevre yasa ve
mevzuatları, uzun vadeli yatırımlar kapsamında yer alan mermer sektörü için son derece önemli
işlevlere sahiptir. 1985 yılında mermerlerin maden kapsamına alındığı Maden Kanunu’nun
yürürlüğe girmesi ile ocaklara yapılan yatırımlara uzun vadeli güvence sağlandı. Sektörün son
yıllarda hızla gelişmesinde 1985 sonrası “yatırımda öncelikli sektör” olarak tanımlanmasının ve
verilen teşviklerin büyük katkısı olmuştur. (Aycan, 2007)
Maliyet unsurlarını etkileyen temel unsurların başında hiç kuşkusuz enerji gelmektedir.
Rakiplerimi değerlendirdiğimiz zaman İran hariç diğer ülkelerin petrol kaynaklarının
bulunmadığını görüyoruz ancak gerek petrol gerekse elektrik fiyatları incelendiğinde maliyetlerin
açısından Türkiye’de üretici olmanın zorluğu ve konunun önemi ortaya çıkmaktadır. (Aycan,
2007).
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Taşıma avantajları açısından sektör ele alındığında ise deniz ulaşımı ve ana taşıma hatları
üzerinde olmak avantaj olarak ortaya çıkmaktadır. İspanya, Portekiz deniz ticaret filoları ana
transit hattı üzerinde olmaları nedeniyle daha avantajlı konumdadırlar.
Tanıtım ve ihtisas fuar çalışmaları sektörlerin alıcılara açılan kapıları olarak günümüzde özel bir
önem taşımaktadır. Bu konuda Türkiye, İzmir’de düzenlenen Marble Fuarları ile önemli bir adım
atmıştır. İzmir Marble Fuarı dünyanın en büyük 3 mermer fuarı içinde yer almaktadır. (Marble
İzmir Fair, 2016)
Türkiye’nin mermerlerinin önünün açılmasında 1990’lı yıllarda bu sektörde adını duyurmuş
yabancı üreticilerin aldığı blokları işleyerek satmasının büyük rolü oldu. Bu şekilde Türk
mermerleri piyasada tanındı ve Türk üreticiler de taşlarının piyasa değeri ile tanıştılar. Ancak
halen Türkiye’de önemli bir âtıl kapasite bulunmaktadır. Bu kapasitenin bilinçli bir şekilde
kullanılması avantaj olarak karşımıza çıkacaktır.
Artı ve eksileri ile Türk mermer sektörü son 18 yılda ihracat gelirini 20 kat arttırmış ve dünya
mermer ticareti ülkemize doğru kaymıştır. Türkiye, doğunun batıya açılan kapısı konumundadır.
(Aycan, 2007)
MARMARA ADASI VE MERMERCİLİK
Marmara Adası, Balıkesir iline bağlı bir ilçe olup, Marmara Denizinin güneybatısında bulunur ve
Marmara Adalarının ne büyüğüdür.
Balıkesir ili sahip olduğu jeolojik yapı gereği çeşitli maden yatakları oluşumu için uygun bir ortam
sunmaktadır. Bu nedenle hem maden rezervleri hem de maden çeşitliliği bakımından oldukça
zengin bir bölgedir. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünün Balıkesir il ve ilçelerinde
yaptığı çalışmalar sonucunda çok sayıda endüstriyel hammadde, metalik maden yatağı, doğal taş
yatağı ve jeotermal kaynak varlığı saptanmıştır. Ayrıca Balıkesir ili ülkemizin en önemli bor
yataklarına da sahiptir, bunların başında Bigadiç sahası gelmektedir. Maden Tetkik ve Arama
Genel Müdürlüğü ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından bu sahalarda rezerv
geliştirmeye yönelik çalışmalar devam etmektedir. (Balıkesir İli Maden ve Enerji Kaynakları,
2018).
Marmara Adası, dünyanın en eski mermer ocaklarına ev sahipliği yapmış ve bu özelliği sayesinde
birçok dilde mermer kelimesinin kökeni olmuştur. Bu anlamda Marmara mermeri dünyanın en
eski mermeridir denilebilir ve Türkiye’nin marka değerine sahip doğal taşlarının başında gelir.
Binlerce yıldır bu mermer ile heykeller yapılmış, saraylar süslenmiş, hamamlar inşa edilmiştir.
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Tablo 3. Balıkesir İlinde Bulunan Mermer Çeşitleri
Marmara Adası

MARMARA BEYAZI

Kalite

Açık gri-beyaz renkli olan ve gri bantlar içeren dolomitlerden oluşur. Sertliği
3, yoğunluğu 2.75 g/cm3 ve porozitesi % 0.2’dir.

Rezerv

1.200.000 000 m3

Çayüstü Köyü

KUMRU TÜYÜ

Kalite

Gri-beyaz hamur içinde kırmızı renkte ve styolitli şekillerde izlenir. Sertliği 4,
yoğunluğu 2.75 g/cm3 ve porozitesi % 0.6’dır.

Rezerv

16.000.000 m3

Manyas - Koçoğlu Köyü

MANYAS BEYAZI

Kalite

İri kristalli ve beyaz renklidir. Sertliği 3, yoğunluğu 2.72 g/cm3 ve porozitesi
% 0.4’tür.

Rezerv

40.000.000 m3

Ayvalık - Bağyüzü Köyü

AYVALIK GRANİTİ

Kalite

Granit ve granodiorit bileşimindedir. Koyu yeşil ve beyaz renk hakimdir.
Içerdiği diğer mineraller, plajiyoklas, biyotit, hornblend, kuvars ve eser
miktarda zirkon, apatit ve opak minerallerdir. Sertliği 7, yoğunluğu 2.73
g/cm3 ve porozitesi 1.3’tür.

Rezerv

300.000 m3

Bigadiç - Çayüstü Köyü

BALIKESIR ONIKS MERMERİ

Kalite

Sarı, açık kahve pembe ve kırmızı renkli olup ince kristallidir. Sertliği 3,
yoğunluğu 2.73 g/cm3 ve porozitesi % 0.248-0.773’tür.

Rezerv

7.400 m3 jeolojik rezerv.

Marmara (marmor) kelimesinin kökeni Rumca’dan gelir ve anlamı “mermer”dir. Marmara
mermeri; adaya, denize ve bölgeye ismini vermiştir. Bunun sebebi Roma ve Bizans
İmparatorluklarından bu yana süregelen, Osmanlı döneminde de devam eden mermer
ocaklarındaki çalışmalardır. (Avsaroglu, 2017).
Marmara Adası’nın geçmişinde de mermer üretimi önemli bir yer tutmaktadır. Ada’da 2.700
yıllık yontma mermer heykel tespit edilmiştir. Marmara mermerini Efes ve Truva uygarlıklarında,
Venedik’teki San Marco Bazilikası’nda, Filistin’deki Mescid-i Aksa’da, Almanya’daki sanat
müzesinde, Türkiye’nin çeşitli yerlerindeki Bizans ve Osmanlı medreselerinde, ibadethanelerde,
saraylarda ve bunun gibi pek çok tarihi yapıda görmek mümkündür. Tarihte lüksün, ihtişamın,
gücün ve zenginliğin göstergesi olagelmiştir. (Avsaroglu, 2017)
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Resim 3. MÖ 2. Yüzyılda Marmara Mermerleriyle Yapılmış Zeus Sunağı,
Pergamon Museum (Berlin, Almanya)
Günümüzde, Marmara Adası’nda 8000 kişi yaşamakta ve bu insanların büyük bölümünün
mermercilikle uğraşmaktadır. Hayatın tamamıyla mermer endüstrisi üzerine kurulduğu
Marmara Adası’nın tüm ekonomik yapısı mermer sanayi ve yan sanayilerine bağlıdır. Ada’da
yapılan arkeolojik araştırmalarda Antik Çağ döneminden yani 3.000 yıl öncesine ait mermer
işçiliğine dair kalıntılar bulunmaktadır. Yine Roma dönemine ait bulunan mezar taşlarından
buranın mermercilikle geçinen bir bölge olduğunu anlaşılmaktadır. Antik Çağ’dan günümüze
kadar da mermer bu adanın kaderi durumundadır. (Avsaroglu, 2017)
Ünlü gezgin La Motraye’nin Anadolu izlenimlerini anlattığı seyahatnamesine; Marmara Adası ve
Saraylar’dan şu şekilde bahsetmektedir: “4 Ocak 1710, rüzgâr elverişli olduğundan Erdek’ten
Marmara’ya yelken açtık. Gece Palatia’ya vardık. Burası adanın kuzeyinde büyük bir köydür.
Civardan çıkarılan mermer buradan yüklenir. Rüzgâr kaldığından ve ters döndüğünden, köye 1
mil uzaklıkta en zengin ocağı görmeye gittim. Orada, ‘Valide’nin Üsküdar’da yaptırdığı cami için
mermer çıkartılıyordu. Marmara Mermeri’ne “Cyzicenum Marmor” adı verilmektedir ve yapısı,
ince kumlu, beyaz, yumuşak ve menekşe rengi damarlıdır.” ifadeleri yer almaktadır. (Avsaroglu,
2017)
Günümüzde de Türkiye’nin mermer üretiminin % 20-30’unu Marmara Adası karşılamaktadır.
Ada mermerleri, ülkemiz mermer ihtiyacını karşıladığı gibi, yurtdışındaki yapılarda da sıkça tercih
edilen bir doğaltaş türüdür. Örneğin, Madrid’deki Diagonal Residence, New York ve Las
Vegas’taki Trump Towers, Washington DC Water Hotel ve daha pek çok projede Marmara
mermerine rastlayabilirsiniz. (Avsaroglu, 2017)
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Resim 4. Marmara Mermerleriyle Döşenmiş Bir Otel Odası
Antik adı Prokonnesos mermeri olarak olan Marmara mermeri ve diğer Türk doğal taşlarının
tanıtımı amacıyla 2000 yılından beri Uluslararası Prokonnesos Mermer Heykel Sempozyumu
düzenlenmektedir. Bu sempozyumda dünyanın farklı ülkelerinden gelen heykeltıraşların
katılımıyla yaklaşık 1 ay süreyle heykel çalışmaları yapılmakta, çeşitli şenlikler düzenlenmekte,
yapılan heykeller sergilenmektedir. Bu sempozyumun, Marmara mermerinin dünya çapında
daha çok tanınması ve insanların ilgisine sunulması konusunda oldukça faydalı olduğu
söylenebilir.
Türkiye’de üretilen mermer türlerinin çokluğu ve çeşitliliği, bunların anlatılmasında basit olsa da
bir sınıflandırmanın gerekliliğini ortaya koymuştur.
MARMARA ADASI DENİZYOLU TAŞIMACILIĞI
Marmara adası, 117 km2 yüzölçümü ve 8828 kişilik nüfusu (Türkiye İstatistik Kurumu, 2018) ile
küçük bir ilçe olmasına rağmen binlerce yıldır süregelen mermer üretimi, balıkçılık, tarım ve
turizm ile her zaman aktif durumda bulunmuştur.
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Resim 5. Marmara Adasında Bir Mermer Ocağı
Adanın dışarıyla bağlantısı Marmara Adası Liman Başkanlığına bağlı Marmara, Saraylar ve
Badalan İskeleleriyle sağlanmaktadır. Bu iskelelerden hem feribotlarla yolcu taşıması hem de
ticari gemilerle genel kargo ve konteyner taşıması yapılmaktadır. Marmara Adası Liman
Başkanlığı kontrolündeki liman tesisleri ve deniz alanları Avşa Adası, Ekinlik Adası, Hayırsız Ada,
Koyun Adası ve Yer Adası dahil olmak üzere;
40° 40ʹ 26ʺK, 27° 23ʹ 49ʺ D
40° 48ʹ 38ʺ K, 27° 32ʹ 06ʺ D
40° 48ʹ 48ʺ K, 27° 50ʹ 06ʺ D
40° 38ʹ 00ʺ K, 27° 50ʹ 06ʺ D
40° 27ʹ 24ʺ K, 27° 27ʹ 18ʺ D
40° 27ʹ 51ʺ K, 27° 34ʹ 28ʺ D
koordinatları ile belirtilen deniz noktaları içerisinde kalan bölgeyi kapsamaktadır. (Başbakanlık
Denizcilik Müsteşarlığı, 1997)
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Resim 6. Marmara Adası Liman Sınırları
Mermer üretimi ile meşhur olan Saraylar beldesinde bulunan Saraylar iskelesi yük taşımacılığına
daha elverişli durumdadır. Liman Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından
işletilmektedir. Liman, adanın kuzeydoğu kesiminde olup 40° 39’ 26“K - 027° 39’ 49”D
koordinatlarında yer almaktadır. Saraylar Limanı, mermer madenlerine yakın
konumlandırılmıştır. 1016 g/cm3 su yoğunluğuna sahiptir. Su derinliği 5 m ile 11 m arasında
değişmektedir. 4 rıhtımı bulunan liman, tam boyu 140 metreye kadar olan gemilerin
yanaşabileceği biçimdedir. Limanda mermer taşımaya uygun konveyör sistemi ve
yükleme/tahliye için 2 adet gantry kreyn bulunmaktadır.
Saraylar limanı dışında Badalan iskelesinde özel işletmelere ait Özgümüş ve Tuna Madencilik
rıhtımları da faaliyet göstermektedir.
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Resim 7. Saraylar Limanı Deniz Haritası
Marmara Adası ticari olarak bakıldığında Türkiye’nin yüksek ihracat oranına sahip
limanlarındandır. Öyle ki ada denizyolu taşımacılığında yükleme ve tahliye (kabotaj ve dış ticaret)
miktarlarına bakıldığında yükleme operasyonlarının toplam elleçlemeye oranı %99,75 olarak
görülmektedir. (Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2017)
Türkiye’nin en çok mermer ihracatı yaptığı ülkeler listelendiğinde ise ilk sırayı Çin Halk
Cumhuriyeti almaktadır.
Türkiye’nin dünyadaki en çok mermer ihraç eden ülke olduğu, Marmara Adası’nın da Türkiye’nin
en büyük mermer rezervi olduğu düşünüldüğünde dünyanın en çok mermer ihraç eden
limanlarından birinin Marmara Adası olması beklenir. Nitekim yıllık 1,5 milyon ton mermer
yüklemesi yapılması bunu doğrular niteliktedir. Fakat ada limanına bakıldığında dünyanın en
büyük mermer ithalatçısı ülke olan Çin’e direkt hizmet verebilecek boyutların altında kaldığı
görülmektedir. Marmara Adası yüklemelerinin kabaca 3’te 2’sinin başka limanlardan aktarma
yoluyla ihraç edilmesinin de liman yetersizliğinden kaynaklandığı sonucuna varılabilir.
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YÜKLEME
LİMAN
BAŞKANLIĞI
AYVALIK
AMASRA
ŞİLE
MARMARA A.
GÜLLÜK
İNEBOLU
DİKİLİ
BOTAŞ(CEYHAN)
ÇANAKKALE
TAŞUCU
MUDANYA
ÜNYE
ÇEŞME
ANTALYA
BARTIN
İZMİR
GEMLİK
AMBARLI
TUZLA
FATSA
MERSİN
ALİAĞA
İSKENDERUN
KOCAELİ
BANDIRMA
TEKİRDAĞ
HOPA
SAMSUN
TRABZON
KARADENİZ EREĞLİ
İSTANBUL
TOPLAM

KABOTAJ

TRANSİT

İHRACAT

TAHLİYE
TOPLAM

KABOTAJ

TRANSİT

İTHALAT

TOPLAM ELLEÇLEME
TOPLAM

KABOTAJ

TRANSİT

0
0
2.193
2.193
0
0
0
0
0
0
42.110
0
0
42.110
0
0
0
0
42.110
0
2.250
0
0
2.250
0
0
0
0
2.250
0
1.057.744
0
526.554
1.584.298
3.981
0
0
3.981
1.061.725
0
172.034
0
6.543.801
6.715.835
3.600
0
116.242
119.842
175.634
0
455.010
0
18.338
473.348
1.500
0
62.403
63.903
456.510
0
5.944
0
327.382
333.326
97
0
54.450
54.547
6.041
0
282.300
45.614.224 14.814.463
60.710.987
1.057.990
0
9.147.538
10.205.528
1.340.290 45.614.224
2.231.640
0
1.344.994
3.576.634
234.646
0
423.096
657.742
2.466.286
0
132.750
0
2.755.872
2.888.622
1.471
0
563.255
564.726
134.221
0
3.150
0
0
3.150
1.840
0
0
1.840
4.990
0
522.138
0
246.600
768.738
324.705
0
264.747
589.452
846.843
0
15
0
665.380
665.395
32.437
0
545.332
577.769
32.452
0
521.938
0
2.661.843
3.183.781
1.371.914
0
1.523.427
2.895.341
1.893.852
0
176.984
0
481.263
658.247
34.502
0
602.075
636.577
211.486
0
214.297
16.285
4.397.385
4.627.967
532.731
21.909
4.709.120
5.263.760
747.028
38.194
1.368.800
42.828
5.201.833
6.613.461
1.466.942
33.682
6.382.023
7.882.647
2.835.742
76.510
1.493.605
4.015.508
10.829.608
16.338.721
2.956.628 3.498.307 13.559.501
20.014.436
4.450.233
7.513.815
548.029
5.930
2.251.029
2.804.988
1.003.500
0
2.578.969
3.582.469
1.551.529
5.930
0
0
85.132
85.132
18.700
0
100.311
119.011
18.700
0
342.493
1.212
13.602.327
13.946.032
882.377
6.342
19.012.061
19.900.780
1.224.870
7.554
5.045.305
22.970
12.520.971
17.589.246
1.267.708
54
36.778.033
38.045.795
6.313.013
23.024
4.951.271
1.312.330
10.728.242
16.991.843
1.291.644
269.358
36.968.392
38.529.394
6.242.915
1.581.688
5.598.040
573.248
14.454.015
20.625.303
6.748.206
441.823
45.418.697
52.608.726 12.346.246 1.015.071
451.132
10
1.159.519
1.610.661
247.284
0
3.983.779
4.231.063
698.416
10
820.519
3.933.711
1.897.880
6.652.110
2.777.725 3.609.921 11.213.611
17.601.257
3.598.244
7.543.632
130.533
1.682
18.530
150.745
71.828
3.503
507.042
582.373
202.361
5.185
1.049.747
0
1.388.880
2.438.627
975.450
0
8.911.006
9.886.456
2.025.197
0
127.057
0
507.205
634.262
469.909
0
2.723.070
3.192.979
596.966
0
726.820
0
776.332
1.503.152
1.670.274
0
7.742.740
9.413.014
2.397.094
0
56.173
4.458
402.203
462.834
2.319.644
430
760.554
3.080.628
2.375.817
4.888
29.898.010 55.544.396 113.692.068 199.134.474 30.498.069 7.885.329 233.656.024 272.039.422 60.396.079 63.429.725

İTHALAT

% DAĞILIM
TOPLAM

2.193
2.193
0
42.110
0
2.250
526.554
1.588.279
6.660.043
6.835.677
80.741
537.251
381.832
387.873
23.962.001 70.916.515
1.768.090
4.234.376
3.319.127
3.453.348
0
4.990
511.347
1.358.190
1.210.712
1.243.164
4.185.270
6.079.122
1.083.338
1.294.824
9.106.505
9.891.727
11.583.856 14.496.108
24.389.109 36.353.157
4.829.998
6.387.457
185.443
204.143
32.614.388 33.846.812
49.299.004 55.635.041
47.696.634 55.521.237
59.872.712 73.234.029
5.143.298
5.841.724
13.111.491 24.253.367
525.572
733.118
10.299.886 12.325.083
3.230.275
3.827.241
8.519.072
10.916.166
1.162.757
3.543.462
347.348.092 471.173.896

İHRACAT
100,00%
0,00%
0,00%
33,15%
95,73%
3,41%
84,40%
20,89%
31,76%
79,80%
0,00%
18,16%
53,52%
43,79%
37,17%
44,46%
35,88%
29,79%
35,24%
41,70%
40,19%
22,51%
19,32%
19,74%
19,85%
7,83%
2,53%
11,27%
13,25%
7,11%
11,35%
24,13%

TOPLAM
YÜKLEME
100,00%
100,00%
100,00%
99,75%
98,25%
88,11%
85,94%
85,61%
84,47%
83,65%
63,13%
56,60%
53,52%
52,37%
50,84%
46,79%
45,62%
44,94%
43,91%
41,70%
41,20%
31,62%
30,60%
28,16%
27,57%
27,43%
20,56%
19,79%
16,57%
13,77%
13,06%
42,26%

İTHALAT
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
1,70%
11,62%
14,04%
12,90%
9,99%
16,31%
0,00%
19,49%
43,87%
25,06%
46,50%
47,61%
44,03%
37,30%
40,38%
49,14%
56,17%
66,11%
66,58%
62,02%
68,20%
46,24%
69,16%
72,30%
71,15%
70,93%
21,46%
49,59%

TOPLAM
TAHLİYE
0,00%
0,00%
0,00%
0,25%
1,75%
11,89%
14,06%
14,39%
15,53%
16,35%
36,87%
43,40%
46,48%
47,63%
49,16%
53,21%
54,38%
55,06%
56,09%
58,30%
58,80%
68,38%
69,40%
71,84%
72,43%
72,57%
79,44%
80,21%
83,43%
86,23%
86,94%
57,74%

32

BULGULAR
2017 yılı verileri ele alınırsa adadan yıllık ihraç edilen miktar 1,584,298 ton yani günlük ortalama
4,341 tondur. Marmara Adası Saraylar limanı boyutları göz önüne alınırsa yanaşabilecek en
büyük gemi yaklaşık 140 metre boyunda, 9 metre su çekimine sahip ve 15000 DWT civarında yük
kapasitesine sahip olacaktır. Senelik yüklemeyi karşılamak için bu boydaki gemilerden kabaca
110 adet elleçlenmesi gerekir. Bu da limanın yaklaşık 3 günde bir geminin yüklemesini
tamamlamasını gerektirir.
Deniz taşımacılığında taşınan yük ve gidilen mesafeye bağlı olarak yakılan yakıt miktarı değişiklik
göstermektedir. Yani uzak mesafelere yüksek tonajlı gemilerle yük taşımak daha avantajlı
durumdadır. Bunun yanısıra koster armatörleri gemilerini uzak mesafeye göndermek konusunda
çekinceli davranabilmektedirler. Tüm bu etkenler dahil edildiğinde navlunlarda daha yüksek
olmaktadır. Bu şekilde direkt taşıma yerine çok kullanılan bir diğer alternatifte yükün önce
elleçleme kapasitesi daha yüksek olan limanlara götürülüp burada büyük gemilere nakledilmesi
ve tek seferde daha yüksek tonajların taşınması şeklindedir. Taşıma maliyetleri olarak tasarruf
sağlayan bir yöntem olsa da ekstra yük elleçleme maliyetleri doğuracağından en karlı yöntem
demek doğru olmaz.
Marmara Adası ile Çin’in en işlek limanı olan Shanghai arası mesafe Süveyş kanalından
geçildiğinde dahi yaklaşık 8000 deniz mili uzaklıktadır. Bu mesafe düşünüldüğünde aradaki
taşımacılığı yapacak gemilerin handymax - supramax (50,000-60,000 DWT) boylarında olması
daha uygun olabilir.
Türkiye, Çin’in mermer ithalatının %55,3’ünü, Dünya mermer ithalatının ise %42,1’ini
karşılamaktadır. Mermer üretim ve ticaretine son yıllarda yapılan destek ve yatırımları
karşılayacak şekilde limanlarımızın da yapılandırılması gerekmektedir. Sürekli olarak Uzakdoğu
seferi yapacak gemilere uygun bir liman yapılması Marmara Adası’nın potansiyelini
değerlendirmek için gerekli görülmektedir.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Yapılan çalışmada mermerin genel yapısı özellikleri tanıtılmış ve Türkiye ve dünyadaki
mermercilik sektörüne değinilmiş ve mermeriyle ünlü Marmara Adası’nın ticari potansiyeli
irdelenmiştir.
Veriler incelendiğinde dünyada Türk mermerine olan talebin bir hayli yüksek olduğu
görülmektedir. Türkiye mermer rezervlerinin yüzde 30’undan fazlasının yer aldığı Marmara Adası
ise dünyadaki talebi maalesef doğrudan karşılayamamaktadır.
Adadaki iskelelerin ihtiyaca uygun gemilerin yanaşmasına uygun olmaması ve ihracat için
elleçleme yapılabilecek başka limanlara ihtiyaç duyulması hem taşımayı zorlaştırmakta hem de
maliyeti arttırmaktadır. Özellikle Uzakdoğu ve Çin pazarından Türk mermerine olan talep
düşünüldüğünde Marmara Adası’nın ticari potansiyelinin değerlendirilebilmesi, dünya mermer
ihracatı içinde Türkiye’nin payını önemli ölçüde arttıracaktır.
Adanın denizyolu taşımacılığındaki potansiyelinin değerlendirilebilmesi için Türkiye’nin en
önemli mermer müşterisi olan Çin’e yük taşıyabilecek boyuttaki gemilerin direkt olarak
yanaşabileceği liman yapılması en etkin çözüm olarak görülmektedir. Bunun dışında farklı
limanlar üzerinden taşıma gerçekleşecek olsa bile konteynerizasyon işleminin Marmara
Adasında yapılması, yük elleçleme maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak ve hız kazandıracaktır.
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ÖZET:
Günümüzün taşıma sistemlerinden olan denizyolu taşımacılığı, ulaştırma sistemleri içerisinde kitlesel
taşıma kapasitesi en yüksek olan taşıma modudur. Bu sistemde taşıma birim maliyetlerinin diğer
alternatiflere göre daha ucuz olması, bu taşımacılık türünün hem dünyada hem de Türkiye’deki önemini
artırmaktadır. Türkiye’nin sanayi ve ticaret hacminin en yüksek olduğu Marmara Bölgesi’nin güneyinde
yer alan Bandırma Bölgesi’nin; son yıllarda üretim ve tüketim kalıpları değişmekte, sanayi üretim
kapasitesi hızla artmaktadır. Bu duruma paralel olarak da söz konusu bölgede gerçekleştirilen dış ticaret
ve deniz ticareti rakamlarında da artış görülmektedir.
Bu çalışmada; Bandırma Bölgesi denizyolu ticaretinin farklı yük türleri bazında (kuru dökme, genel kargo
ve konteyner) Türkiye’de gerçekleştirilen toplam elleçlemedeki payının vurgulanması; bölgede denizyolu
ile ticareti yapılan başlıca yük gruplarının belirlenmesi ve bu yük gruplarının bölge ticaretindeki öneminin
tespit edilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca çalışma kapsamında bölgede denizyolu ile taşınan yüklerin akış
yönleri ve ön plana çıkan yük gruplarının ithalat/ihracat bölgeleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Elde edilen
bulguların söz konusu alandaki uygulayıcılar ile karar vericilere ışık tutması ve mevcut yazına katkı sunması
beklenmektedir.
Anahtar sözcükler: deniz ticareti, bandırma bölgesi, yük türleri
JEL Kodu: R 40, R 41.
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GİRİŞ
Bandırma, Marmara Denizi’nin güney kıyısında yer almaktadır. Bölge Güney Marmara ve Ege
Bölgesi’ne bağlantıları ile avantajlı bir coğrafi konumdadır ve İstanbul gibi önemli bir ticaret
merkezine yakındır (Örücü ve diğerleri, 2008). Anadolu’yu, Marmara Denizi üzerinden, İstanbul
ve Tekirdağ'a bağlaması açısından da stratejik bir öneme sahiptir. Bandırma Bölgesi’nin
hinterlandı ilçede mevcut demiryolu bağlantısı ile Balıkesir, Afyon, Ankara, Kütahya, Eskişehir,
Bilecik illerine kadar uzanmaktadır (Deniz Haber 1, 2015). Sahip olduğu coğrafi konum ve geniş
hinterland sayesinde bölge, ülkenin önemli bir sanayi ve ticaret merkezi haline gelmiştir. Bu
duruma paralel olarak bölgeye yapılan yatırımlar da son yıllarda artış göstermektedir.
Limanlar, farklı taşımacılık modları için geçiş noktalarıdır. Bu noktalarda taşınmakta olan yük ya
da yolcu, ulaşım türünü değiştirmektedir. Limancılık sektörü uluslararası ticaret, taşımacılık ve
özellikle de deniz ticareti piyasasındaki gelişim ve değişimlerden direk etkilenmektedir
(Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması, 2010). Limanlar, bulundukları bölge ekonomisi ile
etkileşime girmekte ve bölgenin karakteristikleri hakkında önemli izler taşımaktadır (Baran ve
Çınar, 2010). Bu sebeple de bu çalışma kapsamında bölgedeki deniz yolu ticareti incelenirken
bölge limanlarında elleçlenen yük türleri dikkate alınmıştır. Bu doğrultuda, bölgede denizyolu ile
taşınan yüklerin akış yönlerinin ve ön plana çıkan yük gruplarının ithalat/ihracat bölgelerinin
tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Çalışma kapsamında bölgede faaliyet gösteren iki acente temsilcisi, iki kamu kurumu temsilcisi
ve gemilere hizmet sağlayan bir firma yetkilisi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bölgede deniz ticaretine konu olan yük türleri ile ilgili güncel
istatistiklere ulaşılamadığı için, limancılık sektöründe önemli bir veri kaynağı olan Türklim
(Türkiye Liman İşleticileri Derneği)’in sektör raporları verilerinden ve basında bölge hakkında yer
alan haberlerden de bulgular kısmında faydalanılmıştır. Çalışmanın bulgularında bölgede ağırlıklı
olarak hububat yük türlerinin kuru dökme yük şeklinde ithal edildiği, bölgenin önemli bir
hububat ve sıvı kimyasal ithalat limanı olduğu ve ithalatın daha çok Rusya, Ukrayna, Romanya,
Bulgaristan gibi Karadeniz ülkelerinden yapıldığı tespit edilmiştir. Bunun yanında bölgede en
önemli ihracat yük türünün bor olduğu; bu maden türünün kuru dökme, genel kargo (torbalı
olarak) şeklinde ya da konteyner taşımacılığı ile dünyanın pek çok yerine ihraç edildiği bulgular
kısmında vurgulanmıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünde, Bandırma’nın yer aldığı Güney Marmara Bölgesi’nin önemli
limanları ve bu limanlarda gerçekleşen iş hacimleri hakkında bilgiler verilmiştir. Üçüncü ve
dördüncü bölümde Bandırma ve çevresi sanayi ve ticareti ile bölgedeki limanlardan
bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde çalışmanın metodolojisi, beşinci bölümde ise bulguları
aktarılmıştır. Bulgular dahilinde elde edilen çıkarımlar ve öneriler sonuç kısmında verilmiştir.
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GÜNEY MARMARA BÖLGESİ LİMAN TRAFİĞİ
Bandırma ve çevresi Güney Marmara Bölgesinde yer almaktadır. Güney Marmara Balıkesir,
Bilecik, Bursa, Çanakkale illerinden oluşmaktadır ve bu bölgede 10 adet ana limanın işlettiği 20
adet terminal yer almaktadır. Güney Marmara Bölgesinin limanlarını kullanan öncelikli iller
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Manisa, Bilecik, Yalova, Sakarya, Kocaeli, Düzce, Zonguldak, Eskişehir
ve Ankara’dır (Türklim, 2016). Güney Marmara Bölgesinde yer alan ana limanlar Tablo 1’de yer
almaktadır. Listelenen bu en önemli 10 ana terminalin ikisi Bandırma ve civarında
konumlanmıştır.
Tablo 1. Güney Marmara Bölgesinin Ana Limanları

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LİMANLAR
Borusan Limanı
Gemport Limanı
Rodaport Limanı
Gemlik Gübre
Çelebi Bandırma Limanı
Bağfaş Limanı
İçdaş Limanı
Kepez Çanakkale Limanı
Akçansa Limanı
Mudanya Limanı

Konteyner
1
1
1
1

4

TERMİNALLER
Genel Kargo
Sıvı Dökme Ro-Ro
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
9

2

3

Yolcu

1
1
2

Kaynak: Türklim,2016.

Güney Marmara Bölgesinin limanlarında elleçlenen yük miktarları her geçen gün artış
göstermektedir. Tablo 2 ve 3’te alan verilere baktığımızda, Güney Marmara Bölgesindeki Liman
Başkanlıklarında gerçekleştirilen elleçleme miktarlarına göre 2017 yılında en çok elleçlemeyi
Gemlik gerçekleştirmiştir. Bu bölgede konteynerden tekerlekli yüklere kadar pek çok yük türü
elleçlenebilmektedir (Türklim, 2016). Karabiga’da İçdaş Liman İşletmeleri sayesinde elleçlenen
yük miktarı da bir hayli fazladır. İçdaş Limanı kuru dökme yük ve genel kargo yük türünde Türklim
(Türkiye Liman İşletmecileri Derneği) verilerine göre 2016 yılında Türkiye’nin en çok yük
elleçleyen ikinci limanı olmuştur. Mudanya Liman Başkanlığı verilerine baktığımızda, burada yük
elleçleme hacminin diğer bölge limanlarına nazaran çok az olduğunu, bölgede 2017 yılı içerisinde
herhangi bir dış ticaret işlemlerinin yapılmadığını ve sadece bir miktar kabotaj yük işlemi
yapıldığını görmekteyiz. Bandırma ve yakın çevresine baktığımızda ise Bandırma, Erdek ve
Marmara Adası Liman Başkanlıkları bölgeye hizmet vermektedir. Bandırma ve Marmara
Adası’nda denizyolu ile dış ticaret faaliyetleri bir hayli fazla iken, Erdek Bölgesinde sadece kabotaj
kapsamında taşımalar gerçekleştirilmektedir.
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Tablo 2. Güney Marmara Bölgesi Liman Başkanlıkları Bazında Toplam Elleçleme İstatistikleri -Ton (2017 Yıl Sonu)
YÜKLEME

BOŞALTMA

TOPLAM

LİMAN
BAŞKANLIĞI

İHRACAT

KABOTAJ
YÜKLEME

TRANSİT
YÜKLEME

TOPLAM
YÜKLEME

İTHALAT

KABOTAJ
BOŞALTMA

TRANSİT
BOŞALTMA

TOPLAM
BOŞALTMA

TOPLAM
İTHALAT İHRACAT

TOPLAM
KABOTAJ

TOPLAM
TRANSİT

TOPLAM
ELLEÇLEME

GEMLİK

5.201.833

1.368.800

42.828

6.613.461

6.382.023

1.466.942

33.682

7.882.647

11.583.856

2.835.742

76.510

14.496.108

BANDIRMA

1.159.519

451.132

10

1.610.661

3.983.779

247.284

0

4.231.063

5.143.298

698.416

10

5.841.724

ÇANAKKALE

1.344.994

2.231.640

0

3.576.634

423.096

234.646

0

657.742

1.768.090

2.466.286

0

4.234.376

ERDEK

0

120

0

120

0

18.090

0

18.090

0

18.210

0

18.210

KARABİGA

2.029.187

1.235.416

0

3.264.603

8.875.291

1.036.936

0

9.912.227

10.904.478

2.272.352

0

13.176.830

MARMARA A.

526.554

1.057.744

0

1.584.298

0

3.981

0

3.981

526.554

1.061.725

0

1.588.279

MUDANYA

0

3.150

0

3.150

0

1.840

0

1.840

0

4.990

0

4.990

TOPLAM

113.692.068

29.898.010

55.544.396

199.134.474

233.656.024

30.498.069

7.885.329

272.039.422

347.348.092

60.396.079

63.429.725

471.173.896

Kaynak: Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2018.

Tablo 3. Güney Marmara Bölgesi Liman Başkanlıkları Bazında Toplam Elleçleme İstatistikleri – Ton (2016 Yıl Sonu)
YÜKLEME

BOŞALTMA

TOPLAM

LİMAN
BAŞKANLIĞI

İHRACAT

KABOTAJ
YÜKLEME

TRANSİT
YÜKLEME

TOPLAM
YÜKLEME

İTHALAT

KABOTAJ
BOŞALTMA

TRANSİT
BOŞALTMA

TOPLAM
BOŞALTMA

TOPLAM
İTHALAT İHRACAT

TOPLAM
KABOTAJ

TOPLAM
TRANSİT

TOPLAM
ELLEÇLEME

GEMLİK

4.533.083

1.050.925

12.785

5.596.793

6.373.534

1.284.628

17.853

7.676.015

10.906.617

2.335.553

30.638

13.272.808

BANDIRMA

850.287

377.452

1.105

1.228.844

3.527.816

290.836

0

3.818.652

4.378.103

668.288

1.105

5.047.496

ÇANAKKALE

1.489.298

2.380.483

0

3.869.781

595.359

114.362

0

709.721

2.084.657

2.494.845

0

4.579.502

ERDEK

0

1.751

0

1.751

0

22.463

0

22.463

0

24.214

0

24.214

KARABİGA

1.559.102

1.211.063

0

2.770.165

7.512.221

794.560

0

8.306.781

9.071.323

2.005.623

0

11.076.946

MARMARA A.

543.848

1.062.602

0

1.606.450

0

3.126

0

3.126

543.848

1.065.728

0

1.609.576

MUDANYA

8.157

23.370

0

31.527

0

26.475

0

26.475

8.157

49.845

0

58.002

TOPLAM

94.805.120

26.249.991

61.436.179

182.491.290

215.132.519

27.050.225

5.527.128

247.709.872

309.937.639

53.300.216

66.963.307

430.201.162

Kaynak: Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2018
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BANDIRMA VE ÇEVRESİ SANAYİ VE TİCARETİ
Bandırma ve çevresi, Güney Marmara Bölgesi’nde yer almaktadır ve Türkiye’nin İstanbul, Bursa,
Çanakkale, Manisa ve İzmir gibi önemli iş ve sanayi merkezlerine yakın konumdadır. Bölgenin
karayolu, denizyolu ve demiryolu ile ulaşım alternatiflerinin olması da bölgeyi önemli bir kavşak
noktası haline getirmektedir. Tarım, hayvancılık, sanayi, ticaret, enerji ve turizm açısından
gelişmiş bir bölgedir ve bağlı olduğu Balıkesir ilinin kalkınmasına ciddi katkılar sağlamaktadır.
İlçede gıda sanayisi bir hayli gelişmiş durumdadır. İlçede un, yem, çırçır, çeltik, bitkisel yağ,
damızlık civciv, etlik piliç, yumurta, salça, dondurulmuş su ürünleri, mermer ve taş işletmeciliği
yapan birçok işletme yer almaktadır. Son yıllarda bölgede mermer ve taş işlemeciliği, tarım
makineleri ve salça sektöründe hızlı gelişmeler görülmektedir (BANÜ, 2018).
Eti Madencilik, Bağfaş ve Banvit, ilçenin en önemli sanayi tesislerindendir. Bu tesisler
gerçekleştirdiği dış ticaret işlemleri ile bölgenin deniz ticaretine büyük katkılar sağlamaktadır.
Eti Madencilik: Dünya bor talebinin yaklaşık %50 si Eti Maden tarafından karşılanmaktadır.
Dünya genelinde bor rezervleri Türkiye, ABD, Rusya ve Güney Amerika olmak üzere 4 bölgede
yoğunlaşmıştır. Türkiye, dünyada en büyük bor rezervlerine sahip ülkedir. Eti Maden’in 2016
yılındaki toplam satış gelirlerinin 97% sini yurt dışı satış gelirleri oluşturmuştur. İşletmenin 2016
yılındaki bor ürünleri satış geliri toplam 711 milyon $ iken, ihracat tutarı ise 689 milyon $’dır.
İhracatın 54%’ü Asya ülkelerine gerçekleştirilmiştir (Bor Sektör Raporu, 2016).

Şekil 1: Eti Maden 2016 yılı İhracat Yapılan Bölgeler Dağılımı
Eti Maden’in Bandırma bölgesinde Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü faaliyet
göstermektedir. Eti Maden’in Bandırma’da üç ana tesisi faaliyet göstermektedir (Bandırma girişi,
Bandırma Limanı ve Erdek yolu üzeri). İşletme bölgede ciddi oranlarda bor ihracatı
gerçekleştirmektedir. Denizyoluyla gerçekleştirilen ihracat hem dökme yük olarak hem de
konteyner gemileri ile yapılmaktadır.
Bağfaş: Firmanın üretim tesisi Marmara Denizi'nin güneyinde Bandırma - Erdek arasında,
Kapıdağ yarımadasının karayla birleştiği noktada yer almaktadır. Tesis içerisinde entegre sülfürik
asit, fosforik asit ve kimyevi gübre fabrikaları faaliyet göstermektedir (Bağfaş A.Ş., 2018). Şirket
2017 yılında toplam 521.701 ton kimyevi gübre, 425.959 ton sülfürik asit, 81.308 ton ticari
fosforik asit ve 118.694 ton nitrik asit üretmiştir. 2017 yılı içerisinde 137.370 ton kimyevi gübre
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Romanya, İngiltere, Slovenya, Yunanistan, Hırvatistan, İtalya, İspanya, Bulgaristan ve
Türkmenistan ülkelerine ihraç edilmiş ve ülkeye 33.679.879,- $ döviz kazandırılmıştır (Bağfaş
Yıllık Faaliyet Raporu, 2017).
Banvit: Türkiye’de kanatlı et sektörün liderlerindendir ve bulunduğu bölgeye istihdam sağlayan
önemli bir işletmedir. İşletme 2017 yılı içerisinde 443.021 ton kanatlı et ihracat etmiştir ve ihraç
edilen ürünlerin değeri 572.489.767 $ olarak gerçekleşmiştir. Ürün türlerine göre yapılan ihracat
miktarları ve ürün değerleri aşağıda verilmiştir.

Şekil 2. Banvit- 2017 Kanatlı Eti İhracatı (miktar)

Şekil 3. Banvit-2017 Kanatlı Eti İhracatı (değer)
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Bandırma Bölgesi Limanları
Limanlar, deniz ticaretinin gerçekleştirilmesini sağlayan önemli düğüm noktalarıdır. Bandırma
Bölgesi’nde ithalat-ihracat elleçlemeleri yapan limanlar Bandırma merkezde Çelebi Bandırma
Limanı ve Bağfaş A.Ş. nin Özel İskeleleri, Marmara Adası’nda ise Saraylar ve Badalan
İskeleleri’dir. Erdek’ten sadece kabotaj kapsamında taşımalar gerçekleştirilmektedir. Çelebi
Bandırma Limanı, Bağfaş A.Ş. nin Özel İskeleleri ve Marmara Adası’nda yapılan dış ticaret
işlemleri Bandırma Gümrük Müdürlüğü’ne tabi olarak gerçekleştirilmektedir. Çelebi Bandırma
ve Bağfaş, Bandırma Liman Başkanlığı’na bağlı iken; Marmara Adası’nda ayrıca bir liman
başkanlığı daha faaliyet göstermektedir.
Bağfaş A.Ş.’nin Bandırma’da faaliyet gösteren üretim tesisinde, aynı anda üç geminin
yanaşabileceği kapasiteye sahip iskele tesisleri bulunmaktadır. Limanda dökme kuru ve sıvı
yükler elleçlenmektedir. İskelelere 400.000 tona kadar gemiler yanaşabilmektedir. Sıvı yüklerde
saatte 500 metreküp yük elleçlenebilirken, bu miktar kuru yükte saatte 400 tondur. Gemilerden
tahliye edilen hammadde ve mamul maddeler ile gemilere yüklenen mamul ürünler konveyör
bantlar veya boru tesisatları ile, ilgili depolara mekanik şekilde taşınmaktadır. Ağırlıklı elleçlenen
yükler; fosfat, sülfür (dökme), dökme/torbalı gübre, sıvılaştırılmış amonyak, sülfürik asit ve
fosforik asittir (Bağfaş A.Ş., 2018).
Marmara Adası, sahip olduğu yeraltı zenginlikleri açısından, söz konusu bölgede önemli bir
adadır. Adada mermer, dolomit ve kuvars ocakları yer almaktadır. Marmara Adası Saraylar ve
Badalan İskelelerinden özellikle mermerin önemli miktarlarda deniz yolu ile ticareti
yapılmaktadır. Mermer yükü adadan blok mermer ya da mıcır mermer şeklinde ihraç
edilmektedir. Adadan gerçekleştirilen mermer ihracatı ile ilgili veriler Tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 4. Marmara Adası Liman Başkanlığı Bazında Toplam Elleçleme-Ton
İHRACAT
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010

1.010.216
526.554
575.699
720.722
676.561
830.007
1.047.465
1.010.216

KABOTAJ
YÜKLEME
499.952
1.057.744
1.218.834
1.288.841
1.609.587
638.706
574.365
499.952

TRANSİT
YÜKLEME
0
0
0
0
0
0
0
0

TOPLAM
YÜKLEME
1.510.168
1.584.298
1.794.533
2.009.563
2.286.148
1.468.713
1.621.830
1.510.168

Kaynak: Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü, 2018.

Bölgede yer alan Çelebi Bandırma Limanı, bölge ekonomisi için büyük önem taşımaktadır.
Bandırma Limanı, TC Özelleştirme İdaresi tarafından 2008 yılında ihaleye açılmıştır ve Çelebi
Ortak Girişim Grubu 36 yıllık işletme hakkına sahip olmuştur. Liman; demiryolu, karayolu ve
havayolu ulaşımı bakımından bir kesişim noktasında yer almaktadır. Anadolu’yu, Marmara Denizi
üzerinden, İstanbul ve Tekirdağ'a bağlaması açısından da stratejik bir öneme sahiptir. Limanda,
derinliği 6 ile 11,5 metre arasında değişen ve toplam uzunluğu 2.973 metre olan 20 rıhtım
mevcuttur. Liman dökme yük, proje yük, genel yük ve ro-ro gemilerine hizmet verebilmektedir
(Çelebi Limanı, 2018). Bandırma Limanı, Güney Marmara’da rıhtımlara kadar uzanan ulusal
demiryolu bağlantısı olan tek limandır. Özelleştirme sonrasında limana pek çok makine ve
ekipman yatırımı yapılmıştır. Özelleştirme sonrasında limanda konteyner taşımacılığının
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başlatılarak sürdürülebilir hale getirilmesine öncelik verilmiş, limanda 52.000 m2 alana sahip
konteyner terminali hayata geçirilmiştir (Deniz Haber 1, 2015).
Limanın iş hacmi her geçen gün artış göstermektedir. Limandaki konteyner elleçlemesi haziran
2018’de, bir önceki yılın aynı ayına göre 98% oranında artış göstermiş, 3.843 TEU konteyner
olarak gerçekleşmiştir. Sıvı dökme yükte ise 2018 yılının ilk altı ayında, geçen yıla göre 17%’lik bir
artış görülmektedir. Kuru dökme yükte bu oran 2%’dir (Deniz Haber 1, 2018). Son dönemlerde
hayata geçirilmesi için üzerinde çalışılan “Bandırma Liman Projesi” ile bölgede 7-8 yıl içerisinde,
47 bin dönümlük arazide 25 milyar dolar yatırımın gerçekleşmesi planlanmaktadır. Özellikle
savunma ve kimya sanayi ile ilgili bölgede önemli yatırımlar beklenmektedir (Deniz Haber 1,
2017).
Çelebi Bandırma Limanı rıhtımlara kadar uzanan demiryolu bağlantıları ile ülkemizde kombine
taşımacılığın yapılabildiği önemli limanlarımızdandır. 2016 yılından bu yana limandaki demir yolu
ile entegre taşımalar her geçen gün artmaktadır. Daha önce sadece parça yükler demiryolundan
faydalanabilirken, artık hububat ve katı yük grupları da bu taşıma modundan
faydalanabilmektedir (Deniz Haber 2, 2017). Rail ferry gemilerinin yanaşarak, vagonların gemi
içerisine kadar girişini sağlayacak teçhizat limanda mevuttur (Deniz Bülten, 2017). Limanda
ayrıca Marmara Bölgesi’nde her yıl artan otomotiv dış ticaret faaliyetlerinden pay almak
amacıyla birtakım altyapı çalışmaları gerçekleştirilmiş, liman araç lojistiği için uygun hale
getirilmiştir (Deniz Haber, 2016). Limanda yer alan eski stok sahası 2,5 milyon dolar harcanarak
oto terminal ve stok sahası haline dönüştürülmüş, sahanın oto ithalat ve ihracatında kullanılması
planlanmıştır (Deniz Haber, 2016).
YÖNTEM
Bu çalışmada, Bandırma Bölgesinde denizyolu ile ticareti yapılan başlıca yük gruplarının
belirlenmesi ve ön plana çıkan yük gruplarının ithalat/ihracat bölgelerinin tespit edilmesi
amaçlanmıştır. Bu amaçla, bölgede faaliyet gösteren iki acente temsilcisi, iki kamu kurumu
temsilcisi ve gemilere hizmet sağlayan bir firma yetkilisi ile yarı yapılandırılmış görüşmeler
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bölgede deniz ticaretine konu olan yük türleri ile ilgili güncel
istatistiklere ulaşılamadığı için, limancılık sektöründe veri kaynağı olan Türklim (Türkiye Liman
İşleticileri Derneği)’in sektör raporları verilerinden ve basında bölge hakkında yayınlanan
haberlerden de bulgular kısmında faydalanılmıştır. Çalışma kapsamında görüşülen taraflar,
görüşme biçimi ve görüşme süreleri Tablo 5’ te yer almaktadır.
Tablo 5. Yarı Yapılandırılmış Görüşmelere Ait Uzman Bilgileri
İlçe

Kurum

Tarih

Görüşme
Yeri/Biçimi

Görüşme
Süresi

Bandırma

Acente

08.08.2018

Ofis-yüz yüze

80 dk

Bandırma

Acente

10.08.2018

Telefon ile

15 dk

Bandırma

Kamu Kurumu

10.08.2018
12.08.2018

Ofis-Yüz yüze

150 dk

Bandırma

Kamu Kurumu

10.08.2018

Ofis-Yüz yüze

90 dk

Bandırma

Gemi Tedarikçisi Firma

13.08.2018

Telefon ile

20 dk
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BULGULAR
Gerçekleştirilen bu çalışma sonucunda sektör yetkilileri ile yarı-yapılandırılmış görüşmelerden
edinilen bilgiler, sektörle ilgili raporlar ve güncel haberlerin de ışığında bölgede faaliyet gösteren
limanlarla ilgili bulgular derlenmiştir. Çelebi Bandırma Limanı Türklim üyesi olduğu ve bu sayede
sektörel raporlarda hakkında daha fazla bilgi yer aldığı ve elleçlediği yük türü ve yük hacmi daha
fazla olduğu için, bulgularda daha çok bu limandan bahsedilmiştir. Limanlarda elleçlenen yük
türlerine ve yük akışlarına ilişkin yorum yapılırken, özellikle yarı-yapılandırılmış görüşmelerden
edinilen 2017-2018 yıllarındaki yük hareket bilgileri göz önünde bulundurulmuştur.
Çelebi Bandırma Limanında ağırlıklı olarak ithalat faaliyetleri gerçekleşmektedir. Liman bölgenin
önemli hububat ve sıvı kimyasal yük ithalat limanıdır. İthalatın yaklaşık 70%’ini sanayi
hammaddeleri oluşturmaktadır. Liman özelleştirmesi sonrasında limandan konteyner ticareti de
yapılmaya başlanmıştır. Konteyner taşımacılığında ise ağırlıklı olarak madenler, sanayi ürünleri,
kanatlı eti ürünleri, yumurta, deniz ve su ürünleri ihracatı görülmektedir. Türklim’in 2017 Sektör
Raporu verilerine baktığımızda (Tablo 6, Tablo 7) liman en çok sıvı kimyasal yük elleçleyen
limanlar arasında altıncı, kuru dökme yük/genel kargo yük elleçleyen limanlar arasında da
dokuzuncu sırada yer almıştır. Limanın konteyner elleçleme verilerine bakıldığında (Tablo 8) son
iki senede bir miktar düşüş yaşanmış olsa da, yakın zamanda bu rakamların artması
beklenmektedir. Bandırma Bölgesinde konteyner taşımacılığı şu an için sadece Çelebi Bandırma
Limanından yapılmaktadır. Limandaki konteyner elleçlemesi haziran 2018’de, bir önceki yılın
aynı ayına göre 98% oranında artış göstermiş, 3.843 TEU konteyner elleçlenmiştir. 2018’in ilk altı
ayında 15.910 TEU konteyner hareketi gerçekleştirilmiştir ve bu rakamın yıl sonunda 35.000 TEU
olması beklenmektedir (Deniz Haber 1, 2018).
Tablo 6. Sıvı Kimyasal Yük Elleçleyen Limanlar Sıralaması- Ton (TÜRKLİM)
2014

2015

2016

1

Petkim

1.965.994

2.483.521

2.713.487

2

Limaş

550.106

596.715

746.253

3

Poliport

613.675

630.065

631.804

4

Torosport (Ceyhan)

559.195

615.378

563.109

5

Solventaş

542.092

467.226

420.706

6

Çelebi Bandırma

257.143

324.024

394.026

7

Aksa

338.676

266.567

351.161
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Tablo 7. Kuru Dökme Yük/Genel Kargo Elleçleyen Limanlar Sıralaması- Ton (TÜRKLİM)
2014

2015

2016

1

İsdemir

12.540.440

12.462.783

13.663.034

2

İçdaş

9.447.673

8.824.967

11.640.652

3

Erdemir

9.825.056

10.475.000

9.700.000

4

MMK

7.190.479

7.901.463

7.602.544

5

MIP

8.835.718

7.748.856

7.338.792

6

Torosport (Ceyhan)

4.418.597

5.775.187

5.940.624

7

Çolakoğlu

4.555.596

4.617.634

4.499.132

8

İDÇ

3.335.419

3.799.380

3.629.427

9

Çelebi Bandırma

4.312.566

3.484.745

3.618.473

10

Borusan

3.039.182

3.198.902

3.536.744

Tablo 8. Konteyner Elleçleyen Limanlar Sıralaması- TEU (TÜRKLİM)
2014

2015

2016

1

Marport

1.757.864

1.585.419

1.846.995

2

MIP

1.482.774

1.441.196

1.453.038

3

Asya Port

-

129.297

694.107

4

Evyap

522.970

605.385

688.496

5

İzmir

680.972

656.410

682.057

6

Kumport

1.414.303

1.169.019

664.787

.
.
.
19

DP World

-

2.077

52.191

20

Trabzon

17.609

19.033

14.045

21

Limaş

25.694

13.311

13.583

22

Ç.Bandırma

25.163

18.613

11.463

23

Derince Safiport

8.358

407

2.002

Bandırma Limanı, yukarıda da bahsettiğimiz gibi bölgenin önemli hububat ithalat limanıdır. Bu
yük türleri daha çok kuru dökme yük gemileri ile taşınmaktadır ve ağırlıklı olarak “Volga Bulk”
türü olan gemiler kullanılmaktadır. Uğrak yapan gemilerin boy ortalamasının 100-115 metre
arasında olduğu gözlemlenmektedir.
Bölgede arpa, buğday, buğday kepeği, ayçiçek kabuğu, ayçiçek küspesi, mısır, mısır özü, soya
fasülyesi, soya küspesi, pirinç, pirinç kepeği, mısır glüteni yemi, çeltik, DDGS, vs. gibi hububat
türleri elleçlenmektedir. 2017-2018 yıllarındaki yük hareketlerine bakılarak yorumlandığında bu
tük türlerinin yaklaşık 90%’ı Karadeniz ülkelerinden yapılmaktadır ve yükler genellikle Azak
Denizi limanlarından çıkmaktadır. En çok ithalatın yapıldığı ülke Rusya’dır ve Rusya’nın en çok
Rostov, Rostov Na Donu, Yeysk, Temryuk, Taganrog limanlarından yükleme yapılmaktadır. İkinci
sırada ise Ukrayna gelmektedir. Nikolaev, Chornomorsk ve Kherson, Ukrayna’dan
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hububat yüklemelerinin yapıldığı diğer önemli limanlardır. Romanya (Constanta) ve Bulgaristan’
dan da (Varna, Burgas) hububat ithalatı yapılmaktadır. Tablo 9’ da en çok hububat ithalatı
yapılan limanlar ve ithal edilen hububat türleri verilmiştir. Çok sık olmasa da Avrupa’ dan da
(özellikle Hamburg ve Kuzey Amerika’da New Orleans) hububat ithalatı yapılmaktadır. Bu ithalat
taşımaları, Karadeniz ülkelerinden tek seferde ithal edilen yük miktarına göre daha fazla
miktarlarda gerçekleştirilmektedir.
Tablo 9. Hububat İthalatı Yapılan Limanlar ve Yük Türleri
Rostov (Rusya)
Rostov Na Donu (Rusya)
Yeysk (Rusya)
Azov (Rusya)
Temryuk (Rusya)
Taganrog (Rusya)

arpa, buğday, buğday kepeği, ayçiçek kabuğu, mısır özü
Buğday, arpa
mısır, arpa, buğday kepeği, pirinç kepeği, buğday
buğday kepeği, buğday, mısır
mısır, pirinç kepeği, pirinç, çeltik, DDGS
buğday

Nikolaev (Ukrayna)
Chornomorsk (Ukrayna)
Kherson (Ukrayna)

arpa, buğday
soya küspesi, soya fasülyesi, ayçiçek küspesi
Buğday, DDGS

Constanta (Romanya)

DDGS

Varna (Bulgaristan)
Burgas (Bulgaristan)

mısır glüteni yemi
kolza tohumu

Hamburg (Almanya)
New Orleans (K.Amerika)

Soya fasülyesi
Soya fasülyesi

Limanın en önemli ihracat kalemi bordur. Bor hem dökme, hem genel kargo (torbalı) şekilde,
hem de konteyner içerisinde ihraç edilmektedir. Eti Maden’in bor ihracat faaliyetlerinin yanında,
son yıllarda başta mermer olmak üzere diğer birtakım maden ve toprak türü de bölgedeki deniz
ticaretine konu olmaktadır (Tablo 10). Bandırma’daki konteyner taşımacılığında önemli bir yük
türü olan mermer, konteynerler içerisinde blok formda taşınmaktadır. Bandırma Limanı
içerisinde blok mermer depolama, konteyner iç dolum hizmetleri mevcuttur. Kalsit nadir de olsa
bu limandan dökme şekilde ihraç edilen maden türüdür. Ayrıca limana kabotaj taşımacılık
dahilinde, kuru dökme yük gemileri ile İnebolu’dan pirit taşı, Zonguldak’ tan kömür ve nadir
olarak Güllük’ ten feldispat yükleri gelmektedir. Kömür ve kaolin (kil türü) yine zaman zaman
Bandırma Limanı’ndan genellikle Ukrayna’dan ithalatı yapılan yük türleridir.
Tablo 11’de ise bölgede deniz ticaretine konu olan diğer yük türleri yer almaktadır. Canlı Hayvan,
bölgenin önemli ithalat yük türlerindendir. 2017 yılında ülkeye 440.000 canlı hayvan girişi
olmuştur. Bu hayvanların 47.000 adedi Bandırma Limanı’ndan boşaltılmıştır (Deniz Haber 2,
2018). Bandırma Gümrük Müdürlüğü, 2013 yılı son çeyreğinde Tarım Orman ve Köy İşleri
Bakanlığı tarafından yapılan bir düzenleme ile canlı hayvan ve hayvansal ürünlerinin Türkiye
Gümrük Bölgesine giriş yapabileceği ihtisas gümrüğü olarak atanmıştır. Bu uygulama daha önce
Bursa Gümrüğü’nde gerçekleştirilmekteydi ve alınan bu karar sonrasında hayvan ürünleri ithalatı
yapan bölge firmaları Çelebi Bandırma Limanı’nı kullanmaya başlamışlardır (Deniz Haber 1,
2015).
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Tablo 10. Bölgede Deniz Ticaretine Konu Olan Maden Türleri
Bor

Mermer

Kalsit
Pirit

Demir Cevheri

Kömür

Kaolin

• İhracat
• Dökme ya da genel kargo (torbalı) olarak
• En çok Uzakdoğu ve Avrupa ülkelerine
• İhracat
• Daha çok konteyner ile
• Çin, Malezya, Endonezya, Arap ülkeleri, İtalya, İspanya
• İhracat
• Dökme olarak
• Kabotaj (giriş)
• Dökme olarak
• İnebolu’dan Bandırma’ya
• Kabotaj (giriş)
• Dökme olarak
• Zonguldak’tan Bandırma’ya
• İthalat
• Dökme olarak
• En çok Rusya ve Ukrayna (Temryuk)’dan
• İthalat
• Dökme olarak
• Ukrayna (Mauripol, Berdyansk) ’dan

Bölgeye dökme yük gemileri ile donmuş balık ithalatı yapılmaktadır. Bu yük türü özellikle Hint
Okyanusu taraflarından (Seyşeller) gelmektedir. Bir tür şeker şurubu olan melas da bölgeye sıvı
tanker gemileri ile büyük miktarlarda ithalatı yapılan yük türlerindendir.
Tablo 11. Bölgede Deniz Ticaretine Konu Olan Diğer Yük Türleri
Fosforik Asit

• İthalat
• Dökme olarak
• Ashdod (İsrail)-Ceuta (İspanya)

Sülfürik asit

• İthalat
• Dökme olarak
• Burgas (Bulgaristan)

Canlı Hayvan

• İthalat
• Genel Kargo
• Uruguay, Brezilya, İrlanda, Portekiz (Villa De Cande)
• İthalat
• Dökme olarak
• Seyşeller (Port Victoria)
• İthalat
• Sıvı dökme (tanker gemilerle)
• Rusya

Donmuş Balık

Melas

Yukarıda bahsettiğimiz gibi Bandırma bölgesi, sıvı kimyasal yük elleçlemesinde ülkenin önde
gelen limanları sınırları içerisinde bulundurmaktadır. Sülfürik ve fosforik asit Çelebi Bandırma
Limanı’nın önemli ithalat yüklerindendir. Hicri Ercili firması bu ürünlerin ciddi miktarlarda
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ithalatını gerçekleştirmektedir. Bölgede faaliyet gösteren Bağfaş A.Ş. ‘ye bağlı iskelelerde de sıvı
kimyasal yükler deniz ticaretine konu olmaktadır. Bu iskelelerde en çok elleçlenen ithalat yükü
kükürt, fosfat ve az miktarda kirli amonyum sülfattır. Nadiren sülfürik asit de Nemrut Limanlar
Bölgesinden kabotaj taşımacılığı dahilinde bölgeye getirilmektedir. Bu ürünler işletmenin
üretiminde kullandığı hammadde veya yarı mamul maddelerdir. Kükürt daha çok Yunanistan ve
Bulgaristan’dan, fosfat ise İsrail (Ashdod) ve Togo’dan ithal edilmektedir. Limandan en çok ihraç
edilen kimyasal ürünler ise CAN (Kalsiyum Amonyum Nitrat), DAP (Diamonyum Fosfat), NPK (a),
AS (Amonyum Sülfat)’tır. Son dönemlerde en çok ihracat yapılan ülkeler ise İspanya, Almanya,
İtalya, Romanya, Yunanistan, Nijerya ve Cibuti’dir.
2004 yılından bu yana Çelebi Bandırma Limanında Ro-Ro hizmeti de verilmeye başlanmıştır.
Liman bu sayede Marmara bölgesindeki kargo tır ve kamyonlarının yurt içi noktalara daha kısa
sürelerde taşınmasında önemli bir geçiş noktası haline gelmiştir (Deniz Haber 2, 2015).
Bandırma-Tekirdağ ve Bandırma-Ambarlı arası Kabotaj Ro-Ro taşımaları son yıllarda hızla
artmıştır ve bu hatlar bölgede önemli bir ulaştırma alternatifidir.
Yukarıda bahsettiğimiz tüm Bandırma Bölgesi’nde 2017-2018 yıllarında ağırlıklı olarak elleçlenen
ve dökme ve genel kargo grubuna giren yük türlerini Tablo 12’ de olduğu gibi özetleyebiliriz.
Daha çok genel kargo gemileri ile taşınan proje kargolardan özellikle rüzgar türbini parçaları
(kanat, gövde, aparatlar, vs.) bölgedeki rüzgar santrallerinin artmasıyla deniz ticaretine daha
fazla konu olmaya başlamıştır. Türbin parçaları ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden gelmektedir.
Daha küçük boyuttaki türbin parçaları, konteyner taşımacılığı ile de ithal edilmektedir.
Tablo 12. Bandırma Bölgesi Dökme/Genel Kargo Yük Türleri
Dökme ithal

hububat türleri, kömür, dondurulmuş balık, melas (tanker gemileri ile),
asit türleri (fosforik, sülfürik,vs.), kaolin

Dökme ihraç

Bor, mermer, mermer molozu, kalsit, CAN (Kalsiyum Amonyum Nitrat),
DAP (Diamonyum Fosfat), NPK (a), AS (Amonyum Sülfat)

Genel ithal
Genel ihraç
Kabotaj (giriş yükü)

canlı hayvan, R.E.S. ekipmanları, DCP (yem katkısı)
Bor (torbalı), blok mermer
pirit, feldispat, demir cevheri, sülfürik asit, kirli amonyum sülfat

Bandırma Bölgesinde konteyner taşımacılığı Çelebi Bandırma Limanından yapılmaktadır. Bölgeye
kabotaj kapsamında hizmet veren konteyner gemileri gelmektedir. Bu limana uğrak yapan
feeder gemiler Tekirdağ ve Ambarlı bölgesi limanlarında aktarma yapmaktadır. Bandırma
Limanında ağırlıklı olarak ithal yük elleçlemeleri yapılmasına rağmen; konteyner taşımacılığı
ağırlıklı olarak ihracat yüklerine hizmet vermektedir. Eti Maden, Banvit ve Hicri Ercili bölgede
konteyner taşımacılık hizmeti talep eden en önemli işletmelerdir.
Bölgede konteyner ile ihracatı yapılan yük grupları aşağıdaki gibidir;
Bor Ürünleri (boraks pentahidrat, boraks dekahidrat, borik asit, bor oksit, kalsine tinkal, susuz
boraks, öğütülmüş kolemanit, öğütülmüş üleksit, vs.): Bu ürün grubunda bölgedeki en önemli
yükleyici Eti Maden’dir. Ürünler bölgeden en fazla Uzakdoğu’ya gönderilmektedir.
Mermer: Özellikle Balıkesir ilinde faaliyet gösteren mermer üreticileri, bu bölgeyi yükleme limanı
olarak tercih edebilmektedir. Ağırlıklı olarak Çin, Malezya, Endonezya, Arap ülkeleri, İtalya,
İspanya, vs. bölgelere gönderilmektedir.
Kanatlı Eti (tavuk eti, tavuk ayağı, hindi eti, ileri işlenmiş ürünler, vs.): Bölgeden ağırlıklı olarak
Orta Doğu’ya (Dubai, S.Arabistan, vs.) ihracat yapılmaktadır.
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Bölgede konteyner ile ithalatı yapılan yük grupları aşağıdaki gibidir;
Sanayi Üretiminde Gerekli Parçalar: Özellikle bölgedeki sanayi bölgelerinde üretim yapan Türk
ve yabancı menşeili işletmeler, faaliyetleri için gerekli parçaları ihraç etmektedir.
Rüzgar Türbini Parçaları: Ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerinden gelmektedir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Bandırma ve civarında gerçekleştirilen sanayi ve ticaret faaliyetleri ve bölgenin sahip olduğu
kara, deniz ve demiryolu ulaşım alternatifleri sayesinde bölge, Balıkesir ilçesinin en gelişmiş ilçesi
olmuştur. Çalışmanın bulgularında da tespit edildiği üzere bölgede ağırlıklı olarak kuru dökme ve
genel kargo yük türlerinin elleçlemesi gerçekleştirilmektedir. Özellikle hububat, ithalatta en
önemli yük türlerindendir. İhracatta ise en önemli yük türü bor madenidir. Son yıllarda bölgeden
yapılan maden ihracatında artış görülmektedir. Mermer, Marmara Adası’ndan dökme kuru yük
gemileri ile ihraç edilirken, Bandırma Limanı’ndan konteynerlere dolumu yapılarak ihraç
edilmektedir. Son yıllarda bölgeden ihracatı yapılan pek çok yük türünde konteynerleşmeye
yönelik bir eğilim vardır ve bu durum Bandırma Liman Yönetimi tarafından da
desteklenmektedir. Bölgede genel olarak hububat ve sıvı kimyasal yüklerin (asit türleri) ithalatı
yapılırken, konteyner taşımacılığında ise bu durum tam tersidir. Ağırlıklı olarak bölgede üretimi
yapılan sanayi ve gıda ürünleri ile civar bölgede çıkarılan madenler ihraç edilmektedir. Son
yıllarda Bandırma Gümrüğü’nün canlı hayvan ithalatında ihtisas gümrüğü olmasının ardından
bölgedeki canlı hayvan ithalatında ciddi bir artış görülmektedir.
Bölgeye ithal edilen yük türlerinin geldiği destinasyonlar hububatta sırasıyla Rusya, Ukrayna,
Romanya gibi Karadeniz ülkeleridir. Canlı hayvan daha çok Güney Amerika ülkelerinden
getirilmektedir. Sıvı kimyasal yükler hem Avrupa hem de Karadeniz ülkelerinden ithal
edilmektedir. Bölgeden dökme ve genel kargo şeklinde ihracatı yapılan bor madeni en çok
Uzakdoğu ve Avrupa ülkelerine gönderilmektedir. Konteyner ile ihracatı yapılan kanatlı eti ve
ürünleri ağırlıklı olarak Orta Doğu’ya (Dubai, S.Arabistan, vs.) gönderilmektedir. Yine konteyner
ile ihraç edilen mermer yükleri Çin, Malezya, Endonezya, Arap ülkeleri, İtalya, İspanya, vs.
bölgelere gönderilmektedir. Genel kargo gemileri ile taşımacılığı yapılan proje yüklerinin
miktarında (rüzgar türbini parçaları, sanayi makineleri, vs.) son yıllarda artış görülmektedir.
Özelleştirme sonrası önemli altyapı yatırımları gerçekleştiren ve iş hacmini artıran Çelebi
Bandırma Limanı bölgenin en önemli deniz ticaret noktasıdır. Özelleştirme sonrası limanda
konteyner taşımacılığı gerçekleştirilmeye başlanmış, reefer gemilerin bağlama yapabilmesine
yönelik imkanlar sağlanmıştır. Bandırma Limanı, Güney Marmara’da rıhtımlara kadar uzanan
ulusal demiryolu bağlantısı olan tek limandır. Limandaki rıhtımlarla bağlantılı demiryolu ağının
mevcudiyeti, bölgenin kombine taşımacılık ağında önemli bir merkez olabilmesi açısından büyük
önem taşımaktadır. Özellikle Bandırma-Tekirdağ arasında rail ferry (Ro-La) taşımacılığının
yaygınlaştırılmasıyla, Avrupa ve Asya kıtalarının demir ve deniz yolu ile kombine şekilde
bağlantısı sağlanabilecektir. Bandırma, bünyesinde bulundurduğu tüm taşıma modu
alternatiflerini entegre edebilirse, ülkenin ve dünyanın en önemli lojistik üslerinden biri haline
gelebilecektir.
Bandırma ve çevresinde sanayi üretiminin ve sanayi yatırımlarının sürekli artıyor olmasının,
bölgenin deniz ticaretini de büyük oranda etkilemesi beklenmektedir. Eğer bölge, elinde
bulundurduğu avantajları değerlendirirse ve özellikle kombine taşımacılığa yönelik taşıma
alternatiflerini geliştirirse, yakın zamanda önemli bir lojistik üs haline gelmesi mümkün
görünmektedir.
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ÖZET:
Dünya ticaretinin hacim olarak yüzde sekseninden fazlası değer olarak da yüzde yetmişinden fazlası deniz
yoluyla yapılmaktadır. Ülkelerin ticari olarak gelişimi ve kalkınmaları için deniz ticaretinin önemi gün
geçtikçe artmaktadır. Limanlar dünya ticaretinde önemli yeri olan düğüm noktalarıdır. Çeşitli sektörlere
yönelik birçok kuruluşa hizmet veren limanlar, deniz ulaştırma lojistiğinde kilit rol oynar. Bu rolün etkisi,
hâkim olduğu ya da hizmet sunduğu pazar ile doğrudan ilişkilidir. Ticaret limanları mal hareketinde zaman
faydası sağlayacak ve hinterland bağlantısının en düşük maliyetle hizmet verebileceği şekilde
konumlandırılması gerekmektedir. Ayrıca hem kara hem de deniz taraflı tesislerin geleceğe yönelik
tasarlanması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı Bandırma Limanı ve paydaşlarının görüşleri alınarak
Bandırma Limanı özelinde deniz ticaretinin sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri sunmaktır. Çalışmada
TCDD, Bandırma Limanı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma’da faaliyet gösteren balıkçılık ile
ilgili kurumlar, Bandırma Belediyesi ve diğer resmi makamlardan birçok kişinin fikirleri nitel bir görüşme
yöntemi olan odak grup yöntemiyle alınarak Bandırma Limanı ve paydaşlarının yaşadığı sorunlar
aktarılmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda liman hinterlandının genişleyememesinin limanın temel
sorunlarından biri olduğu, ro-ro firmalarının Bandırma çevresinde uygulanan fiyat politikasından rahatsız
olduğu, Bandırma çevresine yapılacak yeni bir limana ihtiyaç olmadığı, Bandırma ve çevresinde yaşanan
deniz kirliliğinin en önemli sebebinin evsel atıklar olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: bandırma limanı, liman hinterlandı, deniz ticareti
JEL Kodları: R40, R41
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GİRİŞ
İnsan, navlun ve bilginin sürekli hareket etmesi her zaman toplumların ekonomik ve sosyal
yaşamının temel bileşenlerini oluşturmuştur. Çağdaş ekonomik süreçlere, taşıma ve daha yüksek
erişilebilirlik seviyelerinde önemli bir artış göstermesi eşlik etmiştir. Ulaştırma sistemlerinin
gelişimine dair tarihsel bir bakış açısı, teknolojik yeniliklerin etkilerinin altını çizmekte ve
ulaşımdaki gelişmelerin ekonomik, sosyal ve mekânsal değişimlere nasıl bağlı olduğunu
göstermektedir (Rodrigue,2017). Ekonomik gelişme ve insan refahının önemli bir bileşeni olan
ulaşım faaliyeti, dünya ekonomileri büyüdükçe önemini aynı hızla artırmaya devam ettirmiştir
(Ribeiro ve diğ., 2007). Dünya ticaretinin hacim olarak yüzde 80'inden fazlası değer olarak da
yüzde 70'inden fazlası dünya çapındaki limanlara yanaşan gemiler tarafından taşınmaktadır. Bu
veri deniz ticaretinin dünya devletlerinin kalkınmasında oynadığı rolü açıkça göstermektedir
(UNCTAD, 2017).
Deniz ticaretinde bölgesel yaşanabilecek problemlere bakacak olursak liman güvenliğinden
bahsetmeden geçemeyiz. Avrupa denizde güvenlik açısından en gelişmiş yönetmelikleri
oluşturmuştur (Kallas, 2011). Türkiye’de güvenlik açısından yeni gelişmeler kaydedilip gerekli
önemler alınmaya çalışsa da hala yeterli seviyeye ulaşılamamıştır. Çevre kirliliği de yaşanabilecek
bir diğer bölgesel deniz ticareti problemleri arasında yer almaktadır. Özellikle şehir ile iç içe
geçmiş limanların bölge halkıyla arasını iyi tutması gerekmektedir ve bunu sağlamak için çeşitli
projeler geliştirebilirler. Limanın çevreye atık bırakması veya havayı kirletmesi, sosyal açıdan
gelişebilmesinin ve yerel halkla uyum yakalamasını imkânsız kılar.
Bu çalışmada Bandırma ve çevresinde yaşanan deniz ticaret problemleri belirlenmeye
çalışılmıştır. Araştırmanın amacı Bandırma Limanı ve paydaşlarının görüşleri alınarak Bandırma
Limanın ve Bandırma ve çevresinin deniz ticaretinin sorunlarını belirlemek ve çözüm önerileri
sunmaktır. Çalışmada TCDD, Bandırma Limanı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, balıkçılık ile
ilgili kurumlar, Bandırma Belediyesi ve diğer resmi makamlardan birçok kişi ve kuruluşun fikirleri
nitel bir görüşme yöntemi olan odak grup yöntemiyle alınarak Bandırma Limanı ve paydaşlarının
yaşadığı sorunlar aktarılmaya çalışılmıştır. Çalışma sonucunda liman hinterlandının
genişleyememesinin limanın temel sorunlarından biri olduğu, ro-ro firmalarının Bandırma
çevresinde uygulanan fiyat politikasından rahatsız olduğu, Bandırma çevresine yapılacak yeni bir
limana ihtiyaç olmadığı, Bandırma ve çevresinde yaşanan deniz kirliliğinin en önemli sebebinin
evsel atıklar olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
LİMAN VE HİNTERLAND BAĞLANTISI
Limanların tarihi rolü taşımacılığa konu olan yüklerin taşınması adına çift yönlü lojistik sistemlerle
çalışan doğal alanlar olmasıdır. Limanlar geniş hinterlandları sayesinde bulunduğu bölgeye
ekonomik olarak da büyük katkı sağlarlar. Diğer taraftan limanlar tedarik zincirinde kargo
elleçleme, yönetim ve farklı tedarikçilerle ilgili bilgi alış verişi gibi görevlerde bulunarak kritik rol
oynarlar (Şekil 1). Taşıma modları arasında deniz taşımacılığı gerek hacim gerekse işlev açısından
önemli bir yere sahip olmasında limanların ne kadar önemli olduğunu bize bir kez daha gösterir
(World Bank, 2007).
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Şekil 1: Tedarik Zincirinin Limanlardaki Entegrasyonu (Kaynak: Chandrasekar, 2010).
Liman performansını artırmak için kargo bekleme sürelerini, liman tıkanıklığını, gemi çevrim
sürelerini azaltmaya yönelik limanların; diğer taşıma modlarıyla ve hinterland ile bir bütün
oluşturması gerekmektedir. Limanların verimliliklerini ve rekabet edebilirlik seviyelerini
arttırabilmesi için, iç ulaşım alternatiflerine entegre olması gerekmektedir. Limanların bu
gelişmelere ulaşmasının yolu verimli koordine ve organize edilmiş hinterland bağlantılarından
geçmektedir (Şekil 2) (Acciaro ve Mckinnon, 2013). Limanlar, hinterland ile iyi bağlandıkları
sürece tedarik zinciri üzerinde değer yaratabilirler. Hinterland erişimi, limanların rakiplerine göre
rekabet avantajı yaratabileceği alandır (Notteboom, T. & Rodrigue, J. 2005).

Şekil 2: Ulaştırma Terminali Hinterlandı (Kaynak: Rodrigure ve Notteboom, 2006).

LİMANLARDA FİYATLANDIRMA
İşletmeler; karlılık, sosyal sorumluluğu yerine getirme, hayatını devam ettirme maksimum kar
marjına ulaşma gibi bir takım temel amaçlara sahiptirler. Verilen hizmetlerin değerini belirlemek
için de bir bedel belirlemesi gerekir, bu bedel fiyat olarak adlandırılır. Bir diğer tanıma göre ise
fiyat, kişilerin bir mal veya hizmete vermiş oldukları toplam değeri gösteren bir kavram olarak
adlandırılır. Fiyat, işletmelerin karlarını belirlemede en önemli araçlardan birisidir. Dolayısı ile
doğru planlanmış bir fiyat politikası ve stratejisi olmayan işletmelerin, pazarda başarılı olma
ihtimalleri oldukça zayıftır. Doğru fiyat, doğru bir ürün/hizmet değer analizi, doğru bir pazar
araştırması ile bu bilgilerin doğru yorumlanması uzmanlar tarafından uygulanması neticesinde
belirlenebilir (Kotler, 2000).
53

Pazarlama faaliyetlerinden birisi olan fiyatlandırmanın, diğer faaliyet ve pazarlama karması
elemanları mekan, promosyon ve ürün pazarlama karması elemanlarıyla uyum göstermesi
gerekmektedir. Aksi takdirde ortaya çıkan çelişki, müşteri zihninde olumsuz bir etki bırakır ve
işletme imajını olumsuz etkiler işletmeyi büyük kayıplara uğratabilir (Kotler, 2005). Limanlarda
pazarlamanın en önemli unsurlarından fiyat konusu titizlikle ele alınmalı ve makro iç ve dış
faktörler ayırt edilmeden bütün unsurlar ayrıntılı şekilde incelenerek belirlenmelidir.
DENİZ KİRLİLİĞİ
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO), uluslararası deniz hukukunun gelişimi için Birleşmiş
Milletler tarafından kurulmuş bir kurumdur. Bu örgütün ana görevi, nakliye endüstrisi için adil
ve etkili, evrensel olarak benimsenen ve evrensel olarak uygulanan bir düzenleyici çerçeve
oluşturmaktır (UNCTAD, 2015).
Dünyanın yaklaşık dörtte üçünü kaplayan su mineraller açısından mükemmel bir çözücü
olduğundan tabiatta saf halde bulunmaz, bu da deniz kirliliğe neden olur. “Su çoğu iyonik
maddeleri ve şeker, üre, alkol gibi organik maddeleri çok çözerken yağları, hidrokarbonları ve
bazı tuzları çözemez. Türkiye’de kıyı kesiminde yoğunlaşan nüfus, sanayileşme, bilinçsiz toplum
ve şehirleşme sonucu denizlere bırakılan atık miktarı gün geçtikçe artış göstermektedir. Bu da
denizlerin kirlenmesini hızlandırmakta ve geri dönüşümü imkânsız hale getirmektedir. Deniz
ortamına giren genel kirleticiler ve kaynakları Şekil 4’te özetlenmiştir.
Şekil 4: Denir Ortamına Giren Genel Kirleticiler ve Kaynakları
Kirleticiler

Doğal girdiler

Ağır metaller

Nehirlerle taşınan (kayaların erozyonu),
volkanik aktiviteler ve organik maddenin
parçalanması
Ham petrol ve doğal gaz sızıntıları,
nehirlerle taşınım, volkanlar, sudaki
bakteri ve diğer organizma faaliyetleri

Hidrokarbonlar

Nutrientler
Radyoaktif elementler
Partikül madde

Nehirlerle taşınım, biyolojik aktivite,
upwelling, dip sedimentleri
Nehirlerle taşınım (Radyoaktif element
içeren kayalar), volkanik aktiviteler,
atmosferik etkileşim
Nehirlerle taşınım, biyolojik aktivite, dip
sedimentlerinin karışımı, atmosfer,
bulanıklık ve akıntılar

İnsan aktiviteleri sonucu
girdiler
Endüstriyel ve evsel atıklar,
yüzeysel sular
Gemicilik ve sondaj aktiviteleri,
atmosferik girdiler, evsel ve
endüstriyel atıksular, yüzeysel
sular
Endüstriyel ve evsel deşarjlar,
zirai atıklar
Nükleer santraller, nükleer silah
denemeleri, endüstriyel, tıbbi
ve evsel deşarjlar
Madencilik, sondaj çalışmaları,
evsel ve endüstriyel deşarjlar

Kaynak: TUBİTAK (2002).
FAO (Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu) su kirliliğini; canlı kaynaklara zararlı, insan
sağlığı için tehlikeli, balıkçılık gibi çalışmaları engelleyici, su kalitesini zedeleyici etkiler
yaratabilecek maddelerin suya atılması şeklinde tanımlayarak denize yaşamına verilebilecek
zararları açıklar. Türkiye ki deniz yaşamı, yapılaşma, endüstri, ev, komşu ülke akarsularından
gelen atıklarla ve deniz kazalarıyla kirletilmektedir. Deniz kirliliği sebeplerini evsel kirlilik, sanayi
kirliliği, deniz ulaşımından ve deniz kazalarından kaynaklanan kirlilik olarak açıklamak
mümkündür (Özden, 2002).
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YÖNTEM
Nitel araştırmalarda kullanılabilecek olan veri toplama yöntemlerinden biri de odak grup
görüşmesidir. Bu çalışmanın amacı odak grup görüşmesi ile ilgili kavramsal bir çözümleme
yapmaktır (Çokluk ve diğ. 2011). Odak grup görüşmesi, belirli bir konuyu ele alarak, konuyla ilgili
kişiler arasından seçilmiş 10-12 kişi ile oluşturulan bir grupla belirlenen konu çerçevesinde,
kişilerin görüşlerini ve tutumlarını açığa çıkarmak amacıyla, konun uzmanı tarafından yürütülen,
araştırmayı yapan kişiler tarafından önceden belirlenmiş sorular ışığında grubun ortaya koyduğu
görüşlerin özetlendiği bir araştırma yöntemidir. Bu yöntemle elde edilen veriler değerlendirilir
ve bu değerlendirme ışığında, (diğer araştırma yöntemleriyle de desteklene bilinir) belirlenen
konu ile ilgili nelerin yapılabileceğine yönelik çalışmalara yön verilir (Güzel, 2006).
BULGULAR
Erdek civarında yapılması planlanan liman projesinden bazı devlet otoriteleri tarafından uzun
süredir bahsedilmektedir. Paydaşların bu konu hakkında yeterli bilgi sahibi olmadığından dolayı
nasıl bir strateji izlemeleri gerektiği konusunda problem yaşamaktadırlar. Liman yeri seçim
kriterlerine göre limanın yapılması planlanan yer paydaşlar tarafından sorgulanmaktadır.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, yapılması planlanan liman projesi ile ilgili bilimsel
çalışmalara dâhil olmak isteği konusunda fikrini açıkça beyan etmektedir.
Bazı devlet otoriteleri Erdek civarında yapılması planlanan liman projesinin Rotterdam Limanı’na
benzer şekilde projelendirecekse, yapılmasına karşı çıkılmaması şeklinde görüş bildirmektedir.
Limanı sadece bir liman olarak kabul etmenin ve çevresiyle olan etkileşimini yok saymanın,
projenin baştan başarısız olmasına neden olabileceği öngörülmektedir. Yapılması planlanan ama
resmi ağızlardan kesin teyit edilemeyen liman projesinin ulaşım ve bağlantı sorunları yaşayacağı
ve bu problemi ne şekilde çözüme kavuşturabilecekleri hala resmi otoriteler tarafından
sorgulanmaktadır. Bazı uzmanlar tarafından bu alan transit geçişe de uygun görülmemektedir.
Ayrıca, Bazı devlet kurumları; yeni yapılacak liman ile Bandırma’da bulunan limanın atıl konuma
düşeceğini, bunun yanında Bandırma esnafının da zarar görebileceğini söylemektedir. Bandırma
Limanı yüzde otuz kapasiteyle çalışırken yeni yapılacak bir limanın elleçleyecek yük bulma
hususu sorgulanmaktadır. Bazı devlet kurumları, liman projesinde liman paydaşlarının
görüşlerinin yeteri kadar alınmadığı, bölge ihtiyaçlarının esnaftan başlayarak tüm taraflar
dinlendikten sonra ortaya koyulması gerektiği şeklinde görüş bildirmektedir. Ege ve Akdeniz’den
gelen 1 milyon civarı araç kapasitesinin Bandırma Limanı ve paydaşları ile beraber ortak
projelerle değerlendirilmesi gerektiğinin özellikle altı çizilmektedir. Ayrıca yeni bir liman
yapılırken ya hammadde ya da üretim alanlarının yakın olması gerektiği, Kalkınma Ajansı
raporlarının tatmin edici olmadığı belirtilmiştir.
Bandırma bölgesi ve çevresinin limanlar master planının 2000 yılından beri yapılmadığı ve master
plan yapılmadan bu yatırımların başarısızlıkla sonuçlanacağı da liman paydaşları tarafından bir
uyarı olarak belirtilmiştir. Çeşitli kurumlar, Bandırma Limanının da çok fazla genişleme imkânının
olmadığını belirtmektedir. Bölge hakkında yapılan bazı çalışmalarda yeni liman inşasına elverişli
bölgelerin tespit edildiği, bu bölgelerin birinde hayata geçirilecek bir limanın bölgeyi geliştirme
potansiyelinin yüksek olduğu da belirtilmektedir.
Ro-ro firmaları Bandırma Limanı ve çevresindeki limanların uyguladığı fiyat politikaları hakkında
memnuniyetsizliklerini dile getirmişlerdir. TCDD’ nin uyguladığı ücret politikası konusunda ise roro acenteleri, ücretlerin Türk lirası olarak tahsil edilmesinden dolayı çok memnun olduklarını
ifade etmektedirler. Hinterland kısmında belirtiğimiz problemler ro-ro taşımacılığında da
karşımıza çıkmaktadır. Firmalar gemiye binmeden önce tırların park edebilmesi için park
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alanlarının yapılmasını istemektedir. Ancak mevcut durumda bu alanları sağlamak çok zor
gözükmektedir.
Günümüzde “yeşil liman” kavramı çok popüler hale gelmiştir. Limanların çevreye verilebilecek
zararların ez aza indirilmesi için çevreye duyarlı limanlar hayata geçirilmeye çalışılmaktadır.
Bandırma Limanın şehir içerisinde bulunmasından dolayı, çevresel açıdan da bölgede problemler
oluşabilmektedir. Normalde limanlarda 4 km civarında olması gereken koruma bantları, limanın
art alanında şehir bulunması sebebi ile 400 metre civarındadır. Limanda ağırlıklı olarak dökmek
yük elleçlenmesi, bölgeye canlı hayvan ithalatı yapılması dolayısıyla da limanın bölgede yaşayan
halka verdiği rahatsızlık artmaktadır.
Tüm bunların yanında, Bandırma çevresinde evsel atıkların deniz kirliliğindeki rolü oldukça
fazladır. Bölgedeki endüstriyel firmaların genellikle kendi özel arıtma sistemleri bulunmaktadır.
Ancak evsel atıklar için yeterli arıtma sistemleri mevcut değildir. Belediyelere bu konuda çok
fazla sorumluluk düşmektedir. Toplumda her ne kadar deniz kirliliği denilince akla ilk fabrikaların
denize vermiş olduğu zarar akla gelse de Bandırma’da evsel atıkların çevreye verdiği zarar
oldukça fazladır. Körfezdeki balık türleri deniz kirliliğinden dolayı oldukça azalmış durumdadır.
SONUÇ
Bu çalışmada Bandırma ve çevresindeki deniz ticaretini ilgilendiren problemler aktarılmaya
çalışılmıştır. Çalışma sonucunda limanın hinterland olarak genişleyememesinin limanın temel
sorunlarından biri olduğu, ro-ro firmalarının Bandırma çevresinde uygulanan fiyat politikasından
rahatsız olduğu, Bandırma çevresine yapılacak yeni bir limana ihtiyaç olmadığı, Bandırma ve
çevresinde yaşanan deniz kirliliğinin en önemli sebebinin evsel atıklar olduğu sonuçlarına
ulaşılmıştır. Genel olarak çalışmanın sonuçlarını maddeler halinde aşağıdaki şekilde
sıralayabiliriz;
• Bandırma Bölgesi civarına yapılması planlanan liman hakkında paydaşlar yeterli bilgi sahibi
değildir.
• Bandırma Limanı henüz tam kapasite ile çalışmazken, yeni bir limanın elleçleyecek yükü
bulması imkânsız görünmektedir.
• Bu yeni proje gerçekleşirse Bandırma esnafının da büyük zarar görebileceği
öngörülmektedir.
• Bandırma Limanın hinterland olarak genişleyememesi, limanın gelişememesine sebep
olmaktadır. Denizi doldurma yoluyla alan yaratma imkânı olsa da hem bürokratik süreç, hem
de maliyetler açısından bu dönemde hayata geçirilmesi mümkün değildir.
• Ro-ro firmaları Bandırma ve çevresinde bulunan limanların uyguladığı fiyat politikasından
oldukça rahatsız durumdadır.
• Limanın şehir içinde kalmasından ve limanda ağırlıklı olarak dökme yük elleçlemesi
yapılmasından dolayı çevreye ve bölgede yaşayan halka verdiği zarar fazla olmaktadır.
• Bandırma ve çevresinde evsel atıkların deniz kirliliğinde rolü oldukça fazladır.
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2017 YILINDAKİ OLUMSUZ HAVA KOŞULLARININ (RÜZGAR) BANDIRMA
LİMANI VE GEMİ TRAFİĞİNE ETKİSİ

Arş. Gör. Can TAŞ
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Arş. Gör. Mehmet Ali BAHÇE
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ÖZET:
Bandırma, Marmara Denizi'nin güneyinde yer alan yerleşim birimidir. Kuzeyinde Erdek ilçesi ve Kapıdağ
Yarımadası, doğusunda Karacabey ilçesi, güneyinde Manyas ilçesi ve Kuşgölü, batısında ise Gönen ilçesi
bulunmaktadır. Önemli bir liman kenti olup aynı adla anılan körfezde yer almaktadır. İstanbul, Bursa ve
İzmir illerinin köşelerini oluşturduğu üçgenin ortasında bulunur. Bu illere ortalama 2 saat uzaklıktadır. Aynı
zamanda İstanbul'un, Marmara ve Ege Bölgeleriyle bağlantısını sağlayan bir konumdadır. Gelişmiş limanı
ile İstanbul'un giriş kapısı özelliği taşımaktadır. 1998 yılında İstanbul-Bandırma arasındaki hızlı feribot
seferlerinin başlamasıyla İstanbulla arasındaki bağını güçlendirmiştir. Bandırma'yı Akdeniz ve Karadeniz
iklimleri etkilemektedir. Bölge genel olarak rüzgar potansiyeli olarak dikkat çekmektedir. Poyraz ve
Etesiyen olmak üzere kuzey sektörlü rüzgarlar görülür. Hakim rüzgar yönü Kuzey-Kuzeydoğu'dur. Yaz
döneminde kuzey sektörlü rüzgarlar etkili olup kış döneminde ise gezici alçak basınçlar devreye girdiğinde
güney sektörlü rüzgarlar etkinliğini artırır. Ortalama rüzgar hızı 15km/saat'dir. Bu çalışmanın amacı, rüzgar
potansiyeli yüksek olan Bandırma'nın liman ve gemi trafiğinin 2017 yılında nasıl etkilendiğini araştırmak
olup elde edilen verilerle Bandırma ve çevresinde yaşayan insanlara konu hakkında bilgi sahibi olması
hedeflenmiştir.
Anahtar sözcükler: bandırma, liman, rüzgar
JEL Kodu: Q51
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EFFECTS OF BAD WEATHER CONDITIONS (WIND) TO BANDIRMA PORT
AND SHIP TRAFFIC IN 2017 YEAR
Res. Ass. Can TAŞ
Bandırma Onyedi Eylül University, ctas@bandirma.edu.tr
Res. Ass. Mehmet Ali BAHÇE
Bandırma Onyedi Eylül University, mbahce@mail.edu.tr

ABSTRACT:
Bandırma is a place which is located south of Marmara Sea. In the north of Bandırma there are Erdek
district and Kapıdağ Peninsula, in the east side there is Karacabey district, in the south part there are
Manyas district and Kuş Lake and in the west side there is Gönen district. Bandırma is an important port
town that has a bay with same name of town. Bandırma is the centre of triangle which has corners called
İstanbul, Bursa and İzmir. It is 2 hours average away from those cities. It is also in the position where
connects İstanbul to Marmara and Aegean regions. It is like an entrance gate to İstanbul by its developed
port. In 1998 high speed ferry voyages to İstanbul strengthened the connection between Bandırma and
İstanbul. Bandırma is influenced by Mediterranean and Black Sea climates. This region is attracting
attention with wind potential. North Sector winds called Northester and Etesian are seen. Dominant wind
direction is North-Northeast. North sector winds are seen in the summer time and southern sector winds
increase their effect when traveling low pressure starts in the winter time.The average wind is 15 km/h.
The aim of this study is to investigate how Bandırma’s port and ship traffic can be affected by bad weather
conditions and trying to give informations about this topic to people who lives in and around Bandırma
Keywords: bandirma, port, wind
JEL Code: Q51
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BANDIRMA’NIN COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ VE İKLİMİ
Bandırma, Marmara Bölgesinde bir ilçedir. Doğusunda Karacabey (Bursa), batısında Gönen,
kuzeyinde Erdek (Kapıdağ) ve Marmara Denizi, güneyinde ise Manyas bulunmaktadır. 40º 21’
30” kuzey enlemi ve 27º 48’ 59” doğu boylamının kesişim noktası üzerinde bulunan
Bandırma’nın yüzölçümü 690 km2’dir. Denizden yüksekliği 1 metre ile 764 metre arasında
değişmektedir. İlçenin kuzeyinde yer alan ve kendi adıyla anılan körfezin uzunluğu 31 km’dir.
Bandırma, önemli bir liman kentidir. İstanbul, Bursa ve İzmir illerinin ortasında Güney
Marmara’nın en önemli kentlerinden biridir. İlçenin arazi yapısı; Kuzeyden güneye doğru kısmen
dağlık ve engebelidir. Bandırma, Gemlik Körfezinden batıya devam eden ve Marmara denizinin
güney kıyılarını izleyen fay hattı üzerinde yer aldığından birinci derecede deprem kuşağında
bulunmaktadır. Bandırma ilçesi, gelişmişlik bakımından Balıkesir ili içinde merkez ilçenin önünde
birinci sırada. Türkiye genelinde 858 ilçe arasında ilk 10 içinde yer almaktadır. İl olabilecek ilçeler
arasında Bandırma 87 ilçe içinde beşinci sırada bulunmakta ve il yapılması gereken ilk üç ilçe
arasında yer almaktadır. Coğrafi konumu itibariyle Bandırma Ekonomik faaliyetlerin gelişimi
açısından uygun koşullara sahiptir. Bandırma Limanının önemli bir deniz ulaşım merkezi
olmasının temel nedenlerinden biri, Kapıdağ Yarımadası’nın fırtınaları engellemesidir. Ayrıca
arazi yapısının ulaşımı kolaylaştırıcı nitelikte olması Bandırma açısından bir avantaj olarak
değerlendirilebilir. İlçenin en yüksek dağı, doğusunda yer alan 764 metre yüksekliğindeki
Karadağ’dır. İlçenin kuzeyinde yer alan Kapıdağ ise Bandırma ve Erdek Körfezi ile çevrelenmiş bir
yarımadadır. Eskiden kıyıya oldukça yakın bir ada durumunda olan Kapıdağ, sonradan kara ile
birleşerek, bir yarımada şeklini almıştır. Bandırma’nın en uzun akarsuyu Eğridere’dir. İlçenin
diğer önemli akarsuları ise Beyderesi, Çayırdere, Eski Sığırcı Deresi, Arıkaltı Deresi, Bozdere ve
Değirmenderesi’dir. Bandırma Körfezi’nin 15 km. güneyinde bulunan Kuş Gölü’nün yüzölçümü
164 km2’dir. Ortalama derinliği 2-3 metre olan Kuş Gölünün en derin yeri yaklaşık 4 metredir.
(bandırma ilçe halk kütüphanesi, 2018)
Bandırma, hem Akdeniz hem de Karadeniz iklimlerinin etki alanı içindedir. Köppen-Geiger'e göre
iklim Csa'dir. Yani kışın ılık, yazın ise çok sıcak ve kurak iklim (Akdeniz iklimi) görülmektedir (mgm,
2018). Ayrıca Balkanlardan gelen karasal iklimin geçiş alanı üzerinde yer alması nedeniyle, ilçede
çeşitli iklim özellikleri gözlenir. 52 yıllık değerlere göre Bandırma'da; en düşük sıcaklık -14.6 ºC
(15 Ocak 1954), en yüksek sıcaklık ise 42.4 ºC (9 Temmuz 2000) olarak kaydedilmiştir. Yıllık
ortalama sıcaklık 14 ºC dir. Hakim rüzgar yönü Kuzey-Kuzeydoğu'dur. Ortalama rüzgar hızı 15
km/saat'dir. İlçede yıllık ortalama yağış miktarı 703.3 kg/m dir. Yıllık nispi nem ortalaması ise
%73'tür. (bandirmakentkonseyi, 2018)
Poyraz, kuzeydoğudan esen, Karadeniz’in kuzey doğuya bakan kıyıları ile İstanbul Boğazı’nda
hasar yaratabilecek şiddette esen soğuk rüzgardır. Güney Rusya üzerinde oluşan yüksek basınç
ile yoğun soğuk kararlı havanın güneye, Karadeniz’in nispeten sıcak deniz yüzeyine doğru
uzanması nedeniyle güneyde oldukça kararsız ve hamleli rüzgar oluşur ki bu poyrazdır. Poyrazın
şiddeti ve hamlesi, kuzeydeki yüksek basınç ile güneydeki, yani Karadeniz üzerindeki alçak
basıncın arasındaki basınç farkına bağlıdır. Basınç farkı fazlalaştıkça rüzgarın hızı ve hamlesi artar.
Poyraz, aynı zamanda kış mevsiminde Türkiye’nin kuzey kıyılarında, Karadeniz’de ve Karadeniz’e
bakan taraflarda kar yağışına neden olur. (mgm, 2018)
Yıldız, kuzeyden esen, ismi kutup yıldızına istinaden yerel balıkçılar tarafından verilen soğuk
rüzgâr. Genellikle Karadeniz ve Marmara denizi üzerinden bir soğuk cephenin geçişinden sonra
eser. Yazın serin, kışın ise soğuk hava taşır. (mgm, 2018)
Lodos, Türkiye’nin batı kesimlerinde, güneybatı yönlerinden esen sıcak rüzgâr (İsmi Yunan tanrısı
Notos’tan çevirme). Bazen hızı ve hamlesi 60 ile 130 km/s’ye kadar ulaşarak etkili olur. Denizciler
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için oldukça önemli ve tehlikeli varsayılan rüzgâr tipidir. Bilhassa Marmara Bölgesi’nde deniz
ulaşımını açık şekilde etkiler. Görüş mesafesini, içerdiği nem (mikro damlacıklar) nedeniyle yüzde
10 kadar düşürebilir. Bazen yağmurun peşinden sıcak bir havaya neden olur. Yağmur öncesinde
ise ılık ve nemli bir ortama neden olabilir. Kıyı erozyonuna neden olan rüzgâr
tiplerindendir.Özellikle kış mevsiminde, sıcak esme özelliği nedeniyle karların erimesine neden
olarak zaman zaman taşkın, sel ve su baskınları yaratır. Aynı zamanda, estiği sürece sıcaklıkların
da normalin üstünde artmasına neden olan bir rüzgârdır. Zaman zaman Ege, Marmara ve Batı
Akdeniz’de deniz ulaşımını etkilediği gibi kara ve denizde can ve mal güvenliğini tehlikeye
sokacak olaylara neden olarak yaşamı etkiler. (mgm, 2018)
Etezyen, özellikle Ege Denizi üzerinde olmak üzere, Akdeniz'de esen kuzeyli yaz rüzgarı. Eski
Yunanlılardan beri çok iyi bilinen ve periyodik dönemleri izlenen etezyen rüzgarları için "Köpek
Yıldızı, Sirius'un doğmasından başlayarak 40 gün süreyle esen" rüzgar tanımı verilmiştir.
Günümüz kayıtları bu rüzgarların Mayıs ortalarında esmeye başladığını, Temmuz ve Ağustos
aylarında en yüksek sıklığa ulaştığını ve Ekim ortalarında son bulduğunu göstermektedir.
Genelde kuru olan bu rüzgarlar, Akdeniz'i geçerken nem kazanır, Cezayir ve Tunus kıyılarında sis
ve pusa neden olurken, Kuzey Afrika kıyılarında da sıcaklıkların biraz azalmasına neden olur. Bu
rüzgar birçok yerde Türkçe adıyla "meltem" olarak bilinir. (mgm sozluk, 2018)

Resim 1. Mahalli Rüzgar Yön İsimleri (mgm mahalli rüzgar yön, 2018)
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BANDIRMA’NIN 2017 YILI RÜZGAR VERİLERİ

Şekil 1. Ocak 2017 Rüzgar Verisi (meteoblue, 2018)
Ocak 2017 verilerine baktığımızda, ayın 7’sinde ve 8‘inde saatte 55 km’ye yaklaşan, ayın 12’sinde
ise saatte 60km’yi aşan rüzgar görülmektedir.

Şekil 2. Şubat 2017 Rüzgar Verisi (meteoblue, 2018)
Şubat 2017 verilerine baktığımızda, ayın 11’inde ve 12‘sinde saatte 40 km’ye yaklaşan, ayın
25’inde ve 26’sında ise saatte 40km’yi aşan rüzgar görülmektedir.

Şekil 3. Mart 2017 Rüzgar Verisi (meteoblue, 2018)
Mart 2017 verilerine baktığımızda, ayın 27’inde ve 28‘inde saatte 40 km’yi aşan rüzgar
görülmektedir.
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Şekil 4. Nisan 2017 Rüzgar Verisi (meteoblue, 2018)
Nisan 2017 verilerine baktığımızda, ayın 1’inde saatte 40 km’yi aşan rüzgar görülmektedir.

Şekil 5. Mayıs 2017 Rüzgar Verisi (meteoblue, 2018)
Mayıs 2017 verilerine baktığımızda, ayın 17’sinde ve 12‘sinde saatte 40 km’ye yaklaşan, ayın
25’inde ve 26’sında ise saatte 40km’yi aşan rüzgar görülmektedir.

Şekil 6. Haziran 2017 Rüzgar Verisi (meteoblue, 2018)
Haziran 2017 verilerine baktığımızda, ayın 12’sinde ve 13‘ünde saatte 30 km’yi aşan rüzgar
görülmektedir.
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Şekil 7. Temmuz 2017 Rüzgar verisi (meteoblue, 2018)
Temmuz 2017 verilerine baktığımızda, ayın 6’sında, 17‘sinde ve 18’inde saatte 40 km’yi aşan
rüzgar görülmektedir.

Şekil 8. Ağustos 2017 Rüzgar verisi (meteoblue, 2018)
Ağustos 2017 verilerine baktığımızda, ayın 1’inde, 2‘sinde, 10’nunda, 26’sında saatte 40 km’ye
yaklaşan, ayın 25’inde ve 26’sında ise saatte 40km’yi aşan rüzgar görülmektedir.

Şekil 9. Eylül 2017 Rüzgar verisi (meteoblue, 2018)
Eylül 2017 verilerine baktığımızda, ayın 28’inde saatte 40 km’ye yaklaşan, ayın 29’unda ve
30’unda ise saatte 50 km’yi yaklaşan rüzgar görülmektedir.
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Şekil 10. Ekim 2017 Rüzgar verisi (meteoblue, 2018)
Ekim 2017 verilerine baktığımızda, ayın 1’inde saatte 50 km’ye yaklaşan, ayın 2’sinde ise saatte
40km’yi yaklaşan rüzgar görülmektedir.

Şekil 11. Kasım 2017 Rüzgar verisi (meteoblue, 2018)
Kasım 2017 verilerine baktığımızda, ayın 20’inde saatte 40 km’ye yaklaşan, ayın 30’unda ise
saatte 40km’yi aşan rüzgar görülmektedir.

Şekil 12. Aralık 2017 Rüzgar verisi (meteoblue, 2018)
Aralık 2017 verilerine baktığımızda, ayın 1’inde, 2‘sinde, 9’unda, 10’unda, 11’inde, 16’sında,
18’inde, 22’sinde ve 24’ünde saatte 40 km’yi aşan, ayın 17’sinde ve 23’ünde ise saatte 50km’yi
aşan rüzgar görülmektedir.
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Şekil 13. 2017 Yılı Rüzgar verisi (meteoblue, 2018)
Tabloya baktığımızda 2017’de Ocak ve Aralık ayları rüzgarın en şiddetli olduğu aylar olarak
görülmektedir.
OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI SEBEBİYLE İPTAL EDİLEN FERİBOT SEFERLERİ
07 Ocak 2017 tarihinde iptal edilen seferler, 07:00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribotu, 09:30
Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü ve 18:30 Bandırma-Yenikapı hızlı feribotu seferleri.
(Hürriyet 10, 2018)
11 Ocak 2017 tarihinde iptal edilen seferler, 07:00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot ve 07:45
Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri. (Milliyet, 2018)
24 Şubat 2017 tarihinde iptal edilen seferler, 16:00 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü
ve 18:45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri. (Hürriyet 9, 2018)
18 Temmuz 2017 tarihinde iptal edilen seferler 10:00 Bandırma-Yenikapı hızlı feribotu ve 13:00
Yenikapı-Bandırma hızlı feribotu seferleri. (Hürriyet 8, 2018)
29 Ağustos 2017 tarihinde iptal edilen seferler, 17:15 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz
otobüsü, 18:30 Bandırma-Yenikapı hızlı feribot ve 19:00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferleri.
(Hürriyet 7, 2018)
30 Ağustos 2017 tarihinde iptal edilen seferler, 08:30 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü
ile 08:00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribotu ve 10:00 Bandırma-Yenikapı hızlı feribot seferleri. Öte
yandan, fırtına nedeniyle Bandırma Limanı'nda demirli küçük balıkçı tekneleri deniz
açılamamıştır. Limana gelen büyük tonajlı yük gemileri de 2 römorkör yardımı ile limana
yanaştırılmıştır. (Hürriyet 6, 2018)
29 Eylül 2017 tarihinde iptal edilen seferler, 10:15 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü ve
12:00 Bostancı-Yenikapı-Bandırma deniz otobüsü seferleri. (Hürriyet 5, 2018)
21 Kasım 2017 tarihinde iptal edilen seferler 07:00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferi ve 07:45
Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri. (Hürriyet 4, 2018)
10 Aralık 2017 tarihinde iptal edilen sefer, 15:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü
seferidir. (Hürriyet 3, 2018)
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16 Aralık 2017 tarihinde iptal edilen sefer, 09:30 Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü
seferidir. (Hürriyet 2, 2018)
23 Aralık 2017 tarihinde iptal edilen seferler 07:00 Yenikapı-Bandırma hızlı feribot seferi ve 09:30
saatindeki Bandırma-Yenikapı-Bostancı deniz otobüsü seferleri. (Hürriyet 1, 2018)

Resim 2. Bandırma Limanı Sınırları ve Gemi Demirleme Sahaları (mevzuat, 2018)
Yukarıda gördüğünüz resimde Bandırma Limanı’nın sınırları ve gemiler için demirleme sahaları
gösterilmiştir. Olumsuz hava koşulları için ayrı bir demirleme sahası belirlenmiş olup gemilerin
demir taraması yani sürüklenmesi ihtimaline karşı kıyıdan ve limandan daha uzak mevkide
beklemeleri öngörülmüştür.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışmaya Bandırma’nın coğrafi konumu ve özellikleriyle genel iklim koşullarından bahsedilerek
başlanmıştır. Yıl içinde hakim olan rüzgarların neler olduğu ve bu rüzgarların özellikleri
açıklanmıştır. 2017 yılı rüzgar verileri ay bazında incelenmiş olup rüzgar hızının yüksek olduğu
günler belirtilmiştir. Yıllık tabloya baktığımızda rüzgar hızının en şiddetli olduğu aylar Ocak ve
Şubat olarak gözükmektedir. Ocak ayında saatte 60 km’yi geçen rüzgar, Aralık ayında ise 50 km’yi
aşan rüzgar tespit edilmiştir. Olumsuz hava koşulları yüzünden iptal edilen feribot veya deniz
otobüsü seferlerinin tarih ve saatlerinden bahsedilmiştir. En fazla iptallerin 3 gün ile Aralık ayında
olduğu görülmüştür. Aralık ayını 2 gün iptal ile Ağustos ve Ocak ayları izlemiştir. Ayrıca Ocak
ayında bazı sefer iptallerinin soğuk hava koşullarından olduğu yazılı basında yer almıştır. Son
olarak Bandırma Limanı sınırları ve gemi demirleme sahaları paylaşılmıştır. Olumsuz hava
koşulları için farklı demirleme bölgesi belirlenmiştir.
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BANDIRMA LİMANI YÜK TALEP TAHMİNLEMESİ
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ÖZET:
M.Ö. 8. ve 9. yüzyıllar arasında kurulduğu tahmin edilen Bandırma Limanı günümüzde Marmara Bölgesini
Ege ve İç Anadolu’ya bağlayan kara ve demiryolu bağlantısı ile bölgenin ihracat ve ithalat kapısıdır. Liman,
Güney Marmara Bölgesi hinterlandında yer alır ve buradaki birçok ithalatçı ve ihracatçı firmaya elleçlediği
konteyner, sıvı ve katı dökme, paletlenmiş genel kargo yükleri, proje kargo yükleri ve günde ortalama 600
tırın geçiş yaptığı Ro-Ro terminali ile hizmet vermektedir. Toplam uzunluğu 2973 metre olan ve derinlikleri
6-12 metre arasında değişen 20 adet rıhtımında yükleme-boşaltma hizmetleri mobil vinçler, ekskavatörler
ve konveyör sistemi ile gerçekleştirilmektedir.
Limanlar ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında, dolayısıyla iç ve dış ticarette kilit rol üstlenen düğüm
noktalarıdır. Günümüzde limanların yaşadığı başlıca sorunlar arasında arz-talep dengesizliği nedeniyle
oluşan liman verimsizliği gösterilmektedir. Düşük talep atıl kapasite oluşumuna, yüksek talep ise kapasite
yetersizliğine bağlı zaman, müşteri ve mali kayıplara neden olmaktadır. Limanların kapasite kullanım oranı
bu noktada bir limanın kendisine ölçekle başarısını göstermektedir.
Bu çalışma kapsamında Bandırma Limanı yük elleçleme istatistikleri ve liman hinterlandının sosyoekonomik durumunun yıllara bağlı değişimi göz önüne alınarak zaman serisi regresyon analizi yöntemi ile
limanın beş yıllık talep tahminlemesi gerçekleştirilmiştir. Uygulanan regresyon analizi sonucunda elde
edilen düşük, ortalama ve yüksek yük elleçleme talebi senaryoları oluşturulmuştur. Tespit edilen
tahminleme sonuçları ile limanın teorik kapasitesi arasındaki ilişkinin ileride gerçekleştirilmesi düşünülen
yatırımların çerçevesini belirlemede fayda sağlayacağı öngörülmektedir.
Anahtar Kelimeler: bandırma, bandırma limanı, deniz taşımacılığı, talep tahmini, hinterland
JEL Kodları: R40, R41
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GİRİŞ
Tanrı bir armatör olsa gerek, yeryüzündeki hammaddeleri ihtiyaç duyulan yerlere uzak
konumlandırmış ve Dünya’nın üçte ikisini sularla kaplamıştır. Ünlü Norveçli Armatör Erling
Naess’e ait bu sözler günümüzde deniz yolu taşımacılığının uluslararası ticaretteki gerekliliğini ve
önemini gösterir niteliktedir. 21.yy başlarında denizyolu taşımacılığının uluslararası ticaretteki
payı incelendiğinde mamul, yarı mamul ve nihai ürün taşımacılığının yüzde sekseninden
fazlasının denizyolu taşımacılığı ile gerçekleştirildiği görülmektedir. Deniz taşımacılığı seyir
halindeki 50 bin kargo gemisi ve bunlara hizmet veren limanların sayesinde gerçekleşmektedir
(Shipping Facts, 2015).
İnsanlık tarihi kadar eski olan ticarette deniz yollarının kullanımı yaklaşık 3300 yıllık bir geçmişe
sahiptir. Limansız bir deniz ticareti düşünülemediğinden limanlar deniz ticaretinin en önemli alt
yapısı olma özelligini elinde bulundurmaktadır. Liman yatırımlarının çok büyük sermayelerle
gerçekleştirilmesi ve inşasının uzun zaman alması, liman kapasite kullanımını kritik derecede
önemli bir konu haline getirmektedir. Bu durum her liman açısından proje aşamasından itibaren
yük potansiyeli tayini ve gelecekteki yük talep tahminlemesini zorunlu kılmaktadır. Liman yük
talep tahminlemesi konusu alan yazında sıkça işlenen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır.
Limanların günümüzde yaşadığı başlıca zorluklar arasında arz-talep dengesizliği nedeniyle oluşan
liman verimsizliği gösterilmektedir. Düşük talep atıl kapasite oluşumuna, yüksek talep ise
kapasite yetersizliğine bağlı zaman, müşteri ve mali kayıplara neden olmaktadır. Bu durumun
gerçekleşmemesi ve kapasite kullanımının en uygun düzeyde tutulabilmesi için talep
tahminlemesi konusunun limanların proje aşamasından başlayarak titizlikle ele alınması gerekir.
Mevcut sosyo-ekonomik duruma ve eldeki en son verilerden yararlanarak Bandırma Limanı için
bu çalışma kapsamında beş yıllık yük talep tahminlemesi gerçekleştirilmiştir. Limanın art
bölgesinin sosyo-ekonomik gelişimi ve limanın geçmişe dönük istatistiksel verileri kullanılarak
regresyon analizi gerçekleştirilmiştir. Uygulanan regresyon analizi sonucunda elde edilen düşük,
ortalama ve yüksek yük elleçleme talebi senaryoları oluşturulmuştur. Çalışma sonucundaki
kantitatif projeksiyonlar ve nitel değerlendirmeler, limanın geleceği hakkında yapılacak ileriki
çalışmalara bir temel oluşturacaktır. Buna ek olarak tespit edilen tahminleme sonuçları ile
limanın teorik kapasitesi arasındaki farkın ileride gerçekleştirilmesi düşünülen yatırımların
çerçevesini belirlemede fayda sağlayacağı öngörülmektedir.
YAZIN TARAMASI
Literatürde limanların yük talep tahminlemesi konusunda çeşitli yöntemlerle hazırlanmış birçok
çalışma bulunmaktadır. Kullanılan yöntemler arasında; zaman serisi metodu, nedensellik analizi,
kombine edilmiş tahminleme metodları (Ör. Grey tahminleme metodu, Lojistik büyüme eğrisi
modeli) bulunmaktadır. Tahminleme yöntemleri genellikle niteliksel ya da niceliksel olarak
sınıflandırılır, bunlar daha sonra zaman serisi ve nedensel yöntemlere ayrılabilir (Abraham ve
Ledolter, (2009), Chambers ve diğ. 1971). Zaman serisi tahmin yöntemleri, geçmişten geleceğe
veri davranışını tahmin eder ve bu nedenle kısa vadeli tahminler için yararlıdır (4-5 yıla kadar).
Öte yandan, nedensel yöntemler, değişkenler arasında bir ilişki (örneğin limanda elleçlenen yük
miktarı ile gayri safi yurtiçi hasıla (GSYİH) arasında) olduğunu varsayarak orta ile uzun vadede
(10 yıl ve daha fazla) tahminleme yapılmasında kullanılabilir (Carnot ve diğ. 2005, De Langen ve
diğ. 2012).
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(Seabrooke ve diğ. 2003) ve (Lam ve diğ. 2004) yaptıkları çalışmalarda Hong Kong limanı için
sırasıyla Regresyon Analizi ve Sinir Ağı (neural network) yöntemlerini kullanarak talep
tahminlemeleri gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmalar sonucunda Güney Çin’deki artan deniz
taşımacılığı talebinin daha düşük bir ivmeyle artmaya devam edeceğini ve dolayısıyla limana olan
yük talebinde de azalarak artan bir talep durumu oluşacağını saptamışlardır. (Seabrooke ve diğ.
2003) özellikle bölgede artan kapasite ihtiyacı dolayısıyla Hong Kong limanının ileride pazar payı
kaybı yaşayacağını öngörmüş ve bölgede tek dev bir limanın bu ihtiyaca yetmeyeceğine
değinmiştir.
(Chou ve diğ. 2008), Tayvan limanlarının ithalat / ihracat konteynerinin kısa vadeli tahminleri için
bir regresyon modeli kullanmıştır. Model, bölgedeki insan nüfusu ve GSYİH gibi dokuz
makroekonomik açıklayıcı değişken içermektedir. Durağan olmayan değişken katsayılarını
dikkate alan modelleriyle tahmin yapmanın, geleneksel regresyon yöntemlerini kullanarak
tahminleme yapmaktan daha doğru sonuçlar verdiğini bulmuşlardır. Ayrıca, çalışmalarında
regresyon modellerinin detaylıca gözden geçirilmesi yer almıştır.
(Mainardi, 2016) 2016 yılında kaleme aldığı doktora tezinde Portekiz’deki limanların 2024 yılına
kadar çoklu doğrusal regresyon (MLR) analiziyle yük elleçleme tahminlemesini gerçekleştirmiştir.
15 yıllık veri kullanılarak yapılan analizde ekonomik girdiler kullanılarak farklı kargo tipleri ve
yolcu taşımacılığı için 10 yıllık bir tahminleme yapılmıştır. Çalışma sonucunda 2024 yılında dört
büyük Portekiz limanının toplam konteyner elleçleme miktarının 4.5 milyon TEU’ya ulaşacağı
vurgulanmıştır.
(Vanoutrive, 2010) Antwerp Limanı için açıklayıcı (spatial) mekânsal bir yöntem kullanarak
limanda elleçlenen yük miktarı ile GSYİH arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya çalışmıştır. Bulgular
ekonomik büyüme ve taşımacılık sektöründeki büyümenin bir zaman gecikmesi (time-lag)
sonucunda gerçekleştiğini göstermektedir. Ayrıca çalışmada belirtilene göre bu iki gösterge
arasındaki ilişki ülkelere göre ve emtia türüne göre farklı bir değişim gösterebilmektedir.
(Sun ve Bunamo, 1973) doğrusal regresyon modelini emtia fiyatları, ticari ortakların etkisi ve
hinterland faktörü olarak üç dış etken üzerinden kullandılar. Amerika’nın toplam ithalat ve
ihracatında New York limanının payının tahminini bu çalışmada gerçekleştirdiler. Alan yazında
bazı diğer çalışmalarda makroekonomik faktörlerin (örneğin: petrol fiyatları, kur oranları vb.)
belirli bir bölge veya ülke üzerindeki yük akışına etkisi tahminleme yöntemleriyle ölçülmeye
çalışılmıştır. Yapılan liman odaklı tahminleme çalışmalarında bu faktörler genellikle birer kısıt
olarak kullanılmıştır.
Uzun dönemli yapılan tahminlemeler arasında öne çıkan çalışmalardan (Dorsser ve diğ. 2012)
yaptıkları nedensel tahminleme modeliyle inceledikleri bölgenin GSYİH, nüfus, iş gücü katılım
oranı gibi verilerini kullanarak La Havre ve Hamburg limanları için 2100 yılına kadar bir talep
tahminlemesi gerçekleştirmişlerdir. Çalışmada güvenilirlik sorunları bulunsa da bulguları ilginç
sonuçlar vermiştir. 2080 yılında büyümenin duracağını ve bu tarihten itibaren kısıtlayıcı etkilere
bağlı olarak küçülmenin gerçekleşeceğini öngörmektedir (Dorsser ve diğ. 2012).
Türkiye’deki limancılık sektörüyle ilgili yapılan belli başlı çalışmalar ve kullanılan yöntemler
aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
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Tablo 1. Türkiye’deki Limanlara İlişkin Yük Tahminleme Çalışmaları
Çalışmanın Adı

Hazırlayan

For Study on the Development
Project of Filyos Port in the
Republic of Turkey

Japan Int. Cooperation Agency,
1990

Doğrusal (Lineer) Regresyon

Kuzey Ege Limanı Fizibilite
Etüdü

DEÜ Deniz Bilimleri Teknolojisi
Enstitüsü, 1997

Zaman Serisi ve Doğrusal,
Logaritmik ve Üstel Regresyon

The Master Plan Study for the
Port Development at the Sea of
Marmara in the Republic of
Turkey

The Overseas Coastal Area
Development Institute of Japan,
1997

Çoklu Regresyon

Special Assistance for Project
Formation for Izmir Port
Development
Project
in
Republic of Turkey, Final Report

SAPROF Team for the Overseas
Economic Cooperation Fund,
Japan, 1998

Zaman Serisi

Final Report for the Study on
the
Nationwide
Port
Development Master Plan in
the Republic of Turkey
(ULIMAP)

The Overseas Coastal Area
Development Institute of Japan,
2000

Doğrusal Regresyon, Logaritmik
Regresyon

Ulaştırma Ana Plan Stratejisi

Ulaştırma Bakanlığı & İstanbul
Teknik Üniversitesi, 2005

Logaritmik Regresyon

Feasibility Study of the
Construction of Container Port
of Mersin, Master Plan 2005

TCT, Alatec, Idom Ortak Girişimi

Çoklu Regresyon

Çandarlı
Raporu

Eser Mühendislik
A.Ş., 2005

Regresyon Analizi

Limanı

Fizibilite

Yöntem

Müşavirlik

Türk Limancılık Sektör Raporu –
Vizyon 2023

DEÜ Deniz İşletmeciliği
Yönetimi Y.O., 2007

ve

Doğrusal Regresyon

Technical
Assistance
for
Construction of a New Port in
Çandarlı (İzmir) in Turkey

Altınok-Areas-CSM
Konsorsiyum, 2010

Regresyon Analizi

Technical
Assistance
for
Construction of Container Port
in Mersin

Altınok-Areas-CSM
Konsorsiyum, 2010

Zaman Serisi

Ulaştırma Kıyı Yapıları Master
Planı - 2010

Yüksel Proje-Belda

Çoklu Regresyon

Kaynak: Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması Sonuç Raporu (2010)
LİMAN-HİNTERLAND İLİŞKİSİ VE BANDIRMA LİMANI
Bir limanın rekabetçi gücünü ve performansını belirleyen en önemli etkenlerden birisi art
bölgesidir. Limanda elleçlenen yükün art bölgesine ulaşımı, o limanın rekabetçi gücünü belirler
(Acciaro ve McKinnon, 2013). Liman-art bölge arasındaki bağlantının hızlı ve verimli sağlanması
o limanın kısa mesafede iç taşıma maliyetlerini azaltacak ve daha geniş bir art bölgeye hâkim
olmasını sağlayarak rekabetçi avantajını arttıracaktır.
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Limanın sanayi üretim tesislerine yakın olması, yoğun tüketim merkezlerine yakın olması veya
transit geçiş yolları üzerinde bulunması daha fazla yük potansiyeli sağlayarak limanın elleçlediği
yük miktarını arttıracaktır (Rodrigue ve Notteboom, 2017). Dolayısıyla bir limanın ön sahası ve
art bölgesi (foreland ve hinterland) o limanın etki edemeyeceği dış faktörler olarak limanda
elleçlenen yük miktarını tayin edecektir. Bu bölgelerin içinde bulunduğu sosyo-ekonomik
koşullar limana olan talebi doğrudan etkileyecektir. Limanlara ilişkin yük talep tahmininde
kullanılan başlıca parametreler (JICA, 1998) limanın bulunduğu art bölgenin; nüfus, Gayri Safi
Milli Hasıla, toptan veya tüketici fiyat endeksi, kişisel tüketim harcamaları, kapasite kullanım
oranları, Hammadde, yarı mamul ve mamul ürünlerin taşıma hacimleri, ithalat ihracat hacimleri,
temel ürünlerin bölgesel tüketimi şeklinde gösterilebilir.
Bandırma Limanı
Kapıdağ yarımadasındaki Kyzikos şehri ile aynı dönemde M.Ö 8. ve 9. yüzyıllar arasında
kurulduğu düşünülen Bandırma o yıllarda “Güvenilir Liman” anlamına gelen PANORMOS olarak
anılıyordu. Temellerine 1952 yılında, inşasına ise 1963 senesinde başlanan liman belediye
tarafından işletilmekteyken 1969 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile TCDD’ye devredilmiştir.
Bandırma Limanı’nda 1972 yılında kılavuzluk hizmetleri verilmeye başlanmıştır. Türkiye’nin iş ve
sanayi merkezi olan İstanbul‘a ve ticari açıdan büyük önem taşıyan Güney Marmara, İzmit Körfezi
ve Ege Bölgesi‘ne olan bağlantıları ile Bandırma limanı, Marmara Denizi‘nin güney kıyısında
özgün bir konuma sahiptir. Liman 2015 yılında özelleştirilerek işletme hakkı 36 yıllığına
devredilmiştir (Bandırma Limanı, 2018).

Şekil 1. Bandırma Limanı Art Bölgesi (Hinterland), Kaynak: (Bandırma Limanı, 2018)
Bandırma limanı sahip olduğu kara ve demiryolu bağlantıları ile kombine taşımacılık yapılabilen
ve her türlü yükün elleçlenebildiği bir limandır. Toplam uzunluğu 2973 metreyi bulan ve
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derinlikleri 6 - 12 metre arasında değişen 20 adet rıhtımında konteyner, dökme yük, genel yük,
proje yükü ve Ro-Ro gemilerine hizmet verilmektedir. Liman, 2017 yılında gerçekleştirdiği 3.6
milyon ton dökme yük elleçleme miktarı ile Marmara Bölgesi’nin önemli dökme yük ithalat ve
ihracat limanlarından birisi olduğunu göstermiştir (Deniz Sektörü Raporu, 2018). Yüklemeboşaltma hizmetleri mobil vinçler, ekskavatörler ve konveyör sistemi ile gerçekleştirilmektedir.
1000 metre ve 500 metre uzunluğunda, ara açıklığı 225 metre olan iki mendireği bulunur. Liman,
kılavuzluk ve römorkaj hizmetlerini kendi çalışanları ve 2 adet römorkör, 1 adet pilot botu ve 1
adet palamar botu ile yerine getirmektedir (Bandırma Limanı, 2018).
Bölgenin en uzun rıhtımına sahip limanı olan Bandırma limanının aynı zamanda otomotiv ihracat
limanı olarak da hizmet vermesi planlanmaktadır. Bandırma limanı, Türkiye’nin gelişme
potansiyeli yüksek limanları arasında yer alır. Liman, karayolu ve demiryolu bağlantısı ile ulaşımı
hızlandırdığı gibi Kütahya-Balıkesir demiryolu ile de geçtiği alanın maden ve orman ürünleri
ihracatını da kolaylaştırır. Bandırma limanının sahip olduğu tüm rıhtımlar geçici
depolama rejimine tabi gümrüklü alandır (Balık, 2014). Limana ait detaylı teknik bilgiler Tablo
2’de gösterilmiştir.
Tablo 2. Bandırma Limanı Teknik Bilgileri
BANDIRMA LİMANI

Koordinatlar
İdare tiplerine göre liman çeşidi
Kamu/Takım/Kiralık/Özel
Elleçlenen Yük Tipi
SAHA KAPASİTESİ
Toplam
Liman
268.348
Sahası (m²)
Toplam
Depolama
215.569
Sahası (m²)
Gümrüklü
268.348
Alan (m²)
Ekipman
Park Alanı
1500
(m²)
CFS (m²)

8.000

40° 21‟ 45 '' Kuzey, 27° 57' 50 '' Doğu
Özel
Genel/Dökme Yük/Sıvı Yük/Konteyner/Ro-ro
YÜK KAPASİTESİ

ELLEÇLEME
KAPASİTESİ
Konteyner –
Yükleme/Boşaltma
(TEU)

GANG/SHIFT

Konteyner
(TEU/Yıl)

350.000

Dökme Yük
(Ton /Yıl)

12.000.000

Dökme Yük –
Tahliye (Ton)

4.000

Genel Yük
(Ton/Yıl)

1.000.000

Dökme Yük –
Yükleme (Ton)

4.000

Sıvı Dökme
Yük (Ton/Yıl)

1.000.000

Genel Yük –
Tahliye (Ton)

2.350

GEMİ KABUL KAPASİTESİ

Genel Yük –
Yükleme (Ton)

1.800

348
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Toplam
Rıhtım
Uzunluğu
(m)

2.954

DEPOLAMA KAPASİTESİ
Konteyner
(TEU)
Dökme Yük
/ Açık Saha
(Ton)
Dökme Yük
/ Kapalı
Depo (Ton)
Genel Yük
(Ton)

4.195

Konteyner
(Adet/Yıl)

330

Dökme Yük
(Adet/Yıl)
Sıvı Dökme
Yük (Adet/Yıl)

3.240
216

165.000

Genel Yük
(Adet/Yıl)

216

35.000

Ro-Ro
(Adet/Yıl)

13.140

110.000

Yolcu Gemisi
(Adet/Yıl)

0

Kaynak: Ulaştırma Kıyı Yapıları Master Plan Çalışması Sonuç Raporu (2010) ve Bandırma Limanı (2018)

Geçmiş yıllara ait Bandırma Limanı için konteyner, Ro-Ro ve toplam yük elleçleme istatistikleri
Tablo 3’de verilmiştir.
Tablo 3. Bandırma Limanı Yük Elleçleme İstatistikleri 2011-2017
YIL

Konteyner (TEU)

Ro-Ro (Adet)

Toplam Yük (Ton)

2011

2.072

198.366

3.753.549

2012

9.748

205.462

4.077.867

2013

23.547

212.113

4.037.974

2014

25.163

220.534

4.569.709

2015

18.613

205.890

3.805.959

2016

11.471

215.123

4.012.498

2017

28.809

Veri bulunamadı

Veri bulunamadı

Kaynak: Bandırma Limanı (2018)

YÖNTEM
Gelecek belirsizdir ve yeni alınmış birçok kararın etkisi belirli bir süre geçene kadar tam anlamıyla
hissedilir değildir. Bu nedenle, geleceği doğru tahmin etmek, işletmeler açısından karar alma
sürecinin ve gelecekteki faaliyetlerin verimliliğini arttırmaktadır. Gelecek tahminlemesi
sonucunda belirli bir dönemdeki değerlerin bilinmesi amaçlanır. Bunun gerçekleşebilmesi için
genel olarak geçmişteki bilgi ve verilere ihtiyaç duyulur (Brockwell, 2002).
Zaman serileri, gelecek tahminlemesi için geçmiş zaman dilimlerinden oluşan bir veri dizisi
bulunduğu takdirde kullanılmaktadır (Hamilton, 1994). Zaman serileri analizlerinin en önemli
amaçlarından birisi öngörü yapmaktır. Bir zaman serisi dört ana bileşenden oluşur; uzun dönem
eğilimini gösteren trend (yönseme), bu trend etrafındaki konjonktürel dalgalanmalar, mevsimlik
dalgalanmalar ve düzensiz bileşenler (Sevüktekin ve Nargeleçekenler, 2007).
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Hareketli Ortalama Yöntemi eldeki en son gerçekleşmiş verilerin ortalamalarını alarak geleceğe
dair öngörüde bulunma üzerine kurulmuştur. Yöntemde, gerçekleşen her yeni veri modele dâhil
edilerek en eski veri modelden düşürülmektedir. Ağırlıklı hareketli ortalama yöntemi daha yakın
döneme daha fazla ağırlık vererek tahmin edilecek ilk döneme yakın dönemin daha fazla etki
edeceğini kabul eder. Liman yük elleçlemesi tahminlemesinde geçmiş dönemin yeni döneme ne
oranda etki ettiği tam olarak bilenememesi sebebiyle ağırlıklı hareketli ortalama yöntemi bu
çalışmada tercih edilmemiştir. Hareketli ortalama hesaplama formülü aşağıdaki gibidir:

ρ"#$ =

p' + ρ')* + ⋯ + ,-)(/)*)
1

(1)

/)*

1
= 3 ρ' − 9
1

(2)

456

Regresyon analizi, aralarında sebep-sonuç ilişkisi bulunan iki veya daha fazla değişken arasındaki
ilişkiyi belirlemek ve bu ilişkiyi kullanarak o konu ile ilgili tahminler (estimation) ya da kestirimler
(prediction) yapabilmek amacıyla kullanılabilmektedir (Şahinler, 2000). Tahmin değişkeni olarak
bir değişken kullanılırsa basit regresyon, iki veya daha fazla değişken kullanılırsa çoklu regresyon
analizinden söz etmek mümkündür. Amaç her tahmin değişkenininin kriter değişkenindeki
toplam değişime olan etkisinin saptanması ve dolayısıyla tahmin değişkenlerinin doğrusal
kombinasyonunun değerinden hareketle kriter değerinin tahmin edilmesidir (Fox, 1997).
Basit doğrusal regresyon modeli;

: = ; + <= + >

(3)

şeklinde bir bağımlı ve bir de bağımsız değişken içeren bir modeldir. Burada;
Y; bağımlı (sonuç) değişken olup belli bir hataya sahip olduğu varsayılır.
X; bağımsız (sebep) değişkeni olup hatasız ölçüldüğü varsayılır.
α; sabit olup X=0 olduğunda Y’nin aldığı değerdir.
β ise regresyon katsayısı olup, X’in kendi birimi cinsinden 1 birim değişmesine karşılık Y’de kendi
birimi cinsinden meydana gelecek değişim miktarını ifade eder.
c; tesadüfi hata terimi olup ortalaması sıfır varyansı σ2 olan normal dağılış gösterdiği varsayılır.
Bu varsayım parametre tahminleri için değil katsayıların önem kontrolleri için gereklidir (Draper
ve Smith, 2014).
Tek değişkenli regresyon analizi bir bağımlı değişken ve bir bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi
inceler. Tek değişkenli regresyon analizi ile bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki doğrusal
ilişkiyi temsil eden bir doğrunun denklemi formüle edilir (Montgomery ve diğ. 2012). Bu doğru
kullanılarak bağımsız değişkenin ileriki zamandaki değişimlerine bağlı olarak bağımlı değişken
üzerinde tahminleme yorumları yapılabilir. Bu araştırma kapsamında GSYİH bağımsız değişken
olarak kabul edilmiş olup Bandırma Limanı’nın elleçlediği yük miktarı için gelecek dönemlere
ilişkin talep tahminlemesi gerçekleştirilmiştir.
“Sosyo-ekonomik veriler” bağımsız değişken grubunun içerisinde genel anlamda bakıldığında bir
ülkenin veya coğrafi bölgenin Gayrisafi Milli Hasıla, sektör bazında üretim düzeyleri (hacim),
nüfus, emekli nüfusu yüzdesi, istihdam, gelir düzeyleri vb. değişkenleri yer almaktadır. Bu
çalışma kapsamında nüfus sayısı verisi regresyona katılmamıştır çünkü geçtiğimiz yıllarda
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araştırma konusu bölgenin nüfusu sürekli bir artış trendi içerisindedir, bu nedenle anlamlı
değişimleri yansıtmayacağı için bu veri gözardı edilmiştir. Çalışma dâhilinde GSYİH verileri
açıklayıcı veriler olarak; geçmişteki yük elleçleme miktarları ise açıklanan veri olarak
kullanılmıştır. Bu doğrultuda uygulanan regresyon analizi yöntemiyle Bandırma Limanının 5 yıllık
yük talep tahminlemesi hesaplanırken farklı GSYİH değişimlerine göre iyi, ortalama ve kötü
senaryolar oluşturulmuştur. Regresyon analizi hem pratikteki uygulama kolaylığı hem de diğer
yöntemlere nazaran daha kısıtlı veriler ile uygulanabilirliği açısından bu çalışmada tercih
edilmiştir. Literatürde ilgili çalışmaların birçoğunda bu yöntemin tercih edildiği görülmüştür.
Tablo 4, ilişkisel araştırma modellerinin avantaj ve dezavantajlarını belirtmektedir.
Tablo 4. Nedensel (ilişkisel) modellerinin avantaj ve dezavantajları
Model Tipi
Klasik Regresyon

Avantajları
Pratikte kullanım kolaylığı

Difference
in
Difference
Regression (DiD)
Hata Düzeltme Modeli

Durağan olmayan veriler ile
kullanım
Durağan olmayan veriler ile
kullanım

Sinir Ağları

Model çevresel faktörler ile
iyileştirilebilir ve performansı
artabilir.
Yukarıdaki yöntemlerden daha
güvenilir
çünkü
oynaklığı
(volatility) daha iyi gösterebilir.

Dezavantajları
Durağan olmayan veriler ile
gerçek nedenselliği gösteremez.
Sadece
kısa
dönemli
kullanılabilir.
Veriler arasında eş-bütünleşim
gereklidir,
yoksa
model
kullanılamaz.
Çok fazla veri ihtiyacı
Pratikte kullanımı zor

Kaynak: Lam ve diğ. 2004, Van Dorsser ve diğ. 2012, Hui ve diğ. 2004, Gosasang ve diğ. 2010.
BANDIRMA LİMANI YÜK TALEP TAHMİNLEMESİ
Bu kısımda öncelikle Bandırma Limanı’nın yük talep tahminlemesi uzun süreli (1997-2016)
gözlemlenmiş verilerden yararlanarak zaman serisi hareketli ortalama yöntemi ile
hesaplanmıştır. Bulgular Tablo 5’te gösterilmiştir. Ardından ilişkisel model kurularak limanın art
bölgesinde yer alan Çanakkale, Bursa ve Balıkesir illerinin toplam GSYİH miktarı bağımsız
değişken olarak kabul edilmiş olup, Bandırma Limanı’nın elleçlediği yük miktarı bağımlı değişken
olarak Doğrusal Regresyon analizi Eviews programı yardımı ile gerçekleştirilmiştir.
Tablo 5. Hareketli Ortalama Yöntemiyle Yük Talebi Tahminlemesi
Yıl/Elleçlenen Yük (ton)

Kötümser

Ortalama

İyimser

2017

4.233.174

4.311.646

4.392.705

2018

4.126.314

4.280.714

4.443.182

2019

4.034.620

4.263.179

4.508.171

2020

4.162.594

4.479.938

4.826.449

2021

4.055.559

4.445.652

4.879.555

2022

3.963.571

4.425.358

4.948.597
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Regresyon analizi 2011 yılı öncesi veri eksikliği nedeniyle konteyner ve Ro-ro yüklere
uygulanamamıştır. Limanda elleçlenen toplam yük miktarı ve GSYİH için 2004-2014 yılları
arasındaki analiz aşağıda belirtildiği şekilde uygulanmıştır;
Bağımsız x değişkeni: Balıkesir, Çanakkale ve Bursa illeri GSYİH toplamı (TÜİK)
Bağımlı y değişkeni: Bandırma Limanı toplam elleçlenen yük miktarı (ton)
Tablo 6. Regresyon Analizi Sonuçları
Dependent Variable: Yük
Method: Least Squares
Included observations: 11
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

TOPLAM_GSYİH
C

0.011478
3012163.

0.003851
291061.3

2.980122
10.34889

0.0154
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.496676
0.440751
340661.4
1.04E+12
-154.6297
8.881128
0.015447

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

3823756.
455533.6
28.47813
28.55048
28.43253
1.483955

Regresyon analizi sonucunda (Tablo 6) doğru denklemi y = 0,011477*x + 3012162,98 şeklinde
bulunmuştur.
GSYİH sabitken yük talebinin 3.012.163 ton olması beklenmektedir. GSYİH’daki bir birimlik artışın
yük talebinde 0.011 tonluk bir artış yaratması beklenmektedir. Korelâsyon katsayısı 0,705 olarak
ve R2 değeri 0,496 olarak hesaplanmış olup GSYİH’daki değişimler Bandırma Limanı’nda
elleçlenen yük miktarının 0,496’lık kısmını açıklamaktadır. Tablo 7’de GSYİH’daki farklı
değişimlere göre farklı senaryolarda gelecek yıllara ait yük talep tahminlemesi
gerçekleştirilmiştir. Şekil 2 geçmiş yıllara ait veriler ile gelecek tahminlemesi bulgularını bir arada
göstermektedir.
Tablo 7. Bandırma limanı 2017-2022 yük talep tahminlemesi (ton)
Yıl/Elleçlenen Yük (ton)

Kötümser

Ortalama

İyimser

2017

4.569.502

4.615.079

4.661.538

2018

4.624.008

4.687.211

4.752.254

2019

4.680.423

4.762.588

4.847.959

2020

4.738.812

4.841.357

4.948.927

2021

4.799.245

4.923.671

5.055.449

2022

4.861.793

5.009.689

5.167.830

Not: Bağımsız değişken GSYİH’deki yıllara göre değişim kötümser, ortalama ve iyimsel senaryolar
için sırasıyla %3,5, %4,5 ve %5,5 artış olarak (Worldbank, 2018) uluslarası kuruluşun beklediği
şekilde alınmıştır.
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Elleçlenen Yük (Milyon Ton)

5,3
Kötümser

5,1
4,9

Gözlemlenen
ve 2017'den
itibaren olası

4,7
4,5

İyimser

4,3
4,1
3,9
3,7

20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22

3,5

Şekil 2. Bandırma Limanı 2017-2022 Yıllara Göre Yük Talep Tahminlemesi (ton) Grafik
Gösterimi
SONUÇ ve DEĞERLENDİRME
Marmara Denizi’nin güneyinde yer alan Bandırma Limanı gerek tarihi açıdan gerekse bulunduğu
bölgede elleçlediği yük çeşitliliği ve miktarı açısından önemli bir konuma sahiptir. Liman,
kullanıcılarına konteyner, sıvı ve katı dökme, paletlenmiş genel kargo yükleri, proje kargo yükleri
ve Ro-Ro yükleri elleçleme kabiliyeti ile hizmet vermektedir.
Bu çalışma kapsamında Bandırma Limanı için 5 yıllık yük talep tahminlemesi gerçekleştirilmiştir.
Yapılan regresyon analizine göre, Bandırma Limanı’nda elleçlenen yük miktarındaki değişimi
GSYİH miktarındaki değişimler yüzde elli oranında açıklamış olup, yük miktarını etkileyen bazı
belirlenemeyen bağımsız değişkenler de mevcuttur. Bandırma Limanı’nın elleçlediği yükler
incelendiğinde büyük oranda (%80) kuru dökme yük türünün elleçlendiği görülmektedir. Çalışma
sonucu edinilen bilgilere göre, Bandırma Limanı’na konteyner elleçleme kapasitesi (350.000
TEU/yıl) açısından bakıldığında kapasitenin çok altında çalıştığı görülmektedir. Liman 2017
yılında 28 bin TEU konteyner elleçleyerek kapasitesinin %7,1 ‘ini kullanmıştır. Elleçlenen tüm yük
tipleri hesaplamaya dâhil edildiğinde ise 14 milyon tonluk kapasitenin 4.01 milyon tonu 2016
yılında kullanılmış olup %28,6 doluluk oranı sağlanmıştır. Gelecek yıllara dair yapılan ortalama
tahminleme bulgularına dayanarak limanın 2022 yılında bu oranı %35,7’ye çıkaracağı
öngörülmüştür. Mevcut durumda limanın yakın gelecekte kapasite arttırımına gitmesini
gerektirecek bir durum öngörülmemiştir. Geleceğe dair stratejik olarak limanın daha verimli bir
şekilde faaliyet gösterdiği dökme yük ve Ro-Ro yüklerine odaklanması izlenecek doğru bir strateji
olarak öne çıkmaktadır. Mevcut durumda limanın 12 metrelik draft derinliği dökme yük
taşımacılığına odaklanma stratejisi açısından dünyada yaygın olarak kullanılan Panamax ve New
Panamax (14-15 metre draft) boyutundaki gemiler için yeterli olmamakla birlikte dip tarama
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faaliyetleri ile 75-80 bin deadweight tonluk bu orta sınıf kapasiteli gemilerin limana olan ilgisini
arttırma potansiyeli de ayrıca mevcuttur.
Gayrisafi Yurtiçi Hasıla ile birlikte teknolojik gelişmeler, liman işletmecisinin politikaları veya
devlet politikaları, uluslararası ekonomik ve siyasi gelişmeler ya da belirlenemeyen bazı
nedenlerden dolayı da limanların yük trafiği etkilenebilmektedir. Liman art bölgesinin nüfusu her
yıl artış gösteren bir sosyo-ekonomik gösterge olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırmanın zaman
sınırı boyunca art bölgenin veya Türkiye’nin nüfusunun düştüğü gözlemlenmemiştir. Bu nedenle
nüfusun bir değişken olarak alınması makul değildir. Bu değişkenler çalışmada göz ardı edilmiştir
ve GSYİH bağımsız değişken olarak kullanılmıştır. Aynı durum teknolojik gelişmeler için de söz
konusudur fakat limanlarda kullanılan elleçleme ekipmanlarının teknolojisi limanın
performansını ve dolayısıyla limana olan talebi etkileyebilmektedir. Limanlarda müşteriye
sunulan hizmetin kalitesi de benzer şekilde müşteri talebini etkileyebilmektedir. Gelecekteki
çalışmalarda bahsi geçen bağımsız değişkenlerin limanlara olan yük talebi üzerine etkisi
araştırma konusu olarak değerlendirilebilir.
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ÖZET:
İşletmeler için günümüzde artan rekabete dayalı olarak lojistik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde
etkinliğin sağlanması zamanla daha büyük önem kazanmaktadır. Lojistik faaliyetleri içinde denizyolu
ticaretinin gelişmesi sonucu limanların etkinliği de geliştirilmesi gereken konulardan biri olmuştur.
Limanlar gibi birbirine benzer özelliklere sahip karar birimlerinin göreceli etkinliklerinin belirlenmesi ve
etkin olmayan limanlar için önerilerin geliştirilmesi bu sektör için çözülmesi gereken önemli
problemlerden birisidir. Bu çalışmada; Türkiye’de kuru dökme yük ve genel kargo, konteyner ve sıvı
kimyasal yük yükleme ve boşaltımı için hizmet veren ve verilerine ulaşılabilmiş limanların etkinliğinin
ölçülmesi ve sonuçların ayrıntılı bir biçimde değerlendirilmesi için Veri Zarflama Analizi yapılmıştır. Veri
Zarflama Analizi çoklu girdi ve çoklu çıktıların etkinliklerinin ölçülmesinde yaygın olarak kullanılan bir
parametrik olmayan programlama tekniğidir. Çalışmada 3 yıl için (2014-2015-2016) değerlendirme
yaparak gelecekteki eniyi kapasite kullanımını sağlayabilmek için doğrusal programlanın özel bir
uygulaması gerçekleştirilmiştir. Kuru dökme yük ve genel kargo elleçleyen limanlardan 2014, 2015 ve 2016
yılları için 18 tanesi, konteyner elleçleyen limanlardan 2014 yılı için 20 tanesi, 2015 ve 2016 yılları için 23
tanesi, sıvı kimyasal yük elleçleyen limanlardan 2014, 2015 ve 2016 yılları için 19 tanesi ile analizler
gerçekleştirilmiştir. Ele alınan girdiler; terminal alanı, toplam rıhtım uzunluğu, maksimum rıhtım derinliği
ve personel sayısıdır. Çıktılar; elleçlenen kuru dökme yük ve genel kargo miktarı, elleçlenen konteyner
miktarı ve elleçlenen sıvı kimyasal yük miktarıdır. Karşılaştırmalı etkinlik ölçümlerinin yapılmasında her bir
limana ilişkin etkinlik değerleri belirlenmiş ve etkinlik sıralaması yapılmıştır. Ayrıca, limanlar etkin ve etkin
olmayan şekilde iki gruba ayrılmış; etkin olmayan limanlar için hedef değerler dikkate alınarak potansiyel
iyileştirme oranları hesaplanmıştır. Sonuç olarak etkin olmayan limanların etkinliğinin arttırılması için
önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar sözcükler: veri zarflama analizi, etkinlik ölçümü, liman kapasitesi
JEL Kodu: C44, C61, L92
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ABSTRACT:
It is becoming more important over time for companies to achieve their effectiveness in the realization of
their logistics activities based on today's increasingly competitive recruiting. The development of maritime
trade within logistics activities has also been one of the issues that need to be developed in the event of
the ports. The determination of the relative activities of decision-making units with similar characteristics,
such as ports, and the development of proposals for ineffective ports are among the major problems to
be solved for this sector. In this study; dry bulk and general cargo in Turkey, container and liquid cargo
loading and serving for discharge and measuring the activity of the port was attained data, and DEA to
evaluate in detail of the results was performed. Data Envelopment Analysis is a nonparametric
programming technique widely used in measuring the efficiency of multiple inputs and multiple outputs.
Also; as a result of these measures, it is also possible to determine the best performers and compare the
decision units. A special application of linear programs has been carried out in the study for three years
(2014-2015-2016) to ensure future optimal capacity utilization. Dry bulk cargo and general cargo handling
ports from 18 ports for handling 2014, 2015 and 2016, 20 ports for container handling vessels, 20 ports
for 2014 and 2016, 19 ports for handling liquid chemical cargo handling ports, 201 for 2014 and 2016
analyzes were carried out. These ports, which are called decision-making units, have the same objectives
and targets for service production. There are common inputs and outputs to reach the targets. Inputs;
terminal area, total dock length, maximum dock depth and number of personnel. Outputs; the amount of
dry bulk cargo handled and general cargo handled, the quantity of container handled, and the amount of
liquid chemical handled. In performing comparative activity measurements, the activity values for each
port were determined and the activity sequencing was performed. In addition, the ports are divided into
two groups, both ineffective and ineffective. Potential improvement rates were calculated by considering
target values for inactive ports. As a result, proposals have been made to increase the effectiveness of
inactive ports.
Keywords: data envelopment analysis, efficiency measurement, seaports capacity
JEL Code: C44, C61, L92
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GİRİŞ
Etkinlik, bir üretim sürecinde kullanılan girdi ve çıktı değerlerinin, optimal girdi ve çıktı değerleri
ile karşılaştırılmasını ifade eden bir performans boyutudur. Bir işletme veya kurumun etkinliğini
artırabilmesi için, mevcut girdileri ile maksimum çıktı elde etmesi veya mevcut çıktıları elde
etmek için daha az girdi kullanması gerekir. Etkinliğin ölçülmesi her ekonomik birim açısından
büyük ölçüde önem taşımaktadır. Etkinlik ölçümü sayesinde girdilerin ve çıktıların birlikte
değerlendirilmesi sağlanmakta ve kaynakların etkin bir şekilde kullanılıp kullanılmadığı
belirlenebilmektedir. Ayrıca etkinlik ölçümleri etkinsizliğin sebeplerini ortaya çıkararak, etkinlik
seviyesinin artırılmasında önemli bilgiler sağlamaktadır (Güner vd., 2014: 223).
Küreselleşme ile birlikte artan yük dolaşımı faaliyetleri işletmelerle birlikte limanların da
etkinliklerini arttırarak bölgeler ve limanlar arası rekabette üstün konuma gelme zorunlulukları
oluşmuştur. Çünkü; liman yatırımları, pahalı ve geri dönüşleri uzun yatırımlar arasındadır. Pek
çok liman bu nedenle kapasitelerini arttırmak için fiziksel özelliklerini büyütmek yerine
halihazırda sahip oldukları olanakları daha iyi değerlendirerek sahip oldukları kaynaklarını etkin
ve verimli kullanmaya çalışmaktadırlar (Çağlar ve Oral, 2011: 666).
Bu limanların etkinliklerinin artması hem denizcilik taşımacılığı için hem de genel anlamda lojistik
sektörü için bölgesel, ulusal ve uluslararası olarak büyük önem taşımaktadır. Liman etkinliklerinin
arttırılmasına yönelik yapılan bu çalışmada Türkiye kıyılarında bulunan limanların göreceli
etkinlikleri, Veri Zarflama Analizi ile ölçülmüştür. 2014, 2015 ve 2016 yılları için kuru dökme yük
ve genel kargo elleçleyen limanlar, konteyner elleçleyen limanlar ve sıvı kimyasal yük elleçleyen
limanlar analiz edilmiştir. Her bir yıl için limanların etkinlikleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Literatürde yer alan çalışmaların genellikle konteyner limanlarının etkinlik analizi üzerinde
yoğunlaştığı ve elleçlenen yüklerin değerlendirildiği görülmektedir. Türkiye’de kuru dökme yük
ve genel kargo, konteyner ve sıvı kimyasal yük elleçleyen limanların yıllara göre karşılaştırılarak,
etkinlik analizlerinin değerlendirildiği çalışmaya rastlanmamıştır. Bu durum çalışmanın
özgünlüğünü oluşturmaktadır.
Çalışmanın ikinci bölümünde literatür taraması, 3. bölümünde veri zarflama analizi açıklaması,
4. bölümünde uygulama ve 5. bölümünde sonuç ve değerlendirme yer almaktadır.
LİTERATÜR TARAMASI
Literatürde liman etkinliklerinin değerlendirilmesini amaçlayan pek çok çalışma bulunmaktadır.
Bu çalışmalara, Wu vd. (2010)’un 77 konteyner limanını incelediği çalışması, Culliane ve Wang
(2010)’ın panel veri yaklaşımıyla 25 konteyner limanını araştırdığı çalışma, Baran ve Górecka
(2015)’nın 18 konteyner limanının etkinliğini araştırdığı çalışma, Wiśnicki vd. (2017)’nin 9 Avrupa
terminalinin değerlendirildiği çalışması örnek olarak verilebilir. Türkiye’de yapılan çalışmaların
büyük çoğunluğunda da konteyner limanlarının araştırıldığı; girdi değişkenleri olarak personel
sayısı ve liman özelliklerinin çıktı değişkeni olarak elleçleme miktarları, gemi sayısı ve gelir
özelliklerinin değerlendirildiği görülmektedir. Yapılan çalışmaların bir kısmı aşağıda verilmekte
olan Tablo1’de özetlenmiştir. Bu çalışma ile Türkiye’de kuru dökme yük ve genel kargo,
konteyner ve sıvı kimyasal yük elleçleyen limanların bu elleçleme yönleri konusunda 2014-20152016 yılları için 9 ayrı analizle karşılaştırılması amaçlanmaktadır.
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Metod
Frontier
Analyst ,CCR

Girdi

Çıktı

Sonuç

Personel Sayısı (adet)
Elleçleme Kapasitesi (ton)

Elleçleme Miktarı
(ton)
Yıllık gelir (TL)

7 liman arasından Haydarpaşa,
Mersin ve İzmir limanları etkin
bulunmuşlardır.

Rıhtım Derinliği (m)
Rıhtım Uzunluğu (m)
Stok Alanı (m2)
Vinç Sayısı

Elleçleme Miktarı
(TEU)

13 limandan üç yıl için sadece
İzmir limanı etkindir. 2008-2009
döneminde ortalama TFVD için
%4,1 düşüş; 2009–2010
döneminde TFVD’de %33,1 artış
gerçekleşmiştir.

MHC Vinç Miktarı (adet)
SSG Vinç Miktarı (adet)
Stok Alanı (m2)
Rıhtım Uzunlukları (m)

Elleçleme Miktarı
(TEU)

Türkiye’de önde gelen 13
konteyner limanından 10 tanesi
etkindir ve ortalama etkinlik
0,93’tür.

Personel Sayısı (adet)
Toplam Harcamalar (TL)

Elleçleme Miktarı
(ton)
Gelen Gemi Sayısı
(adet)
Toplam gelir (TL)

Araştırılan beş liman
karşılaştırıldıklarında, 14 yıllık
sürede sadece bir liman etkinlik
sınırının ötesine geçerken, diğer
dört liman etkinlik sınırının
altında kalmıştır.

Elleçleme Miktarı
(2013/TEU)

14 Konteyner limanı arasından
Marport, MIP, Kumport, Evyap ve
Yılport etkindir.

Rıhtım Vinçlerinin Sayısı
(adet)
Terminal Sahası (m2)
Rıhtım Uzunluğu (m)
Su Derinliği (m)

Frontier Analyist,
CCR, BCC

Yük Miktarı
Gemi Kabul Sayısı
Toplam Gelir
Toplam Gelir

Rıhtım Uzunluğu (m.),
Liman Alanı (m²),
Vinç Miktarı (adet)
Forklift Miktarı (adet)

Yıllık Elleçlenen
Konteyner (TEU)
Miktarı (adet)
Yıllık Elleçlenen
Yük
(Ton/Yıl) Miktarı
(ton)

DeA Frontier ,
CCR

Operasyonel Etkinlik
(Terminal alanı, Rıhtım
uzunluğu, Vinç sayısı,
Forklift sayısı, İşgücü)
Finansal Etkinlik (Yük
miktarı, Gemi sayısı)
Genel Etkinlik (Terminal
alanı, Rıhtım uzunluğu,
Vinç sayısı, Forklift sayısı,
İşgücü)

Personel sayısı,
Terminal Rıhtım
uzunluğu,
Saha+CFS ekipmanı

Elleçleme Miktarı
(TEU/yıl)
Yıllık Gemi sayısı

EMS 1.3 ,
CCR, BCC

Orijinal ölçeğe sabit getirili
VZA tekniği ile ilişkisel iki
aşamalı VZA

DEA Frontier,
Girdi yönelimli
CCR

Window Analysis,
Malmquist
Verimlilik İndeksi

VZA BCC

DEAOS, TFVD
Malmquist
Verimlilik İndeksi
CCR

Yazar
Baysal vd.
Ateş ve Esmer
Altın vd.

Acer ve Timör Demirci ve Tarhan

Güner

Akgül vd.

Güner vd.

Veri
2000
2008, 2009 ve
2010

2012 Ağustos
ayına kadar
veriler
Okursoy ve
Bircan
1998-2010
2013
2010
2015
2008-2012

2017

2017

2016

2015

2015

2014

Yıl
2004
2013
2013

Tablo 1. Literatürdeki Çalışma Örnekleri

Gemi Sayısı (adet)
Rıhtım Uzunluğu (m)
Rıhtım Derinliği (m)
Vinç Sayısı (adet)
Liman Alanı (m2)

Elleçlenen yük
(bin-ton
Elleçlenen
konteyner (TEU)

İki aşamalı modele göre; 13 liman
içinden; İzmir, Akport, Ordu, Dikili
ve Bandırma limanları finansal
performanslarını iyileştirmeleri
durumunda genel etkinlik
puanları da yükselecektir.

CCR sonucunda toplam 9 liman
etkin bulunurken, BCC
sonucunda,
16 liman etkin bulunmuştur.
16 konteyner terminali içinde
etkinliği en yüksek Evyap limanı
iken, onu; Ege Gübre, Nemport,
Yılport, Mardaş ve Borusan
limanları izlemektedir.
AB ülkelerinden 44, Türkiye’den
12 ticari liman incelenmiştir.
Türkiye’de Aliağa, Ambarlı, Botaş
ve İzmir limanları etkin
bulunmuştur.
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VERİ ZARFLAMA ANALİZİ
Rekabet koşulları altında işletmelerin performans, etkinlik ve verimliliğini ölçmek ve
değerlendirmek büyük önem arz etmektedir ve bu amaçla da birçok yöntem kullanılmaktadır.
Bunların en yaygın kullanılanlarından birisi de Veri Zarflama Analizidir (VZA).
Üretim süreçlerinde etkinlik tek girdi ve tek çıktı olması durumunda çıktı/girdi oranıyla
belirlenmektedir. Ancak girdi ve çıktı sayısı daha fazla olduğunda etkinlik; “ağırlıklı çıktı”nın
“ağırlıklı girdi”ye oranı şeklinde ifade edilir. Bu yapının da tek bir indeksle değerlendirilmesi
gerekir. Bu aşamada her karar birimi için etkinlik skoru hesaplayan ve her bir karar birimi için
optimal ağırlık kümeleri bulan VZA devreye girmektedir (İşbilen Yücel, 2017: 6).
VZA göreli teknik etkinlik yönteminin Charnes, Cooper ve Rhodes (1978) tarafından (CCR)
doğrusal programlama şekline dönüştürülmüş bir yaklaşımıdır. Birden fazla ve farklı ölçeklerle
ölçülmüş veya farklı ölçü birimlerine sahip girdi ve çıktıların karşılaştırılması durumlarında, çoklu
girdiyi çoklu çıktıya dönüştürmekten sorumlu karar verme birimlerinin göreli etkinliğini
değerlendirmek için geliştirilmiş performans kavramına dayalı parametrik olmayan bir
yöntemdir. VZA’da çoklu girdi ve çıktı kullanıldığından; bu yöntem sağlık, eğitim, bankacılık,
finans, imalat sanayi, bölgesel gelişme gibi birçok değişik alanda uygulanabilmektedir (Bakırcı,
2006: 120; Benli, 2012:371; Yakut vd., 2015: 240; Karakaya vd., 2014: 5).
VZA, homojen olan karar birimlerini kendi arasında kıyaslar. Daha sonra en iyi gözlem etkinlik
sınırı olarak belirlenip, diğer gözlemler bu etkin gözleme göre değerlendirilir. Bu etkinlik sınırı ile
bir işletmenin en az kaynak kullanımıyla ne kadar çıktı elde edebileceği veya verilen girdilerle
elde edebileceği maksimum çıktı miktarı açıklanmaktadır (Uyar ve Alış, 2014: 114). Eğer karar
birimi, bu sınır üzerinde ise etkindir ve 1.0 skorunu alır, sınırın üzerinde değilse etkin olmayan
karar birimi olarak değerlendirilir. Etkinsizliğin düzeyi birimin sınırdan uzaklığıyla belirlenir
(Eroğlu ve Atasoy, 2006: 74).
VZA’da iki kısıt bulunmaktadır. İlk kısıt, hiçbir ağırlığın negatif değer taşımaması; ikinci kısıt ise,
analize konu olan diğer karar birimlerine uygulandığında hiçbir karar biriminin etkinliğinin 1’i
yani %100’ü geçmemesidir. Söz konusu kısıtlar altında yöntem her karar birimine girdi ve
çıktılarını istediği gibi ağırlıklandırma olanağı vermektedir. VZA’da her bir karar biriminin girdi ve
çıktı ağırlıklarını kendi etkinlik derecesini maksimum kılacak şekilde seçeceği varsayılmaktadır
(Çelik, 2016: 73; Karakaya vd., 2014: 6). VZA modellerinde, girdi odaklı veya çıktı odaklı olarak iki
yaklaşımdan hangisi seçilerek teknik etkinliğin ölçüleceğine karar vermek gerekir. Girdi odaklı
yaklaşımda, belirli bir çıktıyı üretmede kullanılacak en az girdi miktarı (girdi minimizasyonu); çıktı
odaklı yaklaşımda ise, belirli bir girdiyle en fazla üretilecek çıktı miktarı (çıktı maksimizasyonu)
baz alınmaktadır (Benli, 2012: 371).
Bir diğer özelliği de etkinliğin yanısıra etkinsizliği de ölçebilmesidir. Etkin sınır üzerinde
bulunmayan karar birimleri için bunun nedenleri ortaya konarak etkin olması için hangi karar
birimlerinin örnek alınması gerektiği referans küme ataması ile belirlenmektedir (İşbilen Yücel,
2017: 6).
VZA’nın diğer yöntemlere göre avantajı; birden fazla girdi ve çıktı ilişkisini yansıtarak benzer
girdileri kullanıp benzer çıktılar üreten birimlerin kıyaslamasını yapabilmesi ve az sayıda
varsayımla çözüme ulaştırabilmesidir (Çelik, 2016: 72; Karakaya vd., 2014: 5). Ayrıca, Bu yöntem
sorun tanıma, değerlendirme ve çözme aşamalarında sağladığı faydalardan dolayı çok kullanışlı
bir etkinlik ölçme aracıdır. Çok sayıda girdi ve çıktı değişkenlerinin olduğu sistemlerinde herhangi
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bir üretim fonksiyonuna ihtiyaç duymadan ölçüm yapabilmektedir. Benzer stratejik amaçlara
sahip tüm birimlerin aynı girdiyi kullanarak aynı çıktıyı üretebilmelerini sağlar. Değerlendirme
yapılırken merkezi eğilim yaklaşımıyla ortalama bir değere göre değerlendirmek yerine her bir
birimi “en iyi” değerlerle karşılaştırır. Soyut istatistik modelleri ve artık değer ile sınır
katsayılarının analizinde doğrudan ve alternatif yaklaşımlara göre üstünlükler sağlayabilmektedir
(Bakırcı, 2006, 121; Yakut vd., 2015: 240-241). Etkin sınırlar üzerinde odaklandığından etkin
gözlemleri kapsayan (zarflayan) kesikli bir düzlem oluşturur. Bu şekilde her bir gözlemi ayrı ayrı
değerlendirebilir ve mevcut gözlemi sadece en etkin birimlerle karşılaştırır (Eroğlu ve Atasoy,
2006: 74). Bu avantajlarından dolayı etkinlik ölçümünde yaygın olarak kullanılır.
Veri zarflama analizinin işlem adımları aşağıda verildiği şekilde sıralanabilir:
Adım1: Karar Birimlerinin Saptanması: Öncelikle analiz için değerlendirilecek karar birimleri
saptanmaktadır. Bu birimlerin yeterli sayıda ve aynı girdi faktörlerini kullanarak aynı çıktıyı elde
eden homojen yapıda birimler olması gerekir (Özbek: 2017: 315).
Adım 2: Girdi ve Çıktı Kümesinin Saptanması: Girdi ve çıktılar; karar verme birimlerinin temelini
oluşturdukları için büyük bir dikkatle hem üretimi en iyi derecede yansıtacak biçimde hem de
uygun sayıda seçilmelidir (Aydemir, 2002: 89; Savaş, 2014: 206).
Adım3: Verilerin Elde Edilmesi: Analizde verilerin eksiksiz olarak ve güvenilir bir kaynaktan elde
edilmesi gerekir (Savaş, 2014: 207).
Adım4: Modelin Kurulması: Etkinliğin ölçümü için ölçeğe göre sabit veya değişken getiri ya da
girdi-çıktı odaklılık varsayımına uygun model seçilir (Özbek: 2017: 316).
Adım 5: Etkinlik Sonuçlarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi: Karar birimlerinin göreceli etkinlikleri
genellikle 0 ile 1 arasında değerler almaktadır. Karar verme birimleri içinde 1.0 etkinlik değerini
alanlar etkinlik sınırını oluştururlar. 1.0’dan farklı değere sahip birimler ise göreceli olarak etkin
olmayan birimler şeklinde değerlendirilirler (Savaş, 2014: 207).
UYGULAMA
Karar Birimlerinin Saptanması
Çalışmanın bu bölümünde Türkiye kıyılarında bulunan limanların göreceli etkinlikleri, Veri
Zarflama Analizi (VZA) ile ölçülmüştür. 2014, 2015 ve 2016 yıllarında aralarında Çelebi Bandırma
limanının bulunduğu kuru dökme yük ve genel kargo elleçleyen limanlar, konteyner elleçleyen
limanlar ve sıvı kimyasal yük elleçleyen limanlar analize dahil edilmiştir. Her bir yıl için kuru
dökme yük ve genel kargo elleçleyen limanların, konteyner elleçleyen limanların ve sıvı kimyasal
yük elleçleyen limanların etkinlikleri belirlenmeye çalışılmıştır.
Karar birimlerinin seçilmesinde genellikle iki prensip dikkate alınmaktadır (Aydemir,2002: 88):
• Karar birimleri kullandığı kaynaklar ve ürettiği çıktılardan sorumlu bir birim olmalıdır.
• Etkinlik sınır tahmin sonucunun anlamlı olabilmesi için karar birimi sayısı yeterince büyük
olmalıdır.
Karar verme birimi sayısı ile ilgili olarak literatürde çeşitli görüşler yer almaktadır. Bu görüşlerden
biri; karar verme birimi sayısı N, girdi sayısı m, çıktı sayısı s iken Denklem (1)’de verildiği gibi
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karar verme birimi sayısının en az girdi ve çıktı sayısının iki katı kadar olması şeklindedir. Bir başka
yaklaşım ise Denklem (2)’de verilmiştir (Savaş, 2014: 207):

N ³ 2(m + s)
N ³ mak{m * s,3 * (m + s)}

(1)

(2)
VZA’da dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, girdilerin artmasının etkinlikte azalışa, çıktıların
artmasının etkinlikte artışa neden olmasıdır (Okursoy ve Bircan, 2013: 71).
Bu çalışmada 2014, 2015 ve 2016 yılları için ayrı ayrı yapılan etkinlik analizlerinde, kuru dökme
yük ve genel kargo elleçleyen, konteyner elleçleyen ve sıvı kimyasal yük elleçleyen limanların
sayısı yukarıda sözü edilen tüm görüşleri ve kriterleri sağlamaktadır.
Girdi ve Çıktı Kümelerinin Saptanması
Verilerin esas alınarak kullanıldığı göreceli bir ölçüm tekniği olan VZA’da girdi ve çıktı
değişkenlerinin anlamlı ve doğru olması büyük önem taşımaktadır. Başka bir deyişle, VZA
uygulamalarında karar verme birimlerinin etkinliklerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi, süreci
en iyi temsil eden girdi ve çıktı değişkenlerinin belirlenmesine bağlıdır. Etkinlik ölçüm sürecinde
karar verme birimlerinin girdi ve çıktılarının doğru bir şekilde belirlenmesi, modelin doğru
sonuçlar vermesi açısından çok önemlidir. Belirlenecek bu girdi ve çıktılar, karar verme
birimlerinin hedeflerini mümkün olduğunca yansıtabilmelidir. Ayrıca, karşılaştırmalı bir etkinlik
ölçümü yapılabilmesi için analize tabi tutulacak her liman ortak girdilere ve çıktılara sahip
olmalıdır.
Etkinlik analizine katkı sağlayan ve analizde olması gereken girdi ve çıktı değişkenlerinin bir kısmı,
terminal yetkililerinin o değişkenlerle ilgili bilgi vermek istememesi veya limanlarla ilgili bilgilerin
kısıtlı olması gibi nedenlerden dolayı etkinlik ölçümünde önemli değişkenler olmalarına karşın
zorunlu olarak analiz dışı bırakılmıştır. Ayrıca yöntemin, analiz esnasında tüm karar birimlerine
ait verilerin tam olmasına gereksinim duyması nedeniyle, mevcut limanlar arasında yapılan
araştırmalar sonucunda eldeki imkanlar dahilinde sağlanabilen veriler dikkate alınmıştır.
Çalışmada kuru dökme yük ve genel kargo elleçleyen limanlardan 2014, 2015 ve 2016 yılları için
18 tanesi, konteyner elleçleyen limanlardan 2014 yılı için 20 tanesi, 2015 ve 2016 yılları için 23
tanesi, sıvı kimyasal yük elleçleyen limanlardan 2014, 2015 ve 2016 yılları için 19 tanesi ile
analizler gerçekleştirilmiştir.
Girdi-çıktı değişkenlerinin belirlenmesi aşamasında konuyla ilgili alınan uzman görüşleri ve
geçmişte yapılmış benzer çalışmalarda kullanılan değişkenler önemli veri niteliği taşımaktadır.
Bu doğrultuda çalışmanın analiz kısmında kullanılan girdiler; terminal alanı (m2), toplam rıhtım
uzunluğu (m), maksimum rıhtım derinliği (m) ve limanlarda çalışan personel sayısı, çıktılar ise;
yıllık elleçlenen kuru dökme yük ve genel kargo (ton), yıllık elleçlenen konteyner miktarı (TEU)
ve yıllık elleçlenen sıvı kimyasal yük (ton) olarak alınmıştır (bkz. Tablo 2).
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Tablo 2. Girdi ve Çıktı Değişkenleri
Girdiler
Terminal alanı (m2)
Toplam rıhtım uzunluğu (m)
Maksimum rıhtım derinliği (m)
Personel sayısı (adet)

Çıktılar
Elleçlenen kuru dökme yük ve genel kargo (ton)
Elleçlenen konteyner miktarı (TEU)
Elleçlenen sıvı kimyasal yük (ton)

Girdi Değişkenleri
Terminal Alanı (m2): Elleçlenen yük miktarlarının artması ve özellikle konteyner taşımacılığının
öneminin git gide artmasıyla birlikte limanların depolama alanlarının ve dolayısıyla terminal
alanlarının büyüklüğü, limanların etkin yönetimi ve verimliliği için önemli etkiye sahip olan
parametrelerdendir (Ateş ve Esmer, 2013: 78; Altın vd., 2017: 25). Bu çalışmada limanların
toplam saha alanı dikkate alınmıştır.
Toplam Rıhtım Uzunluğu (m): Liman rıhtımları, gemilerin limanda yük elleçleme sistemleri
yardımı ile güvenli olarak yükleme-boşaltma yapabilmelerini ve kara ile deniz taşıtları arasındaki
bağlantıyı sağlayan yapılardır (Ateş ve Esmer, 2013: 78). Literatürde bu değişken limanların
etkinliğinin ölçümünde birçok çalışmada girdi değişkeni olarak kullanılmıştır. Bu çalışmada
limanların toplam rıhtım uzunluğu dikkate alınmıştır.
Maksimum Rıhtım Derinliği (Draft) (m): Deniz taşımacılığında yük ve konteyner gemilerinin
kapasitelerinin artmasıyla birlikte limanların rıhtım derinliklerinin büyük olması önemli bir
avantaj haline gelmiştir. Kapasite artışına bağlı olarak gemilerin limana yanaşabilmesi, yükleme
ve boşaltma yapabilmesi için rıhtım derinliği gereksinimi de artmaktadır (Ateş ve Esmer, 2013:
78; Altın vd., 2017: 25). Bu çalışma kapsamındaki limanların farklı rıhtımları farklı derinliklere
sahiptir. Bu nedenle çalışmada limanların rıhtımlarına ait en büyük derinlikleri dikkate alınmıştır.
Personel Sayısı (adet): Liman etkinliklerinin belirlenmesinde personel sayısı önemli bir girdidir.
Kârını maksimize etmeyi amaçlayan bir limanın etkinliğinin ölçümünde, işgücünün veya işgücü
ile ilgili bilgilerin girdi olarak modele katılması gerektiği belirtilmektedir (Güner vd., 2014: 227).
İşgücünden en yüksek çıktının elde edilebilmesi için belirli periyodlarda izlenmeleri ve saat başı
verimlilik oranlarının hesaplanması gerekmektedir (Acer ve Timor, 2017: 347). Bu çalışmada yıllık
personel sayısı, analizlere bir limanda çalışan işçi ve memur personelin toplam sayısı bazında
dahil edilmiştir.
Literatürde, liman etkinliğini belirlemede başka girdiler de önerilmiş ve kullanılmıştır. Ancak
yukarıda açıklandığı üzere Türk limanları ile ilgili verilerin kısıtlı olması sebebiyle analizlerde
kullanılan girdiler bunlarla sınırlandırılmıştır. Bu durum, aynı zamanda araştırmanın kısıtlarından
birisidir.
Çıktı Değişkenleri
Elleçlenen kuru dökme yük ve genel kargo (ton) ile elleçlenen sıvı kimyasal yük (ton): Bir
limanın o yıl içerisinde yaptığı yükleme ve boşaltma miktarını ifade eder (Baysal ve diğerleri,
2004: 439). Literatür incelendiğinde, limanların etkinlik değerlendirmesinde toplam elleçlenen
yük miktarının, çıktı olarak kullanılan ve liman etkinliğini belirleyen önemli faktörlerden birisi
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olduğu görülmektedir. Bu çalışmada yıllık toplam elleçlenen kuru dökme yük ve genel kargo (ton)
ile yıllık toplam elleçlenen sıvı kimyasal yük (ton) dikkate alınmıştır.
Elleçlenen konteyner miktarı (TEU): Konteyner terminallerinin yük elleçleme kapasitesi ve bir
konteyner gemisinin taşıma kapasitesi TEU (Twenty Foot Equivalent Unit-20 foot muadili
konteyner) ile belirlenmektedir. Konteyner gemilerinin büyüklükleri, TEU kapasiteleri ile ifade
edilmektedir. Limanların asıl amacı, mümkün olduğunca çok yük elleçleyerek karı maksimize
etmektir. Bu nedenle; elleçlenen konteyner miktarı konteyner terminallerinin etkinliğinin
ölçümü için en temel ve en önemli göstergelerden birisi konumundadır (Ateş ve Esmer, 2013:
79; Altın vd., 2017: 25; Acer ve Timor, 2017: 347). Literatürde etkinlik uygulamalarında çıktı
olarak kullanımı yaygın olan bir değişkendir. Bu çalışmada yıllık toplam elleçlenen konteyner
miktarı (TEU) dikkate alınmıştır.
Veri Seti
Çalışmada kullanılan veriler, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM)’nin “Türk Limancılık
Sektörü 2017 Raporu”ndan, Türkiye Liman İşletmecileri Derneği’nin internet adresinden
(www.turklim.org), T.C. Devlet Demiryolları İstatistik Yıllığı (2012-2016)’ndan, T.C. Devlet
Demiryolları internet adresinden (www.tcdd.gov.tr), limanların internet sitelerinden ve
limanlarla telefon ya da e-posta aracılığı ile yapılan görüşmelerden elde edilmiştir.
Modelin Kurulması
Kullanılan varsayımlara ve çalışmanın kapsamına göre seçilen VZA modelleri değişiklik
gösterebilmektedir. Karar verme birimlerinin ölçeğe göre sabit getiriye sahip oldukları
varsayılıyorsa ve bu birimlerin toplam etkinlikleri hesaplanmak isteniyorsa Charnes, Cooper,
Rhodes (1978) (CCR) modelleri kullanılmaktadır. Eğer ölçeğe göre değişken getiri varsa ve
birimlerin teknik etkinlikleri hesaplanmak isteniyorsa; Banker, Charnes ve Cooper (1984) (BCC)
modelleri kullanılmaktadır (Özbek, 2017: 304).
VZA modelleri ayrıca girdi ve çıktı yönlü olmak üzere iki farklı şekilde de kurulabilmektedir. Girdi
yönelimli modeller; göreceli olarak diğerleri kadar etkin olmayan karar verme birimlerinin
etkinlik düzeyine yükselebilmeleri amacıyla girdilerini ne kadar azaltmaları gerektiğini
göstermektedir. Başka bir deyişle girdi yönelimli modellerde ilgili birimin çıktı miktarı sabit
tutularak, bu çıktıyı etkinlik düzeyinde elde edebilmek için girdilerin hangi düzeye indirgenmesi
gerektiği belirlenmektedir. Çıktı yönelimli modeller ise, etkin olmayan karar verme birimlerinin
etkinlik düzeyine yükselebilmeleri için mevcut girdi miktarını kullanarak çıktılarını hangi düzeye
çıkartmaları gerektiğini gösterir (Güner vd., 2014: 224). Yani çıktı odaklı modellerde belirli bir
girdiyle en fazla üretilecek çıktı miktarı (çıktı maksimizasyonu) baz alınmaktadır.
Bu çalışmada çıktı yönelimli BCC modeli (ölçeğe göre değişken getiri varsayımıyla) uygulanmış ve
Excel tabanlı DEA Frontier Analyst paket programı kullanılmıştır.
BCC modeli eλ=1 olarak da gösterilen; ∑/A5* @A =1 konvekslik kısıtını içeren girdi yönelimli primal
model aşağıda Denklem (3)’de verildiği şekilde gösterilebilir. İkil çarpan formu ise Denklem (4)’de
verilmektedir (Cooper vd., 2006: 87; İşbilen Yücel, 2017:29):
min IJ
EF,H

K. M
IJ =6 −N @ ≥ 0
: @ ≥ Q6

(3)
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eλ = 1
@≥0
max Y = Z Q6 − Z6

V,W,WX,

K. M
[=6 = 1
−[N + Z: − Z6 \ ≤ 0
Z ≥ 0 , [ ≥ 0, Z6 #^1^_`M1a^_^`$M$^ş 9şM_\c`9

(4)

Bu kümenin konveks (dışbükey) olması etkin sınırın gözlem noktalarının daha sıkı zarflanmasını
sağlamaktadır çünkü; X ile Y’nin her türlü doğrusal bileşimleri yine bu kümenin içinde yer
almaktadır. λ yoğunluk (ağırlık) vektörüdür ve sıfırdan büyük yada eşit olmalıdır. θ ise; karar
verme birimlerinin etkinleşmesi için tüm girdilere eşanlı uygulanan oransal azaltım miktarına
karşılık gelmektedir. Modelin çözülmesiyle elde edilen θ∗ en küçük değeri, etkin olmayan karar
biriminin zarf yüzeyine uzaklığının minimize edilmesine karşılık gelir (İşbilen Yücel, 2017: 28).
=6 : Etkinliği ölçülmek istenen o. karar verme birimine ait girdi miktarı
Q6 : Etkinliği ölçülmek istenen o. karar verme birimine ait çıktı miktarıdır.
Optimal amaç değeri en fazla 1 olmaktadır (Savaş, 2014: 210).
Etkinlik Sonuçlarının Ölçümü ve Değerlendirilmesi
2014, 2015 ve 2016 yıllarında, içlerinde Çelebi Bandırma limanının bulunduğu kuru dökme yük
ve genel kargo elleçleyen, konteyner elleçleyen ve sıvı kimyasal yük elleçleyen limanların
etkinlikleri ölçülmüş, Çelebi Bandırma limanı bu elleçleme türlerine göre diğer limanlarla
karşılaştırılmış, etkin olmadığı durumlarda iyileştirmeye esas olacak şekilde çıktıların ne oranda
artırılması gerektiğine yönelik değerlendirmeler yapılmıştır. Ayrıca Çelebi Bandırma limanı için
elde edilen etkinlik skorlarında, girdi ve çıktılardan hangilerinin ne oranda etkili olduğu
belirlenmiştir. Analiz 9 ayrı model ile gerçekleştirilmiştir.
Kuru Dökme Yük Ve Genel Kargo Etkinlikleri
Etkinlik değerlerinin belirlenmesi amacıyla öncelikle Kuru Dökme Yük ve Genel Kargo Elleçleyen
Limanların Etkinlik Skorları hesaplanmıştır. Tablo 3; 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kuru dökme
yük ve genel kargo elleçleyen limanların etkinlik skorlarını göstermektedir.
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Tablo 3. 2014, 2015 ve 2016 Yıllarında Kuru Dökme Yük ve Genel Kargo Elleçleyen Limanların
Etkinlik Skorları
Liman Adı
AKÇANSA ÇANAKKALE
BATIÇİM
BORUSAN
DİLER
EGE GÜBRE
ERDEMİR
KROMAN
LİMAK İSKENDERUN
MIP
MMK
MARTAŞ
NUH ÇİMENTO
POLİPORT
TOROSPORT (CEYHAN)
ÇELEBİ BANDIRMA
ÇOLAKOĞLU
İDÇ
İSDEMİR

2014
Etkinlik
Skoru
100
39.2
40.2
90.9
24.5
100
100
24.5
100
100
24.9
51.1
37
68.3
100
75.2
41.7
100

Sıra
1
14
13
8
17
1
1
18
1
1
16
11
15
10
1
9
12
1

2015
Etkinlik
Skoru
100
54.6
39.3
93.4
21.2
100
100
26.9
87.9
100
26.1
72.9
44.1
92.1
100
76.8
47.9
100

Sıra
1
12
15
7
18
1
1
16
9
1
17
11
14
8
1
10
13
1

2016
Etkinlik
Skoru
100
44.3
44.2
81.3
22.5
100
100
31.3
83.3
100
24.6
71.9
39.8
100
100
71.5
42.7
100

Sıra
1
12
13
9
18
1
1
16
8
1
17
10
15
1
1
11
14
1

Tablo 3’e göre Çelebi Bandırma limanının kuru dökme yük ve genel kargo elleçlemesi bakımından
her üç yılda da etkin olduğu görülmektedir. Etkin olan ve olmayan limanların düzeylerinin yıllara
bağlı değişim Şekil 1’de verilmektedir.
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0

20

40

60

80

100
100
100

Akçansa Çanakkale

100

Batıçim

39,2

Borusan

40,2
39,3

54,6

44,3
44,2

Diler
Ege Gübre

90,9
93,4

81,3

24,5
21,2

22,5

Erdemir

100
100

Kroman

100
100

Limak İskenderun

100
100

24,5
26,9

2014

31,3

MIP

87,9

MMK
Martaş

24,9
26,1
24,6

51,1

2016

37,0

72,9

44,1

39,8

68,3

92,1

100

100
100

Çelebi Bandırma

100

75,2
71,5 76,8

Çolakoğlu

İsdemir

100
100

71,9

Torosport (Ceyhan)

İDÇ

2015

100

Nuh Çimento
Poliport

100

83,3

41,7
42,7

47,9
100
100
100

Şekil 1. Limanların Etkinlikleri (Kuru Dökme Yük ve Genel Kargo)
VZA ile aynı zamanda, etkin olan karar verme birimlerinin, kaçar tane etkin olmayan karar verme
birimine referans olduğunun tespit edilmesi mümkündür. Örnek olarak; üç yılda da etkin olan
Çelebi Bandırma limanı her yıl için iki limana referans olmuştur. Etkin olan karar verme
birimlerinin kendi aralarında bir etkinlik sıralaması ortaya konabilir.
Bu kapsamda 2014, 2015 ve 2016 yıllarının hepsinde etkin olan Akçansa Çanakkale, Erdemir,
Kroman, MMK, Çelebi Bandırma ve İsdemir limanlarının üç yılda toplamda kaç limana referans
oldukları bakımından, aralarındaki etkinlik sıralaması dikkate alındığında Akçansa Çanakkale 14,
Erdemir 20, Kroman 27, MMK 13, Çelebi Bandırma 6 ve İsdemir 33 defa referans olmuşlardır.
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Konteyner Elleçleme Etkinlikleri
2014, 2015 ve 2016 yıllarında konteyner elleçlemesi yapan limanların etkinlik skorları Tablo 4’te
verilmektedir.
Tablo 4. 2014, 2015 ve 2016 Yıllarında Konteyner Elleçleyen Limanların Etkinlik Skorları
2014
Liman Adı
ASSAN
BORUSAN
EGE GÜBRE
EVYAP
GEMPORT
HAYDARPAŞA
KUMPORT
LİMAK
İSKENDERUN
LİMAŞ
MIP

Etkinlik
Skoru
51.8
38.1
95.8
100
32.6
27.1
100
8.2
100
100

MARDAŞ

100

MARPORT
NEMPORT
PORT
AKDENİZ
RODA PORT
SAMSUNPORT

100
100
100
68.7
100

TRABZON

100

YILPORT
ÇELEBİ
BANDIRMA
İZMİR

38.7
8.6
86.5

2015

2016

Sıra

Liman Adı

Etkinlik Skoru

Sıra

14
16
11
1
17
18
1
20

AKÇANSA
(AMBARLI)
ASSAN
ASYA PORT
BORUSAN
DP WORLD
EGE GÜBRE
EVYAP

100
45.1
17.3
40.4
0.8
100
100

GEMPORT

37

1
14
20
15
23
1
1
16

1
1
1

HAYDARPAŞA
KUMPORT
LİMAK
İSKENDERUN
LİMAŞ
MIP
MARDAŞ
MARPORT
NEMPORT
PORT
AKDENİZ
RODA PORT

30.5
100

SAMSUNPORT

100

TRABZON
YILPORT
ÇELEBİ
BANDIRMA
İZMİR

33
47.1

1
1
1
13
1
1
15
19
12

15.9
100
100
100
100
100
100
31.7

7
97.3

Etkinlik
Skoru
100
66.5
87
43.4
19.4
100
100
34.8

19
1
21

26.6
57.3

1
1
1
1
1
1

100
99.5
100
100
100

18
1

30

25.7

100

100

17
13
22

23.4
46.7

12

93.6

4.1

Sıra
1
13
12
16
22
1
1
17
19
14
20
1
10
1
1
1
1
18
1
21
15
23
11

Tablo 4’e göre Çelebi Bandırma limanının konteyner elleçlemesi bakımından her üç yılda da etkin
olmadığı görülmektedir. Analizde kullanılan paket program ile etkin olmayan karar verme
birimlerinde iyileştirme yapılabilmesi için çıktıların ne kadar arttırılması gerektiği
belirlenebilmektedir. Bu bağlamda, etkin olmayan Çelebi Bandırma limanının etkinliğini
arttırması ve tam etkinlik skoruna sahip olması için elleçlenen konteyner miktarını 2014 yılında
%1064 oranında, 2015 yılında %1336 oranında ve 2016 yılında %2311 oranında artırması
gerekmektedir.
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Konteyner elleçlemesi için etkin olan ve olmayan limanların düzeylerinin yıllara bağlı değişimi
Şekil 2’de görülmektedir.

0,0
Akçansa (Ambarlı)
Assan
Asya Port
Borusan
DP World
Ege Gübre
Evyap
Gemport
Haydarpaşa
Kumport
Limak İskenderun
Limaş
MIP
Mardaş
Marport
Nemport
Port Akdeniz
Roda Port
Samsunport
Trabzon
Yılport
Çelebi Bandırma
İzmir

20,0

40,0

60,0

45,1

0,8

100,0
100
100

51,8
66,5

17,3
38,1

80,0

87,0
40,4

43,4

19,4

95,8
100
100
100
100
100

32,6 37,0
34,8
27,1 30,5

26,6
8,2

100
100

57,3
15,9

25,7

68,7

31,7
30,0

23,4
8,6
4,1 7,0

100
100
100
100
100
99,5
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

33,0
38,7

2014
2015
2016

47,1
46,7
86,5

97,3
93,6

Şekil 2. Limanların Etkinlikleri (Konteyner)
Analiz sonucunda elde edilen bilgilerden birisi de girdi ve çıktı katkı değerleridir. Bu veri ile, karar
verme birimlerinin etkinlik skorlarında, analizde kullanılan girdilerden ve çıktılardan hangilerinin
ne oranda etkili oldukları belirlenmektedir. Çelebi Bandırma limanının 2014 yılı etkinlik
skorunda, girdi verilerinden rıhtım derinliği %32, personel sayısı %47, terminal alanı %22
oranında etkili olurken, elleçlenen konteyner miktarı %100 oranında etkili olmuştur. 2015 ve
2016 yılları etkinlik skorlarında, girdi verilerinden rıhtım derinliği yaklaşık %62, personel sayısı
%38 oranında etkili olurken, çıktı miktarı %100 oranında etkili olmuştur.
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Sıvı Kimyasal Yük Elleçleme Etkinlikleri
2014, 2015 ve 2016 yıllarında sıvı kimyasal yük elleçleyen limanların etkinlik skorları Tablo 5’te
verilmektedir.
Tablo 5. 2014, 2015 ve 2016 Yıllarında Sıvı Kimyasal Yük Elleçleyen Limanların Etkinlik
Skorları
2014

2015

2016

Liman Adı

Etkinlik
Skoru

Sıra

Etkinlik
Skoru

Sıra

Liman Adı

Etkinlik
Skoru

Sıra

AKSA
AKTAŞ
ALTINTEL
AVES
EGE GÜBRE
ERDEMİR
EVYAP
KORUMA KLOR
LİMAŞ
MARTAŞ
PETKİM
POLİPORT
SOLVENTAŞ
TOROS TARIM
(SAMSUN)
TOROSPORT
(CEYHAN)
YILPORT
ÇELEBİ BANDIRMA
İGSAŞ
İSDEMİR

100
100
27.8
100
10.1
1.2
26.8
100
41.9
5.4
100
31.2
56.1
15.7
28.4
14.9
13.1
9.1
100

1
1
11
1
16
19
12
1
8
18
1
9
7
13
10
14
15
17
1

100
100
22.6
100
8.6
1.1
17.8
100
37.4
5.2
100
25.4
38.3
11.5
24.8
9
13
3.3
100

1
1
11
1
16
19
12
1
8
17
1
9
7
14
10
15
13
18
1

AKSA
AKTAŞ
ALTINTEL
EGE GÜBRE
ERDEMİR
EVYAP
KORUMA KLOR
LİMAŞ
MARTAŞ
MESBAŞ
PETKİM
POLİPORT
SOLVENTAŞ
TOROS TARIM
(SAMSUN)
TOROSPORT
(CEYHAN)
YILPORT
ÇELEBİ BANDIRMA
İGSAŞ
İSDEMİR

100
100
26
7.7
1.5
10.9
100
42.3
6.5
26.2
100
23.3
31.5
18.9
20.8
3.3
14.5
9.7
100

1
1
9
16
19
14
1
6
17
8
1
10
7
12
11
18
12
15
1

Sıvı kimyasal yük elleçleme sonuçlarına göre; Çelebi Bandırma limanının sıvı kimyasal yük
elleçlemesi bakımından her üç yılda da etkin olmadığı görülmektedir. Limanın etkinliğini
artırması ve tam etkinlik skoruna ulaşması için elleçlenen sıvı kimyasal yük miktarını 2014 ve
2015 yıllarında %665 oranında, 2016 yılında %589 oranında artırması gerekmektedir. Sıvı
kimyasal yük elleçlemesi için etkin olan ve olmayan limanların düzeylerinin yıllara bağlı değişimi
de Şekil 3’te verilmiştir.
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0
Aksa
Aktaş
Altıntel
Aves
Ege Gübre
Erdemir
Evyap
Koruma Klor
Limaş
Martaş
Mesbaş
Petkim
Poliport
Solventaş
Toros Tarım (Samsun)
Torosport (Ceyhan)
Yılport
Çelebi Bandırma
İgsaş
İsdemir

20

40

60

80

100
100
100
100
100
100

27,8
22,6
26,0

100
100

10,1

8,6
7,7
1,2
1,1
1,5
26,8
10,9 17,8

100
100
100

41,9
37,4
42,3

5,45,2
6,5

25,431,2
23,3
31,5 38,3

20,8 24,8
14,9
9,0
3,3
13,1
13,0
14,5
3,3 9,1
9,7

2014
2015

26,2

15,7
11,5
18,9

100

100
100
100

2016

56,1

28,4

100
100
100

Şekil 3. Limanların Etkinlikleri (Sıvı Kimyasal Yük)
Girdi ve çıktı katkı değerlerine bakıldığında, Çelebi Bandırma limanının üç yıl için elde edilen
etkinlik skorlarında, rıhtım derinliği ve elleçlenen sıvı kimyasal yük miktarı %100 oranında etkili
olmuştur.
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Günümüzde taşımacılık önemli bir boyut kazanmıştır. Dünya ticaretinin yaklaşık %90’ının deniz
yolu ile gerçekleştiği düşünüldüğünde ülke ekonomileri için limanların önemi de giderek
artmaktadır. Uluslararası ticarette limanlar, ülke ekonomisini direkt etkileyen bir role sahiptir.
Artan ticaret hacmine bağlı olarak, optimum liman kapasitelerini elde etmek için limanlar iyi
şekilde planlanmalı ve geliştirilmelidir. Liman etkinliğinin ölçülmesinde en sık kullanılan yöntem
VZA’dır.
Çalışmada 2014, 2015 ve 2016 yıllarında, kuru dökme yük ve genel kargo elleçleyen, konteyner
elleçleyen ve sıvı kimyasal yük elleçleyen limanların etkinlikleri VZA ile ölçülmüştür. Örnek olarak
Çelebi Bandırma limanı her bir elleçleme türüne göre diğer limanlarla karşılaştırılmış, etkin
olmadığı durumlarda potansiyel iyileştirme oranları belirlenmiştir. Diğer taraftan, her bir
elleçleme türünde Çelebi Bandırma limanının etkinlik skorlarında, girdi ve çıktıların etki oranları
ortaya konmuştur. Türkiye’de limanlarla ilgili bilgilerin kısıtlı olması, VZA’nın yapılabilmesi için
tüm limanlara ait verilerin tam olması gibi nedenlerle ulaşılabilen veriler dikkate alınmıştır. Kuru
dökme yük ve genel kargo elleçleyen limanlardan her bir yıl için 18 tanesi, konteyner elleçleyen
limanlardan 2014 yılı için 20 tanesi, 2015 ve 2016 yılları için 23 tanesi, sıvı kimyasal yük elleçleyen
limanlardan her bir yıl için 19 tanesi seçilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler, TÜRKLİM’in 2017
yılı sektör raporundan, TCDD İstatistik Yıllığı (2012-2016)’ndan, TÜKLİM’in, TCDD’nin ve
limanların internet adreslerinden, ayrıca limanlarla telefon ya da e-posta aracılığı ile yapılan
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görüşmelerden elde edilmiştir. Analizde ele alınan girdiler; terminal alanı (m2), toplam rıhtım
uzunluğu (m), maksimum rıhtım derinliği (m) ve limanlarda çalışan personel sayısı, çıktılar ise;
yıllık elleçlenen kuru dökme yük ve genel kargo (ton), yıllık elleçlenen konteyner miktarı (TEU)
ve yıllık elleçlenen sıvı kimyasal yük (ton)’dür. Analiz, DEA Frontier Analyst paket programından
yararlanılarak gerçekleştirilmiştir.
BCC modeli ile yapılan analiz sonuçları değerlendirildiğinde, örnek alınan Çelebi Bandırma
limanının 2014, 2015 ve 2016 yıllarında kuru dökme yük ve genel kargo elleçlemesi bakımından
etkin olduğu ancak konteyner ve sıvı kimyasal yük elleçlemesi bakımından etkin olmadığı
görülmüştür. Çelebi Bandırma limanının konteyner elleçlemesi açısından etkinliğini arttırması ve
tam etkinlik skoruna sahip olabilmesi için, elleçlenen konteyner miktarını arttırması ve Kumport,
Limaş, Samsunport, Trabzon, Akçansa (Ambarlı) ve Marport limanlarını referans olarak alması
gerekmektedir. Benzer şekilde sıvı kimyasal yük elleçlemesi açısından etkin bir liman olabilmesi
için, elleçlenen sıvı kimyasal yük miktarını arttırması ve Petkim limanını referans olarak alması
gerekmektedir. Çelebi Bandırma limanının etkinlik skorlarında, girdi ve çıktılardan hangilerinin
ne oranda etkili olduklarına bakıldığında, girdilerin değişen oranlarda, çıktıların ise üç yıl için
%100 oranında etkili olduğu gözlenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar, analizde kullanılan
limanlar ve ulaşılabilen verilerle sınırlıdır. Girdi ve çıktı değişkenlerinin değiştirilmesi, analize yeni
değişkenler ve limanlar eklenmesi ya da bazı değişkenlerin veya limanların analiz dışı bırakılması
durumunda limanların etkinlik skorlarının değişebileceği açıktır.
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TERSANE KURULUŞ YERİ SEÇİMİ: BANDIRMA ÖRNEĞİ
Öğr. Gör. Onur SAYLAN
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, osaylan@bandirma.edu.tr

ÖZET:
Türkiye'de geçmişi Selçuklular döneminde Emir Çaka Bey’in 1081’de ilk tersaneyi kurarak Türk
donanmasına 50 adet gemi inşa etmesine dayanan gemi inşaatı tarihi günümüzde özel sektörün bu alanın
mali faydasını fark ederek, gerekli yatırımları yapmaya başlamasıyla devam etmektedir. 2017 itibariyle
ülkemizde 79 faal tersanenin 28 tanesi İstanbul’da, 26 tanesi Yalova’da, 6 tanesi İzmit’te ve 2 tanesi
Çanakkale’de olmak üzere yaklaşık % 78,5’i Marmara bölgesinde bulunmaktadır. 2017 verilerine göre 4,52
milyon DWT üretim kapasitesine ulaşan sektörde yine büyük çoğunluğu Marmara bölgesinde olmak üzere,
tersanelerde 32.000 ve gemi yan sanayisinde 96.000 kişilik bir istihdam katkısından söz edilebilmektedir.
Gemi İnşa sektörünün gelişmesine paralel olarak önümüzdeki yıllarda yeni tersane alanlarına ihtiyaç
duyulacağı ve bu alanların sektörün ihtiyaçları doğrultusunda ağırlıklı olarak Marmara bölgesinde
konumlanacağı öngörülmektedir. Bu bağlamda Bandırma ve çevresinin gemi inşaatı sektörünün gelişimi
açısından uygun bir alternatif olup olmadığı yapılan çalışma ile tespit edilmeye çalışılacaktır.
Araştırmada, Aliefendioğlu ve Sağır (2015), Saraçoğlu vd., (2008a, 2008b) ve Cengiz (2007)’in
çalışmalarından elde edilen tersane kuruluş yeri seçim kriterleri ile hazırlanan ölçekler üzerinden uzman
görüşleri alınmıştır. Görüşmeler, bölgede gemi inşa sektörü hakkında bilgi sahibi kurumlar olan Bandırma
Liman Başkanlığı personelleri, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi akademisyenleri ve bölgede gemi inşası
yapan firma sahipleri ile yapılmıştır.
Çalışma sonucunda, Bandırma ve çevresinin tersane kuruluş yeri olarak seçiminde uygunluğu tespit
edilerek bölgede sektörün gelişmesine ışık tutulmaya çalışılacaktır.
Anahtar sözcükler: tersane, gemi inşaatı, kuruluş yeri seçimi, bandırma
JEL Kodu: L0,M11,M19
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SHIPYARD LOCATION SELECTION: SAMPLE OF BANDIRMA

Lec. Onur SAYLAN
Bandırma Onyedi Eylül University, osaylan@bandirma.edu.tr

ABSTRACT:
Shipbuilding history of Turkey is based on the Seljuk period. The first shipyard was established in 1081 by
Emir Çaka bey and 50 vessels were built for the navy. Today, the private sector recognizes the financial
benefits of this field and continues to make the necessary investments. As of 2017, 79% of the active
shipyards in our country are located in the Marmara production capacity according to 2017 data, employs
32.000 people in shipyards and 96.000 in shipbuilding subsidiary industry, the majority being in Marmara
region.
Parallel to the development of shipbuilding industry, it is estimated that new shipyard areas will be
needed in the coming years and these areas will be predominantly located in the Marmara region in line
with the needs of the sector. In this context, it will be tried to determine whether the Bandirma region is
a viable alternative for the development of the shipbuilding industry.
Expert opinions were obtained on the scales from the works prepared by Saraçoğlu et al. (2008a, 2008b),
by Aliefendioğlu ve Sağır (2015) and by Cengiz (2007) on the shipyard site selection criteria. The talks were
held with the Bandırma Marina Port Authority and Bandırma Onyedi Eylül University Personnel, who have
knowledge of the shipbuilding industry in the region, and owners of shipbuilding firms who build vessels
in the region.
As a results of the study Bandırma and its surroundings will be determined as the place of establishment
of the shipyard and it will be tried to shed light on the development of the sector in the region.
Keywords: shipyard, ship building, location selection, bandırma
JEL Code: L0, M11, M19
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GİRİŞ
İşletmelerin yatırım ve işletme maliyetleri, yerleşim düzenleri gibi faktörlerini etkilemesi
sebebiyle kuruluş yerinin seçimi işe başlamadan önce verilmesi gereken kararların en başında
gelmektedir. Bunun için de işletmeler yer seçimi kararını etkileyen faktörleri ve alternatifleri
belirleyerek iyi analiz etmeli ve seçimini yapmalıdır. Diğer sektörlerde olduğu gibi gemi inşa
sektöründe de yer seçimini etkileyen teknik, sosyal ve çevresel unsurlar bulunmaktadır.
Tersanelerde farklı büyüklüklerde gemi üretiminin yanında tamir ve bakım yapılmakta aynı
zamanda tersane bölgeleri teknoloji geliştirme ve yayma noktaları olarak da görev yapmaktadır
(Aliefendioğlu ve Sağır, 2015: 594). Bandırma ve çevresinde önümüzdeki dönemde beklenen
sanayi yatırımları sonucu ortaya çıkacak gelişmeler ve bölgenin gerek coğrafi konumunun
getirdiği avantajlar gerekse mevcut liman ve ulaşım imkânları nedeniyle gemi inşa sektörü için
bir yatırım alanı olma potansiyeli bulunmaktadır. Bunun yanında 2008 küresel ekonomik kriz
sonrası daralma yaşanan gemi inşa sektörünün geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde tekrar yükselişe
geçmesi sonucu yeni tersane alanlarına ihtiyaç duyulacaktır. Bu hususlar dikkate alındığında,
yapılan çalışma ile Bandırma ve çevresinin tersane yatırımları açısından uygunluğu hakkında
durum tespiti yapılarak, yeterli ve yetersiz olan konular belirlenmeye çalışılmıştır.
Gemi İnşa Sektörü
Gemi inşa sanayisi, bulunduğu bölgeye ve ülke ekonomisine ve işgücüne katkısı ile kendine has
özelliklere sahip emek ve sermaye yoğun bir sanayi dalıdır. Gemi inşa sektörü faaliyetleri girdi
olarak yarı mamul (çelik levha, boru, kablo vb.) ve yan sanayi ürünlerini (makine, güverte
ekipmanları, paneller vb.) işgücü ile bir bütünsel ürün haline dönüştürme sürecidir. Dünya
denizciliğinde gemi inşa sanayi; gemi inşa, yat inşa, bakım-onarım, yan sanayi ve gemi geri
dönüşüm olarak sınıflandırılmaktadır. Bu sektörler bir geminin dizayn aşamasından başlayarak
geri dönüştürülmesi ile noktalanan bütün süreçleri kapsamaktadır.
Ülkemizin dünya gemi inşa pazarında rekabet yetenekleri incelendiğinde ülkemiz tersanelerinin
ihtisaslaşma gerektiren kimyasal tankerler gibi ürünlere yöneldiği görülmektedir. 2003 yılı
sonrasında görülen talep artışı, düşük döviz kuru ile eğitilmiş kalifiye işgücü problemini
beraberinde getirmiş, ülkemiz tersanelerinin kalitede lider olması mümkün olamamıştır. Teslim
süresi, kullanılan teknoloji seviyesinin bir sonucu olarak Güney Kore ve Japonya teslim
sürelerinin üstünde kalmıştır. Ancak küçük tankerler konusunda uzmanlaşma, butik tipi imalat
adı verilen müşteri isteklerine göre inşaat, ülkemiz tersanelerinin yüksek dolulukta siparişler
almasına yol açmıştır. Bu tip üretim ile beraber ülkemiz dizayn ofisleri hızla gelişmiş,
tersanelerimiz ile entegre müşteri isteklerine cevap verebilen butik tarzı üretimde tanınır
konuma gelmiştir. Bu sebeplerle ülkemiz tersanelerinin ürün hedeflemesi 2 ayrı yönde
yapılmıştır (Ünsan vd., 2007: 66).
• Ülkemiz tersanelerinde gelişmiş olan butik tipi üretimin devam ettirilmesi ve ülkemizin
pazar payının arttırılması,
• Avrupa tersanelerinin günümüzde inşa ettiği ancak rekabet özelliklerini kaybetmeleri
nedeni ile kısa/orta vadede bırakacakları RoRo, RoPax, offshore supply gemileri gibi katma
değeri yüksek ürünlerin üretimi.
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Ülkemizde 2017 Eylül ayı itibariyle, farklı işlevlerde ve faal olarak liman ve iskele tesisi, marina/
yat limanı/yanaşma yeri, tersane, tekne imal yeri, çekek yeri, balıkçılık kıyı yapısı ve gemi söküm
tesisi olmak üzere toplam 940 adet kıyı yapısı yer almaktadır (Ulaşan ve Erişen Türkiye 2017:
421).
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Şekil 1. 2017 Yılı İtibariyle Mevcut Kıyı Yapıları
Şekil 1’de bahsedilen 79 adet tersanenin illere göre dağılımı Şekil 2’de verilmiştir. Marmara
bölgesinde 62, Karadeniz bölgesinde 15 ve Akdeniz bölgesinde 1 tersane faaliyet
göstermektedir. Ayrıca gemi sökümü yapılan Aliağa/İzmir’de ise 23 işletme faaliyet
göstermektedir (Ulaşan ve Erişen Türkiye 2017: 422).

Şekil 2. Faal Tersane ve Gemi Söküm Tesislerinin İllere Göre Dağılımı
Türkiye’de 2003 yılından sonra yükselişe geçen gemi inşa sektörü 2008 yılı itibariyle en üst
seviyesine ulaşsa da 2008 yılı sonlarında ortaya çıkan küresel ekonomik kriz sektörü ciddi
anlamda etkilemiş ve yıllar içerisinde inşa edilen gemi sayısı düşmeye başlamıştır (Deniz Ticareti,
2017: 3).
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Şekil 3. 2003 – 2016 Yılları Arası Teslim Edilen Gemi Sayıları

Çalışan Sayısı

2008 sonrasında yeni gemi üretimi azalmasına rağmen tersaneler bakım-onarım alanına
yönelerek hayatta kalmaya devam etmişlerdir. 2008 yılında 8 milyon DWT civarında olan bakım
onarım miktarı 20 milyon DWT’un üzerine çıkmıştır. Bahsedilen dönemde bakım-onarım
hizmetleri için yapılan yatırımlar sonucunda tersanelerdeki kuru havuz sayısı 4’ten 10’a, yüzer
havuz sayısı 11’den 26’ya yükselmiştir. Yine aynı dönem istihdam rakamları incelendiğinde 2007
yılında 33.480 kişi tersanelerde çalışırken 2009 yılında önemli bir düşüşle 19.179’a inmiştir.
Ancak bakım-onarım hizmetleri için yapılan yatırımlar sonucunda çalışan sayısı 2017 yılı sonu
itibariyle yine zirve dönemlerine yaklaşarak 31.910 kişiye ulaşmıştır. Benzer durum gemi yan
sanayisi için de geçerlidir. Bu alanda 2007 yılında 100000’in üzerinde olan çalışan sayısı ara
dönemdeki düşüşlere rağmen 2017 yılında 96000 kişi olarak açıklanmıştır. Sektörde toplam
çalışan sayısı 2017 verilerine göre 127910 kişidir (Ulaşan ve Erişen Türkiye 2017: 423).
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Kuruluş Yeri Seçimi
Kuruluş yeri seçimi, yerin belirlenmesi, yeniden konumlandırılması veya operasyonların
genişletilmesi için alternatifler arasında tanımlama, analiz, değerlendirme ve seçimi içeren
süreçtir (Yang ve Lee, 1997: 241). Üretim yeri seçmek, bir imalat firması için maliyeti en aza
indirmede ve kaynak kullanımını maksimize etmede çok önemlidir (Yong, 2006: 839).
Kuruluş yeri seçimi çalışmalarında çok sayıda kriter ve bu kriterler arasındaki ilişkileri
matematiksel modeller yardımıyla açıklayan yöntemler kullanılmaktadır. Optimum kuruluş
yerinin belirlenmesi bir dizi karmaşık faktörün göz önünde bulundurulmasını gerektiren çok
kriterli karar verme (Multiple criteria decision making) problemidir (Ustasüleyman ve Perçin,
2007: 38). Belirli bir üretim yerinin seçilmesinde yatırım maliyeti, insan kaynağı bulunurluğu,
hammadde bulunurluğu ya da temin edilmesi, iklim gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.
Bu özellikler sübjektif ve objektif kriterler olmak üzere iki kategoriye ayrılabilir. İklim, insan
kaynakları sübjektif kriterler arasındayken, yatırım maliyeti objektif kriterler arasındadır (Chu,
2002: 859).
Firmalar bazen üretim yaptıkları bölgelerde insan kaynaklarının kısıtlı olması, güçlü rakipler ve
yüksek doğal afet oranı gibi potansiyel yüksek risklerle uğraşmak zorunda kalmaktadırlar. Bu
sorunların üstesinden gelmek için de alternatif bir çözüm, üretim tesisleri için yeni bir yer
aramaktır (Wang, Lestari ve Tran, 2017: 1560). İşletmenin yanlış yerde kurulması hammadde
temini, pazarlama, taşıma maliyetleri, ulaşım, haberleşme ve altyapı sorunları gibi birçok sorun
ile bu sorunların giderilmesi için harcanması gereken maliyetleri artırmakta, dolayısıyla birim
maliyetlerde artışa sebep olmaktadır (Eleren, 2006: 406).
Kuruluş yeri seçimi ile ilgili çalışmaları incelendiğinde maliyet, esneklik, teslimat hızı, işgücü ve
malzeme kalitesi, enerji kullanımı ve sermaye maliyeti açısından avantaj sağlayacak en uygun
kuruluş yerini belirlemeye yönelik oldukları görülmüştür (Ustasüleyman ve Perçin, 2007: 38).
Temel olarak yer seçimi üç aşamadan oluşan bir prosestir (Cengiz, 2007: 33):
1. Olası büyük bir bölgenin seçilmesi.
2. Bölgenin spesifik bir yerinin belirlenmesi.
3. Belirlenen yer içerisinde tersanenin kurulacağı arazi parçasının seçilmesi
Ustasüleyman ve Perçin, (2007)’ in çalışmasında, kuruluş yeri seçimini etkileyen ana kriterler;
ekonomik faktörler, yasal ve hukuki düzenlemeler, sosyal ve kültürel faktörler ve özel yer seçim
faktörleri olarak gruplandırılmıştır. Yang ve Lee (1997: 249) kuruluş yeri seçimi yapılırken dikkat
edilmesi gereken konuları pazar, taşıma, işgücü ve toplum olmak üzere 4 ana başlıkta
toplamıştır.
PAZAR

TAŞIMA

İŞGÜCÜ

TOPLUM

Pazar Büyüme Potansiyeli

Karayolu Taşımacılığı

İşgücü Maliyeti

Barınma

Pazara Yakınlık

Denizyolu Taşımacılığı

Kalifiye İşgücü Bulunurluğu

Eğitim

Hammaddeye Yakınlık

Havayolu Taşımacılığı

Yarı-Kalifiye İşgücü
Bulunurluğu

İş yapma Ortamı

Şekil 5. Kuruluş Yeri Seçim Kriterleri
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Literatür incelendiğinde, kuruluş yeri seçimi ile ilgili farklı sektörleri örneklem alarak yapılmış
çalışmalar, genellikle ağ modelleri ya da karar ağacı yaklaşımlarını kullanılarak birden fazla
kuruluş yeri alternatifi arasında kıyaslama yaparak hangisinin daha uygun olduğunu tespit
etmeye yöneliktir. (Wang vd., 2017; Ar vd., 2014; Akyüz ve Soba, 2013; Ertuğrul ve Karakaşoğlu,
2008; Yong, 2006; Chu, 2002; Yang ve Lee; 1997).
Tersane Yeri Seçimi
Şirketler, stratejik ve karlı bir yatırım yapmak için büyük miktarlarda para ve uzmana ihtiyaç
duymaktadır. Böyle büyük bir yatırım önceden planlanmalı ve karlılık-maliyet-fayda analizi
üzerine karar verilmelidir. Tersane inşaat yatırımında en önemli faktör tersane yeri seçimidir.
Birçok faktörün böyle bir seçimi etkilemesi nedeniyle yöneticilerin konumu seçtiğinde, öznel
yargıları yerine objektif bir bakış açısı düşünmeleri gerekmektedir. (Güneri ve Şeker, 2009: 7998).
Özel sektör yeni tersane bölgelerinin araştırması sırasında yatırım maliyetinin düşük olacağı
bölgeler ve çevre ile sosyal sorunların çıkmayacağı bölgeler olmak üzere iki kritere önem
vermektedir. Bunların dışında altyapı maliyeti, erişimi kolaylığı ve işgücü temini de tersane yeri
seçiminde önemli unsurlardır (Ünsan vd., 2007: 67). Cengiz (2007)’nin çalışmasında ise uygun
tersane yeri seçimi yapılırken dikkate alınacak faktörler; işgücü, malzeme ve hizmetler, ulaşım
(kara, demir, deniz yolları), devlet kontrolü, finans, su ve atıkları giderme tesisleri, enerji ve yakıt,
toplum yapısı, davranışları, arazi özellikleri olarak belirlenmiştir.
Saraçoğlu vd. (2008a, 2008b) yaptığı iki çalışmada yeni inşa ve bakım-onarım tersaneleri için yer
seçimi kriterlerini belirlemiştir. Bu çalışmalarda Rotalara yakınlık, taşıma, enerji temin, genel alt
yapı gereksinimi ve durumu, çevresel etki durumu, vergilendirme ve finansman, hizmetler
göreceli durumu, rekabetçilik durumu, bölge özellikleri, toplumun (bölge halkının) tutumu ve
önerilen tesise bakışı olmak üzere 10 faktör belirlenmiş ve ölçüm için altmış ’tan fazla soru
hazırlanmıştır. Cengiz (2007) ve Güneri vd. (2009) Türkiye’de tersane yatırımı için uygun bölgenin
belirlenmesi için bulanık analitik ağ süreci yaklaşımını kullanmışlardır. Araştırmalarda tersane
kuruluş yeri alternatifleri Samsun, Yalova, İzmir ve Yumurtalık olarak belirlenmiş ve yapılan analiz
sonucu en uygun bölge olarak Yalova tespit edilmiştir. Uygunluk açısından diğer alternatifler
İzmir, Yumurtalık ve Samsun olarak sıralanmıştır.
Tek bir bölgenin tersane yatırımı açısından uygunluğu Amerika’da Ford (2007) tarafından
Maryland bölgesinde yapılan araştırma ile incelenmiştir. Çalışmada Chesapeake'de gemi
inşasının tarihsel literatüründen yola çıkarak tersane yerini etkileyen çevresel ve kültürel
faktörler niceliksel olarak araştırılmıştır. Türkiye’de ise Aliefendioğlu ve Sağır (2015) hem genel
olarak gemi inşa sektöründe kuruluş yeri seçimini hem de seçilmiş örnek olay düzeyinde Yalova
–Altınova bölgesini incelemiştir. Yapılan çalışmada uzman görüşlerine dayanarak 25 kriter
belirlenmiş ve bu kriterlerin önem dereceleri tespit edilmiştir. Belirlenen kriterler doğrultusunda
yapılan değerlendirme sonucu Yalova-Altınova Tersaneler Bölgesi ve seçilen tesisin yer seçiminin
uygun olduğu görülmüştür.
YÖNTEM
2018 yılı itibariyle Bandırma Liman Başkanlığı’na kayıtlı yedi adet gemi inşa firması
bulunmaktadır. Bunlardan 6 tanesi çelik, 1 tanesi ise ahşap gemi inşası yapmaktadır. Firmaların
5 tanesi Kapıdağ yarım adasında faaliyet gösterirken 2 tanesi Bandırma sanayi sitesinde üretim
yapmaktadır. Mevcut firmaların üretimlerini bölgede balıkçılığın yaygın olması sebebiyle, ağırlıklı
olarak 24 m altındaki balıkçı tekneleri oluşturmaktadır. Bununla birlikte gemilere bakım-onarım
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hizmetleri de verilmektedir. Ambarlı-Bandırma, Tekirdağ-Bandırma ve Barbaros- Erdek hattında
çalışan Ro-Ro gemilerinin bakım ve onarımları bölgede bulunan tersanelerde yapılmaktadır.
Bölgede Kapıdağ yarım adasında bulunan tersanelerde 2009 yılında 103 m boyundaki Yener C
isimli Ro-Ro, 2011 yılında 87 m boyundaki Gökbel isimli genel kargo gemisi, 2012 yılında 58 m
boyundaki Egeria isimli yat inşası tamamlanarak denize indirilmiştir. Bandırma’da gemi inşa
sektörü ile ilgili faaliyet gösteren firmalar ve Bandırma Liman Başkanlığı personeli ile yapılan
görüşmelerde mevcut tersanelerde 120 m boyuna kadar gemi inşa edilebileceği, bunun için
gerekli altyapının ve personelin bulunduğu belirtilmiştir. Ancak bölgede gemi inşası açısından en
büyük problem gemilerin donatım aşamasıdır. Problemin başlıca sebepleri donatım işlemlerini
yapacak firma ve personelin bölgede bulunmaması ya da yetersiz olmasıdır. Yukarıda bahsedilen
Gökbel isimli gemi çelik inşası tamamlandıktan sonra çekilerek donatım işlemlerine İstanbul’da
devam edilmiştir.
Bu çalışmada Bandırma ve çevresinin tersane yatırımları için uygunluğunu tespit etmek amacıyla
bölgede gemi inşa sektörü hakkında bilgi sahibi olan uzman kişiler ile görüşülmüştür. Uzmanlar,
Bandırma Liman Başkanlığı personeli 3 kişi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik
Fakültesi ve Bandırma Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programı Öğretim Elemanı 7 kişi ile
bölgede gemi inşası yapan firma sahibi 3 kişi olmak üzere toplam 13 kişidir. Görüşmeler literatür
taraması sonucu elde edilen tersane yatırımı için göz önünde bulundurulması gereken kriterleri
içeren anket formu ile yapılmıştır. Anket formları, her bir katılımcı ile birlikte cevaplanarak
anlaşılmayan sorularda gerekli açıklamalar yapılmıştır.
Ölçeklerin oluşturulmasında Aliefendioğu ve Sağır (2015), Saraçoğlu vd. (2008a, 2008b) ile
Cengiz (2007)’in çalışmalarından faydalanılmış ve tersane kuruluş yeri uygunluğunu tespit
etmede kullanılacak 66 kriter belirlenmiştir. Puanlamada 5li Likert ölçeği kullanılmış olup 1Oldukça yetersiz, 2- Yetersiz, 3- Ne yeterli ne de yetersiz, 4- Yeterli, 5-Oldukça Yeterli şeklinde
sıralanmıştır.
Tablo 1. 5’li Likert Ölçeğine Göre Aritmetik Ortalamaların Değerlendirme Aralığı
Aralık

Seçenek

1,00 - 1,80

Oldukça yetersiz

1,81 - 2,60

Yetersiz

2,61 - 3,40

Ne yeterli ne de yetersiz

3,41 - 4,20

Yeterli

4,21 - 5,00

Oldukça Yeterli

Verilerin analizi Microsoft Excel 2016 ile yapılmış ve anket sorularına verilen cevapların
değerlendirilmesinde Tablo 1’deki aralıklar kullanılmıştır. Aralıkların eşit olduğu varsayılmış,
aritmetik ortalamalar için puan aralığı 0,80 olarak hesaplanmıştır (Puan Aralığı = (En Yüksek
Değer – En Düşük Değer)/5 = (5 – 4)/5 = 4/5 = 0,80). Bu hesaplamaya göre aritmetik ortalamaların
değerlendirme aralığı tablo 1’de verilmiştir.
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BULGULAR
Bandırma ve çevresinin gemi inşa sektörü yatırımları açısından yeterliliği uzmanlar tarafından
değerlendirilmiş ve bulgular tablo 2’de sunulmuştur.
Tablo 2. Bandırma ve Çevresinin Tersane Yatırımı İçin Yeterliliğinin Değerlendirilmesi
Tersane Yeri Seçim Kriterleri

Std. Sap

Ortalama

Değerlendirme

Deniz rotalarına yakınlık

0,9484

4,1538

Yeterli

Enerji temin faktörleri

0,8737

4,0769

Yeterli

Taşıma

1,3405

3,3269

Ne yeterli ne de yetersiz

Bölge özellikleri

0,9348

3,1731

Ne yeterli ne de yetersiz

Çevre durum değerlendirmesi

1,0002

3,1092

Ne yeterli ne de yetersiz

Genel altyapı gereklilik ve durum değerlendirmesi

0,9634

3,0673

Ne yeterli ne de yetersiz

Hizmetler göreceli durum

0,9571

2,8590

Ne yeterli ne de yetersiz

Toplumun (bölge halkının) incelenen tesise bakışı

1,0987

2,8462

Ne yeterli ne de yetersiz

Finans ve vergilendirme

1,0007

2,8077

Ne yeterli ne de yetersiz

Bandırma ve çevresi için yapılan değerlendirme sonucunda literatürde belirlenmiş olan tersane
yeri seçim faktörlerinden 2 tanesi yeterli bulunurken 7 tanesi için ne yeterli ne de yetersiz
değerlendirmesi yapılmıştır. Bandırma ve Erdek’te bulunan limanlar sebebiyle en yüksek
yeterliliğe sahip faktörün deniz rotalarına yakınlık olduğu tespit edilmiştir. Diğer yeterli bulunan
faktör ise doğalgaz ve elektrik gibi üretim için gerekli enerji faktörleridir. En düşük yeterliliğe
sahip faktörler ise bölgedeki hizmetler, bölge halkının tesise bakışı ve bölgedeki finans ve
vergilendirme faktörleridir.
Tersane yeri seçim kriterlerinin detaylı analizi sonucu en yüksek ve en düşük yeterliliğe sahip
kriterler belirlenmiş ve tablo 3 ve tablo 4’te verilmiştir.
Tablo 3. En Yüksek Yeterliliğe Sahip Kriterler
Ortalama

Std. Sap

Yükleme/Boşaltma Limanlarına Yakınlık

4,1538

0,9484

Deniz Taşıma Rotalarına Yakınlık

4,1538

0,9484

Elektrik İmkânları

4,1538

0,5329

Denizyolu Ulaşımı/Taşıma Hizmetleri

4,0000

0,7845

Üniversite Bulunurluğu

4,0000

0,7845

Doğalgaz İmkânları

4,0000

1,1094

Demiryolu Ulaşımı/Taşıma Hizmetleri

3,9231

0,7298

Karayolu Ulaşımı/Taşıma Hizmetleri

3,8462

1,0263

İlk Öğretim Kurumları Bulunurluğu

3,7692

0,8904

Nüfus

3,6923

0,6057

Üniversitelere Yakınlık

3,6923

0,8213
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Tablo 3’te verilen sonuçlara göre yükleme/boşaltma limanlarına yakınlık ve deniz taşıma
rotalarına yakınlık kriterleri en yüksek yeterliliğe sahiptir. Buna bağlı olarak denizyolu
ulaşımı/taşıma hizmetleri ile demiryolu ve karayolu ulaşımı/taşıma hizmetleri yeterliliğe sahip
diğer kriterlerdir. Bölgedeki elektrik ve doğalgaz imkanları ile eğitim kurumlarının durumu
katılımcılar tarafından yeterli olarak algılanmaktadır.
Tablo 4. En Düşük Yeterliliğe Sahip Kriterler
Ortalama

Std. Sap

Havayolu Ulaşımı/Taşıma Hizmetleri

1,5385

0,8427

Rüzgar Özellikleri

2,3077

1,1358

Atık Çevre Kirliliği Etkisi

2,3846

1,3323

Gemi İnşaatına Yönelik Yan Sanayi Bulunurluğu

2,3846

1,2733

Gürültü Çevre Kirliliği Etkisi

2,3846

1,1461

Görsel Çevre Kirliliği Etkisi

2,4615

1,2779

Yatırım Teşviki

2,4615

1,1513

Ar-Ge Merkezlerine Yakınlık

2,5385

1,2779

Genel Elektrik Tedarik Kalite ve Fiyatı

2,6154

0,9231

Altyapı ve İnşaat Birim Fiyatları

2,6154

0,8356

Kara ve deniz yolu ulaşımı en yüksek yeterliliğe sahip kriterler olmasına rağmen havayolu ulaşımı
araştırmadaki en yetersiz kriter olarak göz çarpmaktadır. Özellikle üretim üzerindeki olumsuz
etkileri sebebiyle bölgedeki rüzgar özellikleri de yetersiz olarak görülmektedir. Daha önce de
bahsedildiği üzere bölgede gemi inşaatına yönelik yan sanayi bulunurluğunun yeterli olmaması
araştırma sonuçları ile ortaya konmuştur. Bunun yanında tersane yatırımları sonucu oluşacak
atık, görsel ve işitsel kirlilik katılımcılar tarafından olumsuz algılanmaktadır. Ar-Ge merkezlerinin
yakın olmaması dezavantaj olarak görülürken elektrik, altyapı ve inşaat birim fiyatları da yüksek
bulunmaktadır.
Araştırmaya katılan grupların değerlendirmeleri ayrı ayrı yapılmış ve sonuçlar tablo 5, tablo 6,
tablo 7, tablo 8, tablo 9 ve tablo 10’da verilmiştir.
Tablo 5. En Yüksek Yeterliliğe Sahip Kriterler (Liman Başkanlığı)
Ortalama

Std. Sap

Yükleme/Boşaltma Limanlarına Yakınlık

4,6667

0,4714

Deniz Taşıma Rotalarına Yakınlık

4,6667

0,4714

Denizyolu Ulaşımı/Taşıma Hizmetleri

4,6667

0,4714

Demiryolu Ulaşımı/Taşıma Hizmetleri

4,3333

0,4714

Karayolu Ulaşımı/Taşıma Hizmetleri

4,3333

0,4714
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Tablo 6. En Yüksek Yeterliliğe Sahip Kriterler (Tersane Sahipleri)
Ortalama

Std. Sap

Elektrik İmkanları

4,3333

0,4714

Karayolu Ulaşımı/Taşıma Hizmetleri

4,3333

0,9428

İş Yapabilirlik Ortamı

4,3333

0,9428

Demiryolu Ulaşımı/Taşıma Hizmetleri

4,0000

0,0000

Derinlik durumu

4,0000

0,0000

Kıyı uzunluğu

4,0000

0,8165

Dalga özellikleri

4,0000

0,8165

Geçici Barınma Kapasitesi

4,0000

0,8165

Denizyolu Ulaşımı/Taşıma Hizmetleri

4,0000

0,8165

Üniversitelere Yakınlık

4,0000

0,8165

Kaynaklara Erişim/Yakınlık

4,0000

0,8165

Tablo 7. En Yüksek Yeterliliğe Sahip Kriterler (Üniversite)
Ortalama

Std. Sap

Üniversite Bulunurluğu

4,2857

0,6999

Elektrik İmkanları

4,1429

0,3499

Doğalgaz İmkanları

4,1429

0,6389

Yükleme/Boşaltma Limanlarına Yakınlık

4,1429

1,1249

Deniz Taşıma Rotalarına Yakınlık

4,1429

1,1249

İlköğretim Kurumları Bulunurluğu

4,0000

0,5345

Liman başkanlığı personellerinin cevapları değerlendirildiğinde en yüksek yeterliliğe sahip
kriterler araştırmanın genel değerlendirmesi ile benzerlik göstermektedir. Tersane sahiplerinin
cevapları incelendiğinde genel değerlendirme ile benzerlik bulunmasının yanında bölge
özelliklerinin de (derinlik durumu, kıyı uzunluğu ve dalga özellikleri) yeterli olduğu görülmüştür.
Tersane sahipleri açısından iş yapabilirlik ortamı, geçici barınma kapasitesi yeterli olarak
değerlendirilmektedir. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin varlığı ve ilköğretim kurumlarının
yeterliliği hem tersane sahipleri hem de akademisyenler tarafından bölgede yapılacak tersane
yatırımları için avantaj olarak görülmektedir.
Tablo 8. En Düşük Yeterliliğe Sahip Kriterler (Liman Başkanlığı)
Ortalama

Std. Sap

Havayolu Ulaşımı/Taşıma Hizmetleri

2,0000

0,0000

İş gücü maliyeti

2,0000

0,8165

Taşeron Bulunurluğu

2,3333

0,4714

Mevcut Sanayi Desteği Bulunurluğu

2,3333

0,4714

Toplumun (bölge halkının) incelenen/önerilen tesise bakışı

2,3333

0,4714

Atık Su Toplama Kalite ve Fiyatı

2,3333

0,9428
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Pis Su Toplama Kalite ve Fiyatı

2,3333

0,9428

Genel Elektrik Tedarik Kalite ve Fiyatı

2,3333

0,9428

Atık Çevre Kirliliği Etkisi

2,3333

0,9428

Sanayi Merkezlerine Yakınlık

2,3333

1,2472

Gemi İnşaatına Yönelik Yan Sanayi Bulunurluğu

2,3333

1,2472

Ar-Ge Merkezlerine Yakınlık

2,3333

1,2472

Kalifiye iş gücü bulunabilirliği

2,3333

1,2472

Yarı-kalifiye iş gücü bulunabilirliği

2,3333

1,2472

Beyaz yaka iş gücü bulunabilirliği

2,3333

1,2472

Tablo 9. En Düşük Yeterliliğe Sahip Kriterler (Tersane Sahipleri)
Ortalama

Std. Sap

Havayolu Ulaşımı/Taşıma Hizmetleri

1,0000

0,0000

Yatırım Teşviki

1,6667

0,9428

Çökelme/Yağış

2,0000

0,8165

Gürültü Çevre Kirliliği Etkisi

2,0000

1,4142

Beyaz yaka iş gücü bulunabilirliği

2,3333

0,4714

Liman Durumu/İmkânları

2,3333

0,9428

Arazide genişleme imkânı

2,3333

0,9428

Doğal Afetlere Duyarlılık

2,3333

0,9428

Finansman Fonlama Durumu

2,3333

0,9428

Tablo 10. En Düşük Yeterliliğe Sahip Kriterler (Üniversite)
Ortalama

Std. Sap

Havayolu Ulaşımı/Taşıma Hizmetleri

1,5714

1,0498

Gemi İnşaatına Yönelik Yan Sanayi Bulunurluğu

1,8571

0,8330

Rüzgâr Özellikleri

2,0000

0,9258

Yatırım Teşviki

2,1429

0,9897

Ar-Ge Merkezlerine Yakınlık

2,4286

1,0498

Vergi Muafiyet Durumu

2,4286

1,0498

Görsel Çevre Kirliliği Etkisi

2,4286

1,1780

Gürültü Çevre Kirliliği Etkisi

2,4286

1,1780

Atık Çevre Kirliliği Etkisi

2,4286

1,1780

Havayolu ulaşımı/taşıma hizmetlerinin bulunmaması her üç grup tarafından da oldukça yetersiz
olarak algılanmaktadır. Liman başkanlı personellerine göre mevcut sanayi desteği ve
bulunurluğu, işgücü bulunurluğu ve maliyeti ile su, elektrik fiyatları bölgedeki en yetersiz kriterler
arasında yer almaktadır. İşletme sahiplerinin yetersiz bulduğu kriterlerin başında genel altyapı
gereklilik ve durumu içerisinde yer alan çökelme/yağış, liman durumu/imkânları ve doğal
afetlere duyarlılık gelmektedir. Bununla birlikte tersane sahipleri yatırım teşvikleri ve finansman
konularını yetersiz bulmaktadır. Akademisyenlerin yetersiz bulduğu kriterler ise çevre kirliliği
etkisi ve finansal boyut üzerinde odaklanmıştır. Bunların yanında gemi inşaatına yönelik yan
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sanayi bulunurluğu, rüzgâr özellikleri ve ar-ge merkezlerine yakınlık diğer yetersiz kriterler olarak
tespit edilmiştir.
Tablo 11. Bandırma ve Çevresinde İnşa Edilmesi En Uygun Gemi Boyutlarının
Değerlendirilmesi
Gemi Boyu

%

20 m'ye kadar

15,4

21-50

30,8

51-100

53,8
100,0

Görüşme yapılan uzmanlara bandırma ve çevresinde hangi boyuttaki gemilerin inşa edilmesinin
en uygun olduğu sorulmuştur. En yüksek oran %53,8 olarak hesaplanmış ve bölgenin en çok 51100 m aralığındaki gemilerin inşası için uygun olduğu sonucuna ulaşılmıştır. 21-50 m cevabı
%30,8, ve 20 m’ye kadar cevabı ise %15,4’lük orana sahiptir. Bu sonuçlardan hareketle bölgenin
en çok küçük ve orta büyüklükteki gemiler için uygun olduğu söylenebilir.
Tablo 12. Bandırma ve Çevresinde Gemi İnşa Sektörünün Gelişimi Potansiyelinin
Değerlendirilmesi
%
(Toplam)

%
(Liman
Başkanlığı)

%
(Tersane
Sahipleri)

%
(Üniversite)

0

0

0

0

Düşük

46,2

33,3

33,3

42,9

Orta

7,7

0,0

0,0

28,6

Yüksek

38,5

66,7

33,3

42,9

Çok Yüksek

7,7

0

33,3

0

100,0

100,0

100,0

100,0

Çok Düşük

Yapılan değerlendirme sonucunda katılımcıların bölgede gemi inşa sektörünün gelişimi
konusunda görüşlerinde büyük ayrılıklar ortaya çıkmıştır. Katılımcıların % 46,2’si gelişim
potansiyelini düşük görürken % 38,5’i yüksek % 7,7’si çok yüksek görmektedir. Bu sebeple
katılımcı gruplar arasında karşılaştırma yapılmıştır. Karşılaştırma sonucunda liman başkanlığı
personellerinin ve tersane sahiplerinin bölgenin gelişim potansiyelini akademisyenlerden daha
yüksek algıladığı sonucuna ulaşılmıştır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Gemi inşa sanayi, önem verildiği bütün ülkelerde; ihracat ile birlikte döviz girdisi sağlayan,
yabancı sermayeyi davet eden, beraberinde yan sanayi sağlayan ve geliştiren, teknoloji
transferini cezbeden, ülke savunmasına kattığı yeni gemilerle gelen değerle stratejik önem
taşıyan, bakım-onarım hizmetleriyle deniz ticaret filosunu destekleyen, yan sanayisi ile birlikte
yaklaşık 1’e 7 oranında istihdam yaratan bir ağır sanayi koludur. Bahsedilen sebeplerle böyle bir
tesisin hem ülkeye hem de kurulduğu bölge sağlayacağı katkıların en üst seviyeye
çıkarılabilmesinde en önemli adım kuruluş yeri seçimidir.
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GİSBİR’in 2016 yılında yayınlamış olduğu sektör raporunda Türk deniz ticaret filosunda bulunan
gemi tiplerine göre yaş ortalamaları hesaplanmıştır. Rapora göre ortalama yaşı 20 ve üzerinde
olan genel yük, yolcu gemileri, römorkör ve destek gemileri, balıkçılık gemileri, petrol ürünü
taşıyan gemiler ve ikmal tekneleri ile ro-ro gemileri filolarında önümüzdeki 10 yılda yeni gemilere
ihtiyaç duyulacağı görülmektedir. Gemi inşa sektörü sadece Türkiye için değil aynı zamanda
yurtdışı için de üretim yapmaktadır. Yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat girdisi sağlayan sektörde
özellikle yolcu gemileri, gezi gemileri, feribotlar, yük gemileri, römorkörler ve balıkçı gemileri
büyük bir ihracat payına sahiptir.
Deniz Ticaret Odası’nın yayınladığı 2017 deniz sektör raporunda dünya genelinde gemi inşa
sanayine olan talep giderek geliştiği ve rekabetçi olma olasılığımızın yüksek olduğu römorkör,
balık avlama gemisi, askeri maksatlı karakol botları, Off Shore ve platform destek gemileri ve
benzeri alanlara doğru hızla dönüşüm yapan tersanelerimizin doğru destek politikasıyla
pastadan pay alma olasılıklarının yüksek olduğu belirtilmiştir. Ayrıca gemi inşa sektörünün gerek
mevcut durumu gerekse önümüzdeki yıllarda ortaya çıkacak talep artışı sonucu yeni tersane
alanlarına ihtiyaç duyulacağı düşünülmektedir. Mevcut tersane dağılımına bakıldığında mevcut
79 tersanenin 62’sinin (%78,5) Marmara bölgesinde bulunduğu görülmektedir. Önümüzdeki
yıllarda yapılacak tersane yatırımları için de gemi yan sanayi bulunurluğu, işgücü temini gibi
faktörler sebebiyle yine Marmara bölgesinin tercih edilme olasılığı yüksektir. Bu bağlamda
Bandırma ve çevresinin gemi inşa yatırımı açısından uygunluğu tersane yeri seçim kriterlerinin
uzmanlar tarafından değerlendirilmesi ile ölçülmüş ve bölgenin yeterli ya da yetersiz olduğu
konular tespit edilmiştir.
Yapılan araştırma sonucunda bölgenin en yüksek yeterliliğe sahip olduğu konuların deniz
rotalarına yakınlık ve enerji temin faktörleri olduğu görülmüştür. Bunun dışında bandırma ve
çevresinde taşıma hizmetleri konusunda denizyolu, karayolu ve demiryolu taşıma hizmetlerinin
yeterli olduğu ancak havayolu hizmetlerinin bulunmamasının bir dezavantaj olduğu
düşünülmektedir. Bölge özellikleri incelendiğinde altyapı ve inşaat birim fiyatları yüksek bulunsa
da hem kara hem de deniz arazi zemin durumu, kıyı uzunluğu ve derinlik durumu yeterli
bulunmuştur.
Özellikle bölgedeki vergi muafiyet durumu ve yatırım teşvik durumu sebebiyle finans ve
vergilendirme en yetersiz faktör olarak tespit edilmiştir. Enerji temini hususunda yeterli olarak
değerlendirilmesine rağmen bölgedeki enerji kalite ve fiyat değerlendirmesi ile temiz su ve atık
su toplama kalite ve fiyat değerlendirmesi sonucu hizmetler göreceli durumu yetersiz
bulunmuştur. Bölge halkının tersane yatırımına bakışı konusunda katılımcıların algısı negatif
yöndedir. Katılımcılar tarafından bölgenin yüksek rüzgâr potansiyeline sahip olması ile atık,
gürültü ve görsel gürültü kirliliği yaratma endişesi sebebiyle tersane yatırımları açısından uygun
olmadığı düşünülmektedir.
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesine bağlı Denizcilik Fakültesi ve Bandırma Meslek Yüksekokulu
bünyesinde bulunan gemi inşaatı programları ile Bandırma Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
içerisinde bulunan Gemi Yapımı alanı tarafından sektöre kalifiye eleman yetiştirilmektedir. Bu
sayede bölgede faaliyet gösterecek firmaların teknisyen, tekniker ve mühendis ihtiyaçları
karşılanabilecek aynı zamanda üniversite-sanayi işbirliği geliştirilebilecektir.
Bölgenin turistik bir yapıya sahip olması nedeniyle sadece çelik gemi inşası için değil aynı
zamanda CTP ve kompozit malzemeden spor ve gezi gemilerinin inşası için de uygun olduğu
söylenebilir. 2017 yılında Balıkesir il merkezinde inşasına başlanan Şişecam firmasına ait yatırım
ile CTP ve kompozit gemi inşası için gerekli hammadde rahatlıkla temin edilebilecektir. Yapılan
çalışmadan elde edilen verilere göre bölgede küçük ve orta büyüklükteki (50 m’ye kadar)
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gemilerin üretilmesi uygun görülmektedir. Hâlihazırda bölgede bulunan tersane ve diğer gemi
inşa tesislerinde hem yurtiçinde hem de yurtdışında kullanılmak üzere üretilen öncelikle balıkçı
gemileri olmak üzere diğer gemiler ve dubalar bulunmaktadır. Bu büyüklükteki gemilerin
üretilmesinde çelik, CTP ve kompozit malzemeler kullanılmaktadır. Devlet tarafından yapılacak
yatırım teşvikleri ile bölgenin bahsedilen malzemelerden gemi inşa eden/edecek yatırımcılar için
cazip bir alan haline gelebileceği düşünülmektedir. Bununla birlikte bölgede dezavantaj olarak
görülen rüzgâr potansiyeli nedeniyle oluşacak üretim zorlukları küçük ve orta büyüklükteki
gemilerin kapalı alanlarda üretilebilmesi sayesinde ortadan kalkacaktır.
Araştırmadan elde edilen genel bilgiler dışında genel altyapı gereklilik ve durum
değerlendirmesi, çevre durum değerlendirmesi, finans ve vergilendirme ile bölge özellikleri
konularının alanında uzman kişiler tarafın değerlendirilmesi ile daha doğru veriler elde
edilebilecektir.
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BANDIRMA/ ERDEK-TEKİRDAĞ RO-RO HATTI İLE KARAYOLU
TAŞIMACILIĞININ ÇEVREYE ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, egunes@bandirma.edu.tr
Arş. Gör. Olcay SERT
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ÖZET:
Marmara Denizi uluslararası gemi trafiğinin yoğun olması nedeni ile denizcilik sektörü açısından önemli
bir yere sahiptir. Bandırma bu trafiğin içinde olması ve İzmir, İstanbul ve Bursa şehirleri arasında karayolu
taşımacılığının merkezinde bulunması nedeni ile incelemeye değer bir yer olmaktadır.
Dünyada ve ülkemizde karayolu ile denizyolu taşımacılığının sebep olduğu hava kirliliğini azaltmayı
amaçlayan kurallar belirlenmekte ve bu kuralların uygulanmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. OECD
(Organisation for Economic Cooperation and Development) Ulaştırma İstatistiklerinin performans
göstergelerine göre karayolu taşımacılığından kaynaklanan karbondioksit emisyonu fazla miktarda yükün
tek seferde taşınabildiği deniz yolu taşımacılığına nazaran oldukça yüksek emisyon değerlerine sahiptir.
Bu çalışmada emisyon değeri kavramı üzerinde durularak Bandırma/ Erdek-Tekirdağ Ro-Ro hattı ile
karayolu taşımacılığının çevreye etkilerine dair bir karşılaştırma yapılmıştır. Bölgedeki karayolu ve Ro-Ro
taşımacılığından kaynaklanan emisyon değerleri model oluşturularak hesaplanmıştır. Çalışmada veri
analizi ve istatistiksel analiz yöntemi kullanılmıştır.
Anahtar Kelimeler: hava kirliliği, emisyon, karayolu taşimaciliği, ro-ro taşimaciliği
JEL Kodları: Q53
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THE EVALUATION OF ENVIRONMENTAL EFFECTS OF BANDIRMA/ ERDEKTEKİRDAĞ RO-RO LINES AND ROAD TRANSPORTATION
Res. Ass. Emine GUNES
Bandırma Onyedi Eylul University, egunes@bandirma.edu.tr
Res. Ass. Olcay SERT
Bandırma Onyedi Eylul University, osert@bandirma.edu.tr

ABSTRACT:
The Sea of Marmara has an important place in terms of maritime industry due to the fact that
international ship traffic is intense in it. Bandırma is place worth to examine because it is in this traffic and
located the center of highway transportation between İzmir, Istanbul and Bursa cities.
In the world and our country, the rules are set to reduce the air pollution caused by highway and sea
transportation and efforts are efforts are underway to implement these rules. According to performance
indicators of OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) carbon dioxide emissions
caused by highway transportation is considerably higher than sea transportation where the bulk of the
cargo can be transmitted in one go.
In this study, the concept of emission value is emphasized and the effects of Bandırma / Erdek-Tekirdağ
Ro-Ro line and road transportation on the environment are compared. Carbon dioxide emissions caused
by the highway and Ro-Ro transport in the region are calculated by modeling. Data analysis and statistical
analysis methods were used in the study.
Keywords: air pollution, emission, road transportation, ro-ro transportation
JEL Code: Q53
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GİRİŞ
20. yüzyılın ikinci yarısından sonra artan sanayileşme ile birlikte hava kirliliği artış göstermiştir.
Hava kirliliğinin insan sağlığı gibi iklim değişikliğini de etkilemesi havanın korunumuna dair
kurallar çıkarılmasına neden olmuştur. Şehirlerde yaşanan hava kirliliği başlıca nedenlerinden
biri de taşımacılıktır. Taşımacılığın sebep olduğu hava kirliliğini önlemeye yönelik ulusal ve
uluslararası kanun, yönetmelik ve standartlar bulunmaktadır.
Bu çalışmada Bandırma/ Erdek-Tekirdağ Ro-Ro hattı ile karayolu taşımacılığının çevreye etkileri
değerlendirilirken emisyon kavramı üzerinde durulacaktır. Çevre açısından emisyon; yakıt ve
benzerlerinin yakılmasıyla; sentez, ayrışma, buharlaşma ve benzeri işlemlerle; maddelerin
yığılması, ayrılması, taşınması ve diğer mekanik işlemler sonucu atmosfere yayılan hava
kirleticileri olarak tanımlanır. Kısaca gaz ya da gaz partikül karışımlarının atmosfere verilmesi,
yayılması, kirletilmesidir. (MARÇEV, 2018)
Dünyada emisyonlara dair ilk düzenlemeler 1968’de yapılmışken ülkemizde 1993’te Otomotiv
ve Sanayi Deklarasyonu yayınlanarak emisyona dair girişimlerde bulunulmuştur. 1993 ile 2014
arası Euro Standartları ile uyumlu programlar uygulanmış ve 2014te Euro 5 Standardı geçerli olup
bu tarihten itibaren ithal edilen araçlara Euro 6 standardı yükümlülüğü getirilmiştir. Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı’nın yayınladığı Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği’nde TS 13231
Standardı’nın uygulanmasına yönelik kurallar bulunmaktadır. İlgili yönetmeliklerin
uygulanmasını formüle etmek ve değerlendirmek için hem bilim insanları hem de politika
yapıcılar için güvenilir bir emisyon envanteri gereklidir. (Psaraftis ve Kontovas, 2009) Norveç’te
yapılan bir çalışmada (Øyvind Endresen, 2003)uluslararası deniz taşımacılığının neden olduğu
emisyon ve çevresel etki değerlendirilmiştir. Çalışmada istatistiksel bir yaklaşım kullanılarak
uluslararası kargo ve yolcu filosundan kaynaklanan yakıt tüketimi ve emisyonlarının hesapları
yapılmıştır.
Ülkelerin yoğun yerleşim bölgelerinde kişisel ulaşım araçları zararlı taşıt egzoz emisyonlarının
başlıca ve en büyük üreticisidir. (Otken ve Gümüşay, 2009) OECD (Organisation for Economic
Cooperation and Development) Ulaştırma İstatistiklerinin performans göstergelerinde karayolu
taşımacılığından kaynaklanan karbondioksit emisyonunun fazla miktarda yükün tek seferde
taşınabildiği deniz yolu taşımacılığından oldukça yüksek emisyon değerlerine sahip olduğu
görülmektedir. Bandırma/ Erdek-Tekirdağ hattında karayolu taşımacılığı yerine deniz yolu
taşımacılığının (ro-ro) tercih edilmesinin emisyon değeri bakımından neye tekabül ettiği bu
çalışmada gösterilmektedir.
YÖNTEM
Marmara Denizi taşımacılık için önemli bir konuma sahip olup, ülkemizde Ro-Ro gemi
işletmeciliğinin çok önemli bir kısmı komşu şehirler ve ticaretin ağırlıkla işlediği rota üzerinde
olması sebebiyle Marmara Denizi üzerinden gerçekleştirilmektedir. (Çoban ve Turan, 2018)
Bir Denizyolu Taşımacılığı Örneği Ro-Ro Taşımacılığı
Roll on ve roll of kelimelerinin birleşiminden oluşan Ro-Ro kelimesi gemi tipi olarak tekerlekli
araçların yük olarak taşınabildiği gemileri ifade eder. Ayrıca Ro-Ro gemileri demiryolu
vagonlarından helikopterlere ve iş makinelerine kadar her türlü̈ akslı aracı kapsayabilen,
çekicilerle (mafilerle) bindirilip indirilebilecek şekilde hazırlanmış̧ yükleri de taşıyabilmektedir.
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Bu çalışmada özel bir Ro-ro şirketine ait Erdek-Tekirdağ ve Tekirdağ-Bandırma seferleri yapan
83,5 metre boyunda bir feribot örneği üzerinden değerlendirmeler yapılacaktır.
Karayolu Taşımacılığı
Karayolu eşya taşımacılığı, ücret karşılığında, eşyanın bir yerden diğer bir yere taşınmasını kara
yolu ile sağlayan ve taşımacı ile gönderici arasında bir sözleşme yapılmasını gerektiren bir taşıma
şekli olarak tanımlanmaktadır. (Kılıç, 2018).
Yük taşımacılığı karayolları üzerinde yoğunlaşmış̧ olup, bu yoğunlaşma diğer ülkelerle
karşılaştırıldığında oldukça yüksek boyuttadır. (Çoban ve Turan, 2018)
Çalışmada karayolu taşımacılığı örneği olarak denizyolu örneği için tercih ettiğimiz feribotun
taşıdığı tip araç olan kısa dorse tırlar incelenmektedir.
Dizel araçlar NOx (azot oksit), PM(partikül madde) , HC(hidro karbon), CO(karbon monoksit)gibi
hava kirleticilere sebep olur. Bu emisyonlara dair EURO standartları aşağıdaki gibidir.

Şekil 1. Yasal Gereklilikler Ve Sınır Değerleri
Dizel motorlar çeşitli tipte araçlarda, çeşitli trafik türleri için ve değişken yüklerde kullanılır.
Emisyonları karşılaştırılabilir bir şekilde ölçebilmek için, bir motor tarafından yapılan iş ile ilgili
olarak ölçülür ve kullanılan birimler kilovat-saat başına gramdır.
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BULGULAR
Karayolu taşımacılığından kısa dorse tırların verileri ile Ro-Ro taşımacılığına dair emsal geminin
verileri mukayese edilmiştir. Verilere göre 2017’de emsal gemi ile 9627 araç, 2018 ocak-temmuz
ayları arasında arasında 5543 araç taşınmıştır.
Tablo 1. Emsal Geminin 2017-2018 Yıllarında Taşıdığı Araç Sayısı
Tarih
10 Ocak 2017-31 Aralık 2017
10 Ocak 2018-30 Haziran 2018

Erdek-Tekirdağ Taşınan Araç
Sayısı
1526
1270

Tekirdağ-Bandırma Taşınan Araç
Sayısı
8101
4573

Ayrıca incelediğimiz gemi 1999 yapımı olduğundan üzerinde bulunan ana makine IMO
(International Maritime Organization, Uluslararası Denizcilik Örgütü)’nun Tier I/II/III
standartlarına uyum zorunluluğu taşımamaktadır. Tier standardını taşıma zorunluluğu olsaydı
NOx emisyonun aralığı belirli bir değer olurdu. Ayrıca Marmara Denizi’nde seyretmekte olan
emsal gemi yasal gereklilikten dolayı EURO5 standardına tabidir.

Şekil 2. NOx Düzenlemeleri ve Başlangıç Zamanları (Daihatsu Diesel Mfg.Co.,Ltd., 2018)
Bir seferde 35 araç taşıma kapasitesi, 2 adet 1180 HP gücünde ana makinesi olan emsal gemide
bir seferde ortalama 1053 litre yakıt/DO(dizel oil) harcamaktadır. 2017 yılında toplam 820566
litre yakıt/DO harcamıştır. Bandırma/Erdek Tekirdağ seyrini yaklaşık 4,5 saatte tamamlayan
emsal gemimiz 46 Nm(deniz mili) gitmektedir.(Ortalama hız 10Nm)
Araçlar Ro-Ro hattı yerine Lapseki üzeri karayolunu (350 km) tercih ettiklerinde aşağıdaki yakıt
harcama değerleri bulunmaktadır. Ortalama yakıt harcama değerleri; bir çok tır markası
incelenerek alanında uzman kişilere sorularak elde edilmiştir.
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Şekil 3. Volvo Marka Tırların 100 km'de Litre Cinsinden Yakıt Tüketimi
100km’de ortalama harcanan yakıt miktarı 34 litre iken karayolu tercihi sonucu bir araç
Bandırma’dan Tekirdağ’a 119litre yakıt yakıt harcayarak varmaktadır. 2017 yılında toplamda
9.627 adet araç taşınmıştır. Bu da karayolu tercih edildiğinde 1.145.613 litre (1145.613 m3)
yakıta/DO(dizel oil) denk düşmektedir.
350 km’lik karayolunun 30km’si şehir içi (50km) hız limitine 320 km’lik kısmı şehirler arası (80
km) hız limitine sahiptir. Değerlendirme azami hızlar baz alınarak yapılmaktadır. Bu durumda
toplam kara yolu yolculuğu süresi 4,6 saat sürmektedir.
Tablo 2. g/kWh (EURO 5 Standardı) X Araç Sayısı X Yolculuk Süresi (Karayolu)
Emisyon
türü
NOx
PM
HC
CO

g/kWh
2.0
0.02
0.46
1.5

Motor Gücü
(kW)
515
515
515
515

Yıllık Taşınan
Araç Sayısı
9.627
9.627
9.627
9.627

Yolculuk
Süresi(saat)
4.6
4.6
4.6
4.6

Toplam Emisyon
(gram)
45612726
456127,26
10490926,98
34209544,5

Motor örneği olarak D16G700 (515 kW) seçilmiştir. (Volvotrucks, 2018)
Geminin 2017 yılında açığa çıkan emisyon değerini hesaplamak için makinenin manuelindeki
veriler kullanılmıştır. (Mitsubishi-Engine, 2018)

Şekil 4. Emsal Geminin BHP ve kW değeri (Mitsubishi, 2018)

122

Yıllık harcanan 820566 litrelik 0.840 kg/m3 yoğunluğa sahip yakıt/DO 689275,44 kg gelmektedir.
1053 litre yakıt/DO bir sefer süresinde (gidiş-geliş 9 saat) harcanmakta iken yılık harcanan
820566 litre yaklaşık 7013,4 saatte harcanmaktadır.
Tablo 3. Bandırma/ Erdek-Tekirdağ Ro-Ro Hattı (Örnek Geminin) Yıllık Emisyon Miktarı
Emisyon türü
gram/kWh
Makine Gücü
Yolculuk
Toplam Emisyon
(kW)
Süresi(saat)
(gram)
NOx
2.0
880
7013,4
12343584
PM
0.02
880
7013,4
123435,84
HC
0.46
880
7013,4
2839024,32
CO
1.5
880
7013,4
9257688
(Hesaplamalarda Bandırma-Erdek arası mesafe ve Çardak-Gelibolu denizyolu ulaşımı ile
yardımcı makinelerin çalışması ihmal edilmiştir.)

Şekil 5. Emsal Şirketin Kullandığı Rota Örneği (MarineTraffic, 2018)
SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmanın sonucunda Bandırma/ Erdek-Tekirdağ arasında bir kısa dorse tırın karayolunu
tercih ettiğinde gidiş-geliş 238 litre yakıt/DO tükettiği deniz yolunu tercih ettiğinde ise (emsal
gemide) araç başına tüketilen yakıtın/DO yalnızca 32.9 litre olduğu bulgusu elde edilmiştir. Bir
aracın bir gidiş gelişte 200 litreden fazla yakıt tasarrufu etmesi denizyolu taşımacılığının tercih
ve teşvik edilesi çevreci bir taşıma modeli olduğunu göstermektedir.
Karayolu taşımacılığı yerine denizyolu taşımacılığı tercih edilmesi harcanan yakıt miktarı ile
beraber maliyeti ve açığa çıkan emisyon miktarını düşürmektedir.
Dünyada hava kirliliğinin önlenmesine yönelik emisyon azaltıcı tedbirler her geçen gün
güncellenmekte iken ülkemizde özellikle de hızlı sanayileşmekte olan bölgelerde emisyon
konusu üzerinde durulmalıdır. Büyük ölçekli bir yarımada olan ülkemizde ve küçük ölçekli bir
yarımada olan Bandırma’da deniz yolu taşımacılığının artırılması emisyon miktarının
azaltılmasına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.
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BANDIRMA LİMANI’NINDAKİ GEMİ KÖKENLİ EMİSYON TAHMİNİ VE
EMİSYONLARIN BANDIRMA KENTSEL ALANI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ
ÜZERİNE YORUMLAR
Dr. Levent BİLGİLİ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, lbilgili@bandirma.edu.tr
Doç. Dr. Alper KILIÇ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, alperkilic@bandirma.edu.tr
ÖZET:
Gemi kökenli emisyonlar ve bu emisyonların çevresel etkileri özellikle son yirmi yılda iyi araştırılmış
konulardır. Gemi kökenli emisyonların küresel emisyon üretimine katkısı kara birimlerine kıyasla çok daha
az olsa da gemicilik faaliyetlerinin büyük bir bölümünün Akdeniz ve Baltık Denizi gibi kapalı havzalarda
gerçekleşmesinden dolayı büyük bir insan popülasyonu ciddi tehdit altındadır. Gemi kökenli emisyonların
insan sağlığına olduğu kadar çevreye de ciddi zararlı etkileri olduğu iyi bilinmektedir.
Gemiler, çok çeşitli katı sıvı ve gaz emisyon kaynağıdır ve üretilen gaz emisyonlarının büyük bir bölümü
geminin enerji ihtiyacının üretildiği içten yanma prosesi sonucunda ve operasyon ile limanda bekleme
aşamalarında gerçekleşir. Karbondioksit (CO2), karbon monoksit (CO) ve metan (CH4) gibi karbon bazlı
gazlar fosil yakıtların kullanımından dolayı kaçınılmaz olarak üretilse de azot oksitler (NOx), metan olmayan
uçucu organik bileşikler (NMVOC), kükürt oksitler (SOx) ve parçacıklı madde (PM) yakıt ve yanma
özelliklerine göre üretilen diğer yan ürünlerdir.
Bu çalışmada, Bandırma Limanı’nda demirleyen gemilerin karakteristikleri incelenmiş ve limanda bekleme
sürecinde gemilerin harcadığı yakıt miktarına bağlı olarak gemiler tarafından üretilen toplam gaz emisyon
miktarı hesaplanmıştır. Ardından, bu emisyonların Bandırma Kentsel Alanı ve hava kalitesi üzerindeki olası
etkileri üzerine bazı yorumlar getirilmiştir.
Anahtar sözcükler: gemi emisyonları, bandırma limanı, bandırma kentsel alanı, bandırma hava kalitesi
JEL Kodu: C13
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SHIPPING-RELATED EMISSION ESTIMATION OF BANDIRMA PORT AND
SOME COMMENTS ON ITS POSSIBLE IMPACTS TO BANDIRMA URBAN
AREA
Dr. Levent BİLGİLİ
Bandirma Onyedi Eylul University, lbilgili@bandirma.edu.tr
Assoc. Prof. Dr. Alper KILIÇ
Bandirma Onyedi Eylul University, alperkilic@bandirma.edu.tr

ABSTRACT:
Shipping-related emissions and their environmental impacts are well known and investigated especially
during last two decades. Although shipping emissions have much less contribution to global emission
production than the land units, due to the majority of shipping activities occurs near coastline and closed
basins such as the Mediterranean and Baltic Seas, a great population of people is in danger. It is also well
known that shipping emissions have various deleterious impacts on environment as well as human health.
Ships produce various types of solid, liquid and gaseous emissions and the majority of the gaseous
emissions occurred during operation and hotelling phase due to the internal combustion process of the
engines, which provide the necessary energy for propulsion. Although carbon-based exhaust gas
emissions such as carbondioxide (CO2), carbon monoxide (CO) and methane (CH4) are inevitable byproducts of combustion process of carbon-based fossil fuels, other gas emissions such as nitrogen oxides
(NOx), non-methane volatile organic compounds (NMVOC), sulfur oxides (SOx) and particulate matter
(PM) are also produced due to fuel properties and conditions of combustion process.
In this study, the ship characteristics of Bandirma Port is investigated and the total gaseous emission
amounts are estimated by using fuel consumption method, which is based on consumed fuel amount
during hotelling. Then, some comments are made on the possible impacts of these emissions on Bandirma
Urban Area and air quality.
Keywords: shipping emissions, bandirma port, bandirma urban area, bandirma air quality
JEL Code: C13

126

GİRİŞ
Denizcilik endüstrisi tarih boyunca insan uygarlığını teknolojik anlamda sürükleyen öncül itici
güçlerden birisi olmuştur. Denizcilik sektörü genel olarak her türlü deniz taşıtının tasarım,
üretim, operasyon ve söküm aşamalarını kapsayan, bütün bu süreçler içerisinde karmaşık
dinamiklerle işlem yapan bir sektör koludur. Gemiler, ticari, askeri ve turistik amaçlarla
kullanılmakta olup çok çeşitli ebatlarda olabilir. Bütün bu yararlarının yanında gemiler hem
üretim, hem operasyon hem de söküm aşamalarında büyük miktarlarda atık ve emisyon
meydana getirir. Katı, sıvı ve gaz formunda oluşan bu atık emisyonların bir kısmı zararsız ve
doğada çözülebilir nitelikte olmasına rağmen daha büyük bir bölümünün insan sağlığına ve
çevreye ciddi zararlar verdiği bilinmektedir.
Gemi kökenli hava emisyonları, gemilerin fosil yakıt kullanmaya başlamasından sonra ortaya
çıkmış ve son yirmi yılda ciddi bir şekilde incelenmeye başlanmış bir konudur. Bu çalışmaların
odak noktası emisyon tahmini, emisyon faktörü geliştirilmesi ve rota optimizasyonudur.
Gemi Emisyonları Üzerine Yapılmış Çalışmalar
Konuyla ilgili ilk küresel çalışmalar Corbett vd., (1999) tarafından yapılmıştır. Bu çalışma, gemi
kökenliazot oksit (NOx) ve kükürt oksit (SOx) miktarlarını küresel ölçekte inceleyen ilk
çalışmalardan birisidir. Çalışmada 1993 yılındaki gemi faaliyetleri baz alınarak, küresel ölçekte
gemi kökenli NOx ve SOx miktarının azot ve kükürt cinsinden 3,08 ve 4,24 Tg seviyelerinde olduğu
hesaplanmış, gemi emisyonlarının dünyadaki toplam emisyon üretimi içindeki payları ve
yoğunlaştıkları enlemlerde incelenmiştir. Vardar ve Kesgin, (2001) gemi emisyonlarının bölgesel
olarak ölçülmesi konusunda ilk çalışmalardan birisini gerçekleştirmişlerdir. Bu çalışmada İstanbul
ve Çanakkale Boğazları’ndaki toplam gemi emisyonu miktarının ölçülmesi hedeflenmiştir. Bu
amaçla yıllık gemi geçiş sayısı ve bu gemilerin yakıt tüketim miktarı verilerine dayanılarak toplam
emisyon değerielde edilmiştir. Sonuç olarak Türk Boğazlar Sistemi’ndeki yıllık gemi emisyonu
miktarı toplam 700.836 ton olarak tespit edilmiştir. Çalışmada ayrıca gemilerin İstanbul’da
oluşan toplam NOx miktarının % 10 kadarından sorumlu olduğu da hesaplanmıştır. Endresen vd.,
(2003) tarafından yapılan çalışmada küresel ölçekte gemi emisyonları ve bunların çevresel
etkileri incelenmiştir. Gemi emisyonlarının hesabı için dünyadaki toplam yakıt tüketimi bilgisi
kullanılmıştır. Ayrıca dünya denizlerindeki gemi kökenli emisyon dağılımlarının haritası da
çıkarılarak çeşitli enlem ve boylamlara göre emisyon göstergeleri de belirlenmiştir. Corbett ve
Koehler, (2003) yaptıkları çalışmayla küresel ölçekteki gemi emisyon envanterini
güncellemişlerdir. Bu çalışmada gemilerin makine güçleri ve makine çalışma saatleri hesaba
katılmış ve sonuç olarak gemi kökenli NOx emisyonlarının 6,87 Tg değerine ulaştığı tespit
edilmiştir. Eyring vd., (2005) Hükümetler arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC)’nin yayınladığı
Emisyon Senaryoları Üzerine Özel Rapor (SRES) kitapçığındaki bilgilere dayanarak 2020 ve 2050
yıllarındaki gemi emisyonlarını tahmini yakıt tüketimine bağlı olarak dört farklı senaryo için
hesaplamışlardır. Buna göre baz yıl olarak kabul edilen 2001 yılındaki toplam yakıt tüketimi 280
t seviyelerindeyken bu değerin en iyi senaryoda bile 2020 yılında 382 t, 2050 yılında ise 536 t
seviyesine ulaşacağı öngörülmüştür. Endresen vd., (2007) yaptıkları çalışmada 1925-2002 yılları
arasındaki kükürt dioksit (SO2) ve karbondioksit (CO2) miktarlarının tarihsel gelişimini
incelemişlerdir. Buna göre 2002 yılındaki SO2 ve CO2 değerleri 1925 yılına göre 3,4 ve 2,8 kat artış
göstermiştir.
Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) tarafından gemi emisyonları üzerine çok kapsamlı üç çalışma
yapılmıştır. IMO, 2000 çalışmasında 1996 yılına ait deniz tipi yakıtların toplam harcamı
hesaplanarak aynı yıla ait gemi emisyonlarının coğrafi dağılımı incelenmiştir. Bunlara ek olarak
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gemi kökenli NOx ve troposferik ozonun çevresel etkileri de incelenmiş olup gemi emisyonlarının
azaltımına yönelik teknik ve operasyonel önlemler konusunda da önerilerde ve tespitlerde
bulunulmuştur. Bu çalışmada ayrıca çeşitli kirletici tipleri için emisyon faktörleri de
geliştirilmiştir. IMO, 2009 çalışmasında, 1990-2007 arasındaki gemi emisyonları, 1978 Protokolü
ile Değişik, 1973 Tarihli Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait
Uluslararası Sözleşme (MARPOL) Ek-VI’nın uygulanması sonucu sağlanan emisyon azaltımları,
gemi kökenli emisyonların gelecekteki durumu ve gemi kökenli CO2 üretiminin diğer taşımacılık
yöntemleriyle kıyaslamalı değerlendirmesi sunulmuştur. IMO bu çalışmada da emisyon faktörü
önerileri getirmiştir. IMO, (2014) çalışmasında uluslararası denizcilik faaliyetlerinden
kaynaklanan baca gazı emisyonları 2007-2012 yılları için farklı yöntemlerle hesaplanmıştır.
Ayrıca 2012-2050 yılları için de öngörüde bulunulmuştur. Bu çalışmada da çeşitli kirletici türleri
için güncel emisyon faktörleri geliştirilmiştir.
Gemi emisyonlarının geleneksel yöntemlerle çeşitli şekillerde hesaplanmasının yanısıra son on
yıl içinde çeşitli güncel ve yenilikçi yaklaşımlar geliştirilmeye başlanmıştır. Miola ve Ciuffo,
(2011), gemi emisyon tahmin modelleri ve veri kaynaklarının kısıtları üzerine kapsamlı bir
değerlendirme çalışması yapmışlardır. Sonuç olarak daha güvenilir verilere ulaşmanın, emisyon
tahmin modellerinin daha sağlıklı sonuç vermesini sağlayacağını belirtmişlerdir. Jalkanen vd.,
(2012) tarafından geliştirilen ve Otomatik Tanımlama Sistemi (AIS) üzerinden elde edilen veriler
üzerine kurulmuş olan, Ship Traffic Emissions Assessment Model (STEAM2) sistemi, geminin
rotası doğru tespit edildiği takdirde gemi hızı, makine yükü, yakıt kükürt içeriği, azaltım
yöntemleri ve dalga etkisini de hesaba katarak emisyon tahmin hesabı yapabilmektedir.
Moreno-Gutiérrez vd., (2016) çalışmanın yapıldığı güne kadar elde ettikleri çok sayıda emisyon
faktörünü kıyaslayarak en az hata veren yöntemin tespitine çalışmışlardır. Buna göre önerdikleri
yöntem STEAM modelidir. Jalkanen vd., (2016) kendi geliştirdikleri STEAM modeliyle 2011 yılına
ait Avrupa gemi emisyon envanterini çıkarmışlardır. Çalışmanın ilk aşamasında 2011 yılına ait
CO2, NOx, SOx, karbonmonoksit (CO) ve parçacıklı madde (PM) miktarları hesaplanmıştır.
Çalışmada ayrıca Baltık Denizi’ndeki CO2 emisyonlarının Kuzey Denizi’ndekilerden % 55 daha
fazla olduğu ve bu iki denizdeki toplam CO2 salınımının Akdeniz’dekinin % 88’ine denk olduğu
tespit edilmiştir. Emisyon Kontrol Alanları (ECA)’ndaki SOx salınımları beklendiği gibi çok düşük
çıkmıştır. Akdeniz’deki denizcilik faaliyetleri, Avrupa’daki tüm faaliyetlerden kaynaklanan CO2 ve
SOx salınımlarının sırasıyla % 40 ve % 49’undan sorumludur. Bal Beşikçi vd., (2016), bir gemiye
ait 233 adet günlük rapordan elde edilen gemi hızı, makine devri, ortalama draft, trim, kargo
miktarı, rüzgar etkisi ve deniz etkisini girdi olarak; yakıt tüketimini de çıktı olarak alarak bu
verileri yapay sinir ağlarında işlemiş ve elde edilen yakıt tüketim tahminini iki senaryoda
denemiştir.
Küresel ölçekli çalışmaların yanında bölgesel çapta yapılan çalışmalardan ilki Streets vd., (1997)
tarafından Asya’daki SO2 emisyonları üzerine yapılmıştır. Çalışmaya göre Asya sularında oluşan
gemi kökenli SO2 miktarı, Asya’nın toplam SO2 üretiminin % 0,7’sine denk gelmektedir. Streets
vd., (2000) benzer bir çalışmayı yine Asya’daki kükürt emisyonları için gerçekleştirmiştir. Bu
çalışmadan elde edilen bulgulara göre gemi trafiğinin gelişmesine bağlı olarak 1988-1995 yılları
arasında Asya sularındaki SO2 emisyonları yıllık % 5,9 oranında artış göstermiştir. Isakson vd.,
(2001) İsveç’in Göteborg limanındaki gemi emisyonlarını incelemişlerdir. Limandaki SO2 ve NO2
emisyonları sırasıyla yıllık 220 ve 115 kg/km olarak ölçülmüştür. Nikel, kurşun, vanadyum ve
çinko elementleri azot oksit (NO) artışıyla birlikte artmaktadır. 0,01-0,1 μm boyutlarındaki
parçacıkların gemiden 600-1200 m uzaklıktaki bölgelerde ihmal edilebilir seviyelere düştüğü
tespit edilmiştir. Cooper, (2003) limanda bekleme halinde olan altı farklı tip gemiyi kapsayacak
şekilde bir emisyon çalışması yürütmüştür. Çalışmada gemilerde kullanılan orta ve yüksek devirli
yirmi iki yardımcı makineden kaynaklanan emisyonlar incelenmiştir. Sonuç olarak yolcu
feribotları için dedveyt tona (DWT) bağlı emisyon tahmin formülleri geliştirilmiştir. Türkiye için
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yapılan çalışmalardan biri Deniz ve Durmuşoğlu, (2008) tarafından Marmara Denizi için
yapmıştır. 2003 yılı için yapılan hesaplamalarda bu bölgedeki gemi kökenli toplam emisyon
miktarı 5.680.275 t olarak ölçülmüştür. Bu emisyonlardan NOx, CO ve PM, Türkiye’deki toplam
emisyonların % 11,22’sini oluştururken aynı emisyon türlerinin Marmara Bölgesi’ndeki kara
trafiğinden kaynaklanan emisyonlarına oranı ise sırasıyla % 46, % 25 ve % 1,5 oranındadır. AbdulWahab vd., (2008) Umman’ın bir limanındaki gemi kökenli NOx emisyonlarını hesaplamışlar ve
bu emisyonların liman çevresindeki dağılımlarını dispersiyon modeliyle de incelemişlerdir. Lonati
vd., (2010) Akdeniz’de yeni kurulan bir limanda emisyon oluşum ve dağılımını incelemişlerdir.
Limandaki emisyonların yardımcı makinelerden kaynaklandığı belirtilerek bu emisyonların
dispersiyon modeliyle dağılımı hesaplanmıştır. Deniz ve Kılıç, (2010) İstanbul’un Ambarlı
Limanı’nda 2005 yılına ait gemi kökenli emisyonları hesaplamışlardır. Hesaplanan toplam
emisyon miktarı 82.344 tondur. Çalışmada ayrıca Ambarlı Limanı’ndaki gemi emisyon
konstantrasyonlarının limandan iki kilometre kadar içerideki bölgelerde NOx ve SO2 için m3
başına 100 ve 55 μg olduğu da hesaplanmıştır. Bu emisyonların bu bölgede yaşayan 60.000 kadar
insanın sağlığı üzerinde etkisi olabileceği belirtilmiştir. Alföldy vd., (2013) Hollanda’nın
Rotterdam limanı için Eylül 2009’da limanda operasyonda bulunan 497 gemi üzerine bir çalışma
gerçekleştirmişlerdir. Yapılan tahminlere göre, ECA bölgesinde olan bu limandaki SO2
emisyonları beklenildiği gibi çok düşük düzeylerde çıkmıştır. Çalışmada SO2 ile PM emisyonları
arasında anlamlı bir korelasyon bulunmuştur. Elde edilen sonuçlara göre kükürt içerikli 1 kg
yakıtın yanması sonucu 2x1018 tane parçacık oluşmaktadır. SO4 parçacıkları oluşum yerlerinden
yaklaşık 42 deniz mili uzakta da saptanmıştır. Papaefthimou vd., (2016) Yunanistan limanları için
gemilerin limanda bekleme ve manevra süreçlerine ait emisyonlarını tahmin etmişlerdir. Buna
göre toplam emisyon miktarı 3604,5 t olarak hesaplanmıştır. Limanda bekleme süreci tüm
emisyonların % 89,2’sinden sorumludur. Nunes vd., (2017) dört Portekiz limanı üzerine yaptıkları
çalışmada 2014 yılında toplam emisyonlara en çok katkının konteynır gemileri tarafından
yapıldığını saptamışlardır. Çalışmada ayrıca Portekiz sularındaki emisyonların 1990-2014 yılları
arasında ortalama % 20 civarında artış gösterdiği de belirtilmiştir. Styhre vd., (2017) dört farklı
liman üzerinde incelemelerde bulunmuş ve bu limanlarda açığa çıkan toplam sera gazı emisyon
miktarını CO2 eşdeğeri olarak 582.000 t olarak bulmuşlardır.
Gemi Emisyonları İle İlgili Uluslararası Mevzuat
Gemi emisyonlarının takibi ve düzenlenmesi, IMO tarafından gerçekleştirilmektedir. IMO, çeşitli
yasal düzenlemeler vasıtasıyla gemi emisyonlarına sınırlamalar getirmekte ve üye devletlerin
onayına sunmaktadır. Bu amaçla, MARPOL 73/78 sözleşmesi hazırlanmış ve hayata geçirilmiştir.
MARPOL 73/78, 1973’te hazırlanmış, 1978’de değişikliğe uğramış ve 2 Ekim 1983’te yürürlüğe
girmiştir. MARPOL, altı ek kısımdan meydana gelmektedir. Bunlardan Ek-VI, gemi kökenli hava
kirliliğiyle doğrudan ilgilendiği için bu çalışmanın kapsamı dahilindedir. Ek-VI, kendi içinde çeşitli
gaz türleri için alt düzenlemelere sahiptir. Bunlardan Düzenleme-12 ozon tüketen moleküller
(ODS), Düzenleme-13 NOx, Düzenleme-14 SOx ve PM, Düzenleme-15 VOC, Düzenleme-16
gemide yakım işlemleri ve Düzenleme-17 yakıt uygunluğu ve kalitesiyle ilgilenir. Düzenleme12’ye göre kloroflorokarbon (CFC) veya halon içeren sistemlerin gemilerde kullanımı 19 Mayıs
2005 itibariyle tümüyle yasaklanmış ve yine aynı tarihten itibaren bu sistemlerin yeni gemilerde
kullanılması da durdurulmuştur. Benzer şekilde 1 Ocak 2020 itibariyle de hidrofloroklorokarbon
(HCFC) içeren sistemlerin kullanımı yasaklanacaktır. Düzenleme-13 NOx ile ilgili olan kısımdır ve
130 kW ve üstünde güç üreten motorları kapsar. IMO bu düzenlemeyle belli kW aralıklarındaki
gemiler için belli yıllara yayılmış olarak NOx emisyonlarının azaltılmasını hedeflemektedir. Tablo
1, yıllara ve motor gücüne göre NOx limitlerini göstermektedir.

129

Tablo 1. NOx Limitleri
Düzenleme

NOx Limit

RPM (n)

Tier I
01.01.2001-01.01.2011 arasında yerleştirilen dizel motorlar (>130 kW)

17 g kWh-1
45 x 0,2 g kWh-1
9,8 g kWh-1
14,4 g kWh-1
44 x n-0,23 g kWh-1
7,7 g kWh-1
3,4 g kWh-1
9 x n-0,2 g kWh-1
3 g kWh-1

n<130
130<n<2000
n>2000
n<130
130<n<2000
n>2000
n<130
130<n<2000
n>2000

Tier II
01.01.2011’den sonra yerleştirilen dizel motorlar (>130 kW)
Tier III
01.01.2016’dan sonra yerleştirilen dizel motorlar (>130 kW)

Düzenleme-14, SOx ve PM emisyonlarından sorumludur. Bu düzenlemeye göre oluşturulan ECA
bölgelerinden Baltık Denizi ve Kuzey Denizi sadece SOx, Kuzey Amerika ve ABD Karayip Bölgesi
SOx, NOx ve PM emisyonlarının belli limitlerde tutulmaya çalışıldığı bölgelerdir. Düzenleme-14’e
göre yıllara ve bölgelere göre yakıt içeriğindeki kükürt kütlesinin toplam yakıt kütlesine oranı için
olması gereken seviyeler Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Yakıt Kükürt İçeriği Limitleri
ECA Bölgesi Haricinde

ECA Bölgesi Dahilinde

01.01.2012’den önce % 4,5
01.01.2012’den sonra % 3,5
01.01.2020’den sonra % 0,5

01.01.2010’dan önce % 1,5
01.01.2010’dan sonra % 1
01.01.2015’ten sonra % 0,1

Bu çalışmada 2017 yılında Bandırma Limanı’nda yük alan/indiren 1577 geminin toplam yakıt
harcamlarına ulaşılmış ve yakıt tüketimi yöntemiyle toplam emisyon miktarları hesaplanarak bu
emisyonların Bandırma Kentsel Alanı üzerindeki etkileri yorumlanmıştır.
YÖNTEM
Çalışmanın dayanak yıl olarak kullandığı 2017’de Bandırma Limanı’nda toplam 1577 adet gemi
demirlemiştir. Bu gemilerin 13’ü romorkör, 396’sı balıkçı, 84’ü tanker, 964’ü kuru yük, 56’sı
feribot, 4’ü genel kargo, 9’u konteyner, 25’i ro-ro, 10’u yolcu gemisi olup 16’sı diğer gemilerden
oluşmaktadır. Bu gemilerin 1186’sı yakıt olarak motorin kullanmakta iken geri kalan 391’i fuel oil
kullanmaktadır. Gemilerin 996’sı Türk bayraklıdır.
Gemilerin emisyonlarının hesaplanması için yakıt tüketimi, makine gücü ve enerji olmak üzere
üç yöntem geliştirilmiştir. Bu çalışmada gemilerin limandaki toplam yakıt tüketimleri
bilindiğinden yakıt tüketimi yöntemi kullanılmıştır. Bu yönteme ait formülasyon Trozzi, (2010)
tarafından aşağıdaki şekilde önerilmiştir:
ghi4j,4,A,k = ∑j(lmA,k,j × gl4,A,k,j )

(1)

Burada;
ETrip: Yolculuk boyunca oluşan toplam emisyon (t)
FC: Yakıt tüketimi (t)
EF: Emisyon faktörü (g/t yakıt)
i: Kirletici tipi
j: Makine tipi
m: Yakıt tipi
p: Yolculuk aşamaları
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Gemiler limanda kaldıkları süreçte toplam 32052,06 t motorin ve 54444,23 t fuel oil
tüketmişlerdir. Bu yakıtların yakılması sonucunda oluşan emisyonların hesaplanabilmesi için
kullanılan emisyon faktörleri IMO, (2014) çalışmasından alınmış olup bu emisyon faktörleri Tablo
3’te sunulmaktadır.
Tablo 3. Emisyon Faktörleri
Yakıt Türü

Fuel Oil

Motorin

Kirletici Türü
CO2
CH4
N2O
NOx
NMVOC
CO
PM
SO2
CO2
CH4
N2O
NOx
NMVOC
CO
PM
SO2

Emisyon Faktörü (g/g yakıt)
3,114
0,00006
0,00015
0,0903
0,00308
0,00277
0,00278
0,025
3,206
0,00006
0,00015
0,0961
0,00308
0,00277
0,00097
0,01

BULGULAR
Eldeki yakıt tüketimi bilgilerinin Tablo 3’te verilen emisyon faktörleriyle Eşitlik 1’e göre
çarpılmasından sonra elde edilen toplam emisyon miktarı Tablo 4’te sunulmaktadır.
Tablo 4. Toplam Emisyon Miktarı
Kirletici Türü
CO2
CH4
N2O
NOx
NMVOC
CO
PM
SO2

Emisyon Miktarı (t)
272.301,45
5,19
12,97
7996,61
266,41
239,6
182,45
1681,64

Tablo 4’te açıkça görülebildiği gibi en yüksek oranda üretilen kirletici tipi büyük bir farkla CO2’dir.
Bunun nedeni kullanılan yakıttaki yüksek miktardaki karbondur. Buna ek olarak CH4 ve CO gazları
da karbon bazlı fosil yakıt kullanımına bağlı olarak kayda değer miktarlarda oluşmuştur. Yakıtın
yanma prosesi nedeniyle havadaki azotla oksijenin yüksek sıcaklık altında birleşmesinden dolayı
oluşan NOx ve N2O da önemli miktarlarda üretilmiştir. Bunlardan N2O, Kyoto Protokolü
tarafından sera gazı olarak kabul edilmektedir ve NOx, en çok üretilen ikinci gazdır. NMVOC türü
gazlar, çok büyük bir yelpazedeki çeşitli kirleticilerden oluşur. PM ve SO2 ise yakıt içeriğindeki
kükürt miktarına bağlı olarak oluşan gazladır ve SO2, tüm kirletici türleri arasında en çok üretilen
üçüncü gaz konumundadır.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Gemi kökenli gaz emisyonları, özellikle IMO’nun, Kuzey Avrupa ülkelerinin ve ABD (özellikle
Kaliforniya eyaletinin)’nin öncül çalışmaları sayesinde dünyanın gündeminde önemli bir yer
tutmaya başlamıştır. Gemi kökenli emisyonların küresel ısınmaya olan katkıları kara birimlerinin
katkılarının yanında çok küçük kalsa da özellikle yoğun nüfus barındıran Avrupa ve ABD
kıyılarındaki gemi faaliyetleri çevreye ve insan sağlığına yönelik ciddi tehditler oluşturmaktadır.
İyi araştırılmış bir konu olan gemi kökenli emisyonlarının minimize edilmesi yönünde kapsamlı
çalışmalar da yürütülmektedir.
Bandırma Limanı, Türkiye’nin en önemli limanlarından birisi olup Anadolu’dan İstanbul’a önemli
bir yük taşıma merkezi görevi görmektedir. Çevresindeki büyük sanayi merkezlerinde üretilen
ürünlerin dünyaya açılmasında da önemli bir görev üstlenen Bandırma Limanı, sanayi ürünlerinin
yanısıra bölgedeki gelişmiş balıkçılık endüstrisinin de merkezlerinden birisidir. Geçtiğimiz yıl
boyunca 1577 geminin ziyaret ettiği Bandırma Limanı’na günde ortalama 4’ten fazla gemi
uğramaktadır ve bütün bu gemilerin yaydığı gaz emisyonları, Marmara Denizi ve Manyas Gölü
arasında bir çöküntü şeklinde konumlanmış olan Bandırma Kentsel Alanı’nın üzerine
çökmektedir. Limanlarda oluşan gemi kökenli emisyonlar ve bunların kentsel alanlar üzerindeki
etkileri, küresel çapta kapsamlı olarak araştırılmış bir konu olup bu etkilerin genellikle olumsuz
yönde gerçekleştiği görülmüştür. Bandırma gibi dar bir alanda yoğun nüfus barındıran bir şehirde
limanda oluşan gemi emisyonlarının şehir sakinlerine ve yapılarına zarar vereceği aşikardır.
Bununla birlikte gemi emisyonlarının Manyas Gölü’ne, Kapıdağ Yarımadası’na ve Karacabey
Longozu’na ulaşması ve buradaki canlı popülasyonuna da zarar vereceği düşünülebilir. Limanın
insan sağlığı üzerindeki etkilerinin, limanın inşasından önceki ve sonraki dönemlerde tutulan
hastane kayıtları ile; çevresel etkilerinin ise benzer şekilde limanın inşasından önceki ve sonraki
dönemlerde yapılan gözlemlerin karşılaştırılmasıyla gözlenmesi mümkün olacaktır. Bu çalışma,
limanın çevreye ve insan sağlığına olan etkilerinin araştırılmasındaki daha kaspamlı çalışmalar
için öncül bir basamak olarak kabul edilebilir.

132

KAYNAKLAR
Abdul-Wahab, S.A., Elkamel, A., Al Balushi, A.S., Al-Damkhi, A.M., Siddiqui, R.A. (2008). Modeling
of nitrogen oxides (NOx) concentrations resulting from ships at berth, Journal of
Environmental Science and Health, Part A, 43 (14),1706-1716.
Alföldy, B., Lööv, J.B., Lagler, F., Mellqvist, J., Berg, N., Beecken, J., Weststrate, H., Duyzer, J.,
Bencs, L., Horemans, B., Cavalli, F., Putaud, J.P., Janssens-Maenhout, G., Csordás, A.P., Van
Grieken, R., Borowiak, A., Hjorth, J. (2013). Measurements of air pollution emission factors
for marine transportation in SECA, Atmospheric Measurement Techniques, 6,1777-1791.
Bal Beşikçi, E., Arslan, O., Turan, O., Ölçer, A.İ. (2016). An artificial neural network based decision
support system for energy efficient ship operations, Computers & Operations Research,
66,393-401.
Cooper, D.A. (2003). Exhaust emissions from ships at berth, Atmospheric Environment, 37,38173830.
Corbett, J.J., Fischbeck, P.S., Pandis, S.N. (1999). Global nitrogen and sulfur inventories for
oceangoing ships. Journal of Geophysical Research, 104 D3,3457-3470.
Corbett, J.J., & Koehler, H.W. (2003). Updated emissions from ocean shipping, Journal of
Geophysical Research, 108,D20.
Deniz, C., & Durmuşoğlu, Y. (2008). Estimating shipping emissions in the region of the Sea of
Marmara, Science of the Total Environment, 390,255-261.
Deniz, C., & Kılıç, A. (2010). Estimation and assessment of shipping emissions in the region of
Ambarlı Port, Turkey, Environmental Progress & Sustainable Energy, 29 (1),107-115.
Endresen, Ø., Sørgård, E., Behrens, H.L., Brett, P.O., Isaksen, I.S.A. (2007). A historical
reconstruction of ships’ fuel consumption and emissions, Journal of Geophysical Research,
112,D12301.
Endresen, Ø., Sørgård, E., Sundet, J.K., Dalsøren, S.B., Isaksen, I.S.A., Berglen, T.F., Gravir, G.
(2003). Emission from international sea transportation and environmental impact, Journal
of Geophysical Research, 108,D17.
Eyring, V., Köhler, H.W., Lauer, A., Lemper, B. (2005). Emissions from international shipping: 2.
Impact of future technologies on scenarios until 2050, Journal of Geophysical Research,
110,D17306.
IMO, (2000). Study of Greenhouse Gas Emissions from Ships, Final Report to the International
Maritime Organization, Roar Frode Henningsen, Norwegian Marine Technology Research
Institute-MARINTEK, Trondheim, Norveç.
IMO, (2009). Second IMO GHG Study, Buhaug, Ø., Corbett, J.J., Endresen, Ø., Eyring, V., Faber,
J., Hanayama, S., Lee, D.S., Lee, D., Lindstad, H., Markowska, A.Z., Mjelde, A., Nelissen, D.,
Nilsen, J., Pålsson, C., Winebrake, J.J., Wu, W., Yoshida, K., International Maritime
Organization (IMO), London, UK, April 2009.
IMO, (2014). Third IMO Greenhouse Gas Study, Executive Summary and Final Report.
Isakson, J., Persson, T.A., Selin Lindgren, E. (2001). Identification and assessment of ship
emissions and their effects in the harbour of Göteborg, Sweden, Atmospheric Environment,
35,3659-3666.
Jalkanen, J.P., Johansson, L., Kukkoken, J. (2016). A comprehensive inventory of ship traffic
exhaust emissions in the European Sea Areas in 2011, Atmospheric Chemistry and Physics,
16,71-84.
Jalkanen, J.P., Johansson, L., Kukkonen, J., Brink, A., Kalli, J., Stipa, T. (2012). Extension of an
assessment model of ship traffic exhaust emissions for particulate matter and carbon
monoxide, Atmospheric Chemistry and Physics, 12,2641-2659.
Kesgin, U., & Vardar, N. (2001). A study on exhaust gas emissions from ships in Turkish Straits,
Atmospheric Environment, 3,1863-1870.
133

Lonati, G., Cernuschi, S., Sidi, S. (2010). Air quality impact assessment of at-berth ship emissions:
Case-study for the project of a new freight port, Science of the Total Environment, 409,192200.
Miola, A., & Ciuffo, B. (2011). Estimating air emissions from ships: Meta-analysis of modelling
approaches and available data sources, Atmospheric Environment, 45,2242-2251.
Moreno-Gutiérrez, J., Calderay, F., Saborido, N., Boile, M., Valero, R.R., Durán-Grados, V. (2015).
Methodologies for estimating shipping emissions and energy consumption: A comparative
analysis of current methods, Energy, 86,603-616.
Nunes, R.A.O., Alvim-Ferraz, M.C.M., Martins, F.G., Sousa, S.I.V. (2017). Assessment of shipping
on four ports of Portugal, Environmental Pollution, 231,1370-1379.
Papaefthimiou, S., Maragkogianni, A., Andriosopoulos, K. (2016). Evaluation of cruise ships
emissions in the Mediterranean Basin: The Greek Ports, International Journal of Sustainable
Transportation, 10,985-994.
Streets, D.G., Carmichael, G.R., Arndt, R.L. (1997). Sulfur dioxide emissions and sulfur deposition
from international shipping in Asian waters, Atmospheric Environment, 31 (10),1573-1582.
Streets, D.G., Guttikunda, S.K., Carmichael, G.R., (2000). The growing contribution of sulfur
emissions from ships in Asian waters, 1988-1995, Atmospheric Environment, 34:4425-4439.
Styhre, L., Winnes, H., Black, J., Lee, J., Le-Griffin, H. (2017). Greenhouse gas emissions from ships
in ports-Case studies in four continents, Transportation Research Part D, 54,212-224.
Trozzi, C. (2010). Emission estimate methodology for maritime navigation, 19th International
Emission Inventory Conference, 27-30 September, San Antonio, ABD.

134

CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRKİYE’DE BALIKÇILIK EĞİTİMİ VE
MARMARA BALIKÇILIK MEKTEBİ

Prof. Dr. Mustafa SARI
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, msari@bandirma.edu.tr

ÖZET:
Marmara Adası, antik çağlardan beri çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihte deniz ticaret kolonisi
olarak kurulun Prokennesos kentiyle özdeşleştirilmiştir. Marmara Denizi’nde, Gökçeada’dan sonra ikinci
en büyük adadır. Eskiden olduğu gibi günümüzde de adada çok sayıda mermer ocağı bulunmaktadır. Orta
kesimleri dağlık olan Marmara Adası’nda beş adet yerleşim yeri, turizm amaçlı yaygın olarak kullanılan çok
sayıda plaj mevcuttur.
Cumhuriyeti’n ilanından sonra Türkiye’de balıkçılık eğitimi amacıyla ilk meslek okulu, Marmara Adası’nda
bizzat Mustafa Kemal Atürk’ün imzasıyla 1928 yılında açılmıştır. İlkokuldan sonra dört yıllık, uygulama
ağırlıklı bir okul olarak planlanan Marmara Balıkçılık Mektebi, yaklaşık on beş yıl sonra açılacak Köy
Enstitüleri’nin öncüsü olarak değerlendirilebilir. Okulda günde en fazla iki saat teorik eğitim verilmekteydi.
Yatılı olarak okuyan öğrenciler birinci sınıfta atölyelerde basit doğrama, kayık tamiri, motor bakımı,
gemicilik gibi konularda beceriler kazanacaktı. İkinci sınıfta farklı avcılık teknikleri ile balık avlamayı
öğrendikten sonra, üçüncü sınıfta avlanan balıkların işlenmesi, tuzlanması, konserve yapılmasını
öğreneceklerdi. Dördüncü sınıfta ise avlanan ve işlenen balıkların pazarlanması, ticaretini bizzat yaparak
öğrenmeleri planlanmıştı. Bu ticaretten sağlanan gelirin, okuldan mezun olacak öğrenciler için sermaye
olması düşünülmüştü. Böylece aslında okul tam bir kooperatif gibi organize edilerek öğrenciler teorik
derslerin yanında balıkçılık sektörünün tüm işlerine aşina olacak ve sonuçta kendi sermayeleri ile balıkçılık
yapabilecek hale geleceklerdi. Ancak bu planlama iki yıl uygulanabilmiş, okul daha sonra İstanbul’a
taşınmıştır.
Türkiye balıkçılık eğitiminin başladığı, daha öncesinde Rum Lisesi olarak hizmet gören bina, günümüzde
Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılmaktadır. Balıkçılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu, halen ada
çevresinde “balık merası” olarak adlandırılan birçok yerin bulunduğu Marmara Adası’nda gecikmeden
tarihi geçmişe uygun bir araştırma birimi kurulması faydalı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Marmara Adası, Prokennesos, Eğitim, Balıkçılık, İlk Balıkçılık Oklu
JEL Kodları: O13, Q18, Q22
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EDUCATION OF FISHING DURING THE EARLY REPUBLIC PERIOD IN
TURKEY AND PROCONNESUS (MARMARA ISLAND) FISHERY MEKTEP

Prof. Dr. Mustafa SARI
Bandırma Onyedi Eylül University, msari@bandirma.edu.tr

ABSTRACT:
Marmara Island has been home to various civilizations since antiquity and has been identified with the
city of Prokennesos, which was established as a maritime trade colony in history. It is the second biggest
island in Marmara Sea, after Gökçeada. Today, as in the past, there are many marble quarries in the island.
There are five settlements in the Marmara Island, which is a mountainous region in the central part of the
island, and there are many beaches as widely used for tourism purposes. Marmara Fishery Mektep, after
the proclamation of the Republic opened the first vocational high school education in Turkey for fishing.
Mustafa Kemal Atatürk personally followed the opening of the school in the Marmara Island and he
personally signed the decision in 1928.
The Marmara Fishery Mektep, planned as four-year, practice-oriented school after primary school, can be
regarded as the pioneer of Village Institutes to be opened after about fifteen years. The school must give
a maximum of two hours of theoretical training per day. Students studying in the area will gain first class
skills at workshops such as simple chopping, boat repair, engine maintenance and navigation. After
learning fishing with different fishing techniques in the second grade, they would learn how to fish
processing techniques as saline and fish canning in the third grade. In the fourth grade, marketing of the
fishes that were fished and processed and the learning was planned by doing the business in person. The
income from this trade was thought to be capital for the students who graduated from school. Thus, in
fact, the school would be organized like a cooperative so that the students would become familiar with
all the jobs of the fishery industry as well as the theoretical courses and eventually become able to
fisherman with their own capital. However, this planning could be applied for only two years and the
school moved to Istanbul later.
In Turkey, the start of the first fishing education, the building serves as the earlier Greek High School, is
now a Public Education Center. It would be beneficial to establish a research unit in Marmara Island, which
fishing is known to be an important source of livelihood, and where there are many places called "fish
ranges" around the island.
Keywords: Marmara Island, Procennesus, Education, Fishing, First Fishery School
JEL Cods: O13, Q18, Q22
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GİRİŞ
Çok geniş bir alana yayılmış Osmanlı İmparatorluğu’nda benimsenen yönetim anlayışı gereği
merkezi bir eğitim sistemi veya balıkçılık teşkilatı yoktu. Uzun süren yıkılış süreci esnasında
yerelde yürütülen bu faaliyetler neredeyse tamamen ortadan kalktı. 1854-1871 yılları arasında
yapılan borçların tahsili için yabancı devletler tarafından oluşturulan Rüsum-u Sitte İdaresi
kapsamdaki altı kalem malın içinde balık avı da sayılmaktadır. Daha sonra Duyun-u Umimiye
İdaresi’ne dönüştürülen bu kurum, devlet idaresinden bağımsız olarak gelir getirici bazı
faaliyetleri ülke çapında kontrol ederek, sağlanan geliri alacaklı devletlere aktarmaktadır. Bu
bağlamda 1882’de çıkarılan Zabıta-i Saydiye Nizamnamesi balıkçılığın idaresini merkezi bir
otoriteye bağlayan ilk uygulama olmuştur. Bu uygulama Osmanlı İmparatorluğu yıkılıp, Türkiye
Cumhuriyeti kurulduktan sonra da devam etmiştir ne yazık ki. Balıkçılığın yönetimi ancak 1928
yılında Duyun-u Umimiye İdaresi’nden alınarak Maliye Bakanlığı’na bağlanmıştır. Cumhuriyet
tarihinde balıkçılık yönetiminden bahsederken bu yüzden biz 1928 yılını esas alırız.
Savaş yıllarında ülkenin 15 yaş üstü erkek nüfusunun önemli bir kısmı yitirildiği için, balıkçılık
faaliyetleri de ciddi şekilde aksamış durumdadır. Osmanlıda balıkçılık işlerini daha çok Rumlar
yürütmekteydi. Lozan Antlaşması gereği Rumlar mübadeleye tabi tutulmuş ve bölgeyi terk
etmiştir. Böylece aslında balıkçılık sektörü bilgi birikimi de neredeyse tamamen kaybolmuştur.
Balıkçılık tecrübeye dayalı olarak yapılan bir tarımsal faaliyet olarak bu durumdan çok
etkilenmiştir. Tecrübeli balıkçıların olmaması, bol av veren avcılık alanlarının, avlanma
tekniklerinin ve av zamanlarının öğrenilmesi için çok uzun yıllar çalışmayı gerektirmektedir.
Savaşa gidemeyecek kadar yaşlı balıkçıların sayısı o yıllarda çok çok azdır. Bu yüzden bu tecrübeli
balıkçıların bilgi birikimlerinin yeni balıkçılara aktarılması çok önem arz etmektedir. Diğer
taraftan savaşlarda ailesini kaybetmiş çok sayıda savaş yetimi mevcuttur. Bunların kendi
memleketlerinde yeniden hayata kazandırılması, iş, meslek sahibi yapılması M. Kemal Atatürk
ve arkadaşlarının en büyük emelidir.
Nitekim 1928 yılında İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve Türk deniz
ticaretinin durumunu gösteren raporda, balıkçılığın durumunun iyi olmadığı ifade ediliyordu. Bu
çalışmaya göre ülke sanayisinin en önemlilerinden biri olarak balıkçılık gösterilmesine ve ülke
kaynaklarının bu konuda son derece bol olduğu belirtilmesine rağmen, sektörün yakın dönemde
yaşanan savaş probleminin de etkisiyle ekonomik, toplumsal, gıda ve sağlık yönlerinden çok geri
kaldığı vurgulanıyordu. Nitekim o gün için kayık, ağ, dalyan ve oltayla yapılan balıkçılık tamamen
ilkel bir düzeyde olup balık servetinden yararlanılmasını engelliyordu. Bu çerçevede balıkçı
kooperatiflerinin kurulması, balıkçılık mektebiyle kurslarının açılması, balıkçılık kanunu
hazırlanması, az faizli ya da imkân olduğu takdirde faizsiz ve uzun vadeli kredi sağlanması ve
balıkçılık aletlerinin gümrük resminden muaf tutulması önerileri getiriliyordu (İTSO 1928, Tuna
2017).
Neredeyse balıkçılığın Maliye Bakanlığı’na bağlanmasıyla eş zamanlı olarak acilen bir balıkçılık
okulu açılması üzerinde çalışılmaya başlanmıştır. Bu okulun bizzat M. Kemal Atatürk’ün isteği ile
Marmara Adası’nda kurulması kararlaştırılmıştır. Çünkü bu bölgede çok sayıda savaş yetimi
vardır. Diğer taraftan Karadeniz’den sonra balıkçılığın en yaygın geçim kaynağı olduğu bir
bölgedir Marmara Adası ve çevresi.
Bu yüzden bu çalışmada cumhuriyetin ilk yıllarında su ürünleri eğitimi ve örnek bir eğitim kurumu
olarak Marmara Balıkçılık Mektebi incelenmiş, günümüz koşullarında yapılması gerekenler
öneriler halinde sıralanmıştır. Çalışma çerçevesinde ve Marmara Balıkçılık Mektebi’ne ilişkin
tarihi belgelerde Arpa (2015), ana kaynak olarak kullanılmıştır.
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Marmara Adası
Marmara Adası, Marmara Denizi’nin güney kenarlarının orta noktasına yakın bir pozisyonda yer
alan Kapıdağ Yarımadası çevresinde bulunan bir grup adanın en büyüğüdür. Kapıdağ
Yarımadası’nda bulunan tepelerin bir simetriği gibi yer şekillerine sahip olan adanın yüzölçümü
117 km² dir. Adanın orta kesimleri dağlık bir arazi yapısına sahiptir ve en yüksek tepe 710 m
yüksekliğindedir. Marmara Adası tarih boyunca hep stratejik bir konum arz etmiştir. Zira Trakya
Hasköy Burnu’a 11, Çanakkale Boğazı’na 40 ve İstanbul Boğazı’na sadece 60 deniz mili
uzaklıktadır. Marmara Adası, dünyada nem oranı en düşük adalardan biri olarak kabul edilir.
Normalde adalarda nem oranı yüksekken, Marmara Adası’nın komple mermerle kaplı olmasının
nemi azaltıcı bir etki oluşturduğu düşünülmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Marmara Adası’nın konumu
Adanın eski adı Prokonnesos olarak bilinir. Bu isim deniz ticaret kolonisi olarak Marmara
Adası’nda antik çağda Miletoslularca kurulan Prokonnesos kentinden gelmektedir. Bin
dörtyüzlerin sonunda Osmanlı topraklarına katılan adaya Türk nüfus bu yıllarda yerleştirilmiştir.
Rumlar, Türkler, Ermeniler uzun yıllar birlikte huzurlu bir yaşam sürmüş olmasına rağmen, Lozan
Antlaşması sonrasında mübadeleyle adadaki Rum nüfus Yunanistan’a gönderilmiştir. Rumlardan
boşalan yerlere Karadeniz Bölgesi’nden özellikle Sinop ve Kastamonu civarından ve Girit
Adası’ndan getirilen Türkler yerleştirilmiştir (Anonim, 2018). Adanın kuzey batı bölgesinde yoğun
olmak üzere çok sayıda mermer ocağı bulunmaktadır. Adada halen beş adet yerleşim yeri
mevcuttur. Ada çevresinde turizm amacıyla kullanılabilecek harika plajlar bulunmaktadır. Yaz
aylarında mevsimlik olarak artan nüfus, kış aylarında azalmaktadır. Adaya Erdek, İstanbul ve
Tekirdağ’dan günlük feribotla ulaşmak mümkündür. Zeytincilik, balıkçılık ve diğer tarımsal
138

faaliyetler mermerciliğe ek geçim kaynakları olarak öne çıkmaktadır. 1970’li yıllarda birkaç tane
balık konserve fabrikasının da yer aldığı adada günümüzde balıkçılık halen önemli bir geçim
kaynağı olarak öne çıkar (Akyol ve ark., 2009). Daha çok adı avlanan balığa göre değişen uzatma
ağları, çapari ve paraketalarla yapılan avcılığa ek olarak yoğun şekilde zıpkınla avcılık mevcuttur.
MARMARA BALIKÇILIK MEKTEBİ’NİN KURULUŞU
Marmara Balıkçılık Mektebi, cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda eksilen nitelikli iş gücünün
geliştirilmesi bağlamında kurulan kız meslek liseleri, sanat liseleri ile aynı kategoride kurulmuş
bir meslek okuludur. Marmara Adası’nı bölgenin merkezine koyarak Kurtuluş Savaşı’ndan önce
balıkçılıkla uğraşan nüfusa bakılırsa yaklaşık 50 bin kadar balıkçı ailesi sözkonusudur. Savaş ve
mübadele sonucunda balıkçılık konusunda bilgi birikimine sahip nüfus kaybedilmiş ve buna bağlı
olarak bölgede su ürünleri istihsali ciddi oranda düşmüştür. Genç Türkiye Cumhuriyeti, doğal
kaynaklarını hızla ekonomiye katma çabasındadır. Diğer taraftan sahip çıkılması gereken çok
sayıda savaş yetimi bulunmaktadır. Tüm bunlar dikkate alınarak Marmara Balıkçılık Mektebi’nin
kurulması düşüncesi çok stratejik ve isabetli bir yaklaşımdır.
Bu süreci Özkul (1946) şöyle açıklamaktadır : “1928 senesinde 30 bin kadar balıkçı ailesinin
barındığı Marmara’nın cenup sahillerindeki Erdek, Marmara, Bandırma ile Edremit ve Ayvalık
gibi mühim balıkçılık mıntıkasından giden Rumların yerlerini doldurmak ve harplerin yâdigarı
olan bir sürü yetim ve kimsesiz çocukları toplayıp bunları asrın balıkçılık icaplarına göre
yetiştirerek bir refah ve maişet imkanı temin edebilmek maksat ve gayesi ile Marmara Balıkçılık
Mektebi açılmıştır.”
Marmara Balıkçılık Mektebi’nin açılmasını Milli Eğitim Bakanlığı (o günkü adıyla Maarif Vekaleti)
yürütmek üzere yetkilendirilir. Bu amaçla Maarif Vekaleti tarafından 30 Ekim 1928 yılında yapılan
kadro teklifi, hızlıca 11 Kasım 1928 tarih ve 7297 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilmiştir
(Ek-1). Okul, MEB bünyesindeki meslek liseleri kapsamına alınmış, teşkilat yapısı Belçika Ostand
Balıkçılık Mektebi örnek alınarak oluşturulmuştur. Okulun kuruluşu için bakanlığın sağladığı
ödeneğe ek olarak Balıkesir İl Özel İdaresi 10.000 liralık bir yardım sağlamıştır. Okul için Marmara
Adası’nda eskiden Rum Lisesi olarak kullanılan bina en uygun mekan olarak değerlendirilmiştir
(Çağlayan, 2017).
1928 yılının sonunda alınan karar çok hızlı uygulamaya konulmuş, bir yıldan daha kısa bir sürede
okul eğitim-öğretime hazır hale getirilmiştir. Ancak okulda ders verecek, eğitim-öğretim
müfredatını oluşturacak eğitmen, hoca, teknik personel bulunmamaktadır. Bu yüzden en
yakındaki balıkçılık okulu olan Varna Balıkçılık Mektebi’nde incelemelerde bulunmak üzere iki ay
süre ile bir uzman Bulgaristan’a gönderilmiştir (Bayrakçı, 1941). Varna dönüşü okula müdür
olarak atanan Dr. Kemal Bayrakçı, okuldaki eğitim-öğretimin ana hatlarını şöyle açıklamıştır:
“Dört yıllık ve yatılı olarak düşünülen okula, ilköğretim görmüş balıkçı çocukları ile bu işe
bünyeleri uygun ve meraklı gençlerin alınması kararlaştırılmıştır. Ancak okula alınan öğrencilerin
“ne memur ne de kalem efendisi” olması amaçlanmıyordu. Amaçlanan “birer münevver Türk
köylüsü” olmalarıydı. Bu nedenle okulda aşçı, çamaşırcı ve kapıcı gibi birkaç görevli hariç, başka
görevli bulunmuyor, öğrencilerin ilk günden itibaren kendi işlerini yapmaları isteniyordu.
Öğretim uygulamalı olarak ve günde iki saatten fazla teorik ders gösterilmemesine göre
planlanmıştı.” Bu amaca uygun kadro tahsisatı yine M. Kemal Atatürk’ün imzasıyla 1929 yılında
yapılmıştır (Ek-2).
Bu anlatıma göre Marmara Balıkçılık Mektebi’nin amacı uzman, teknisyen yetiştirmekten daha
çok kelimenin tam karşılığı “balıkçı” yetiştirmekti. Bu yüzden okulda atölyeler ve uygulama
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birimleri oluşturulmuştur. Kendi köyünde yaşamaya devam edecek, geçim kaynağı olarak
balıkçılık yapacak, köy yaşamında ihtiyacı olan temel bilgileri de balıkçılığın yanında öğrenerek
hayatına uygulayacak genç insanlar yetiştirilmesi hedeflenmişti. Balıkçılığın aile kültürü ile
nesilden nesile aktarıldığını dikkate alırsak tecrübeli balıkçılarını ya savaşla ya göçle kaybetmiş
bir ülke için bundan daha ideal bir eğitim sistemi düşünülebilir mi?
Marmara Balıkçılık Mektebi Müfredatı
Okul dört yıllık olarak planlanmış olup, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar tüm müfredat
sınıflara göre planlanmıştır. Buna göre birinci sınıfta teorik bilgi, ikinci sınıfta avcılık uygulamaları,
üçüncü sınıfta balıkların işlenerek değerlendirilmesi, dördüncü sınıfta balıkçılığın ticari yönleri
teorik ve uygulamalı eğitimlerle tamamlanacaktır. Diğer taraftan okul tam bir tarım kooperatifi
gibi işletilecek, öğrenciler bu kooperatifin üyeleri olarak her kademede okulu bitirinceye kadar
görev alarak tarımsal faaliyetin idaresini öğrenmiş olacaklardı. Dr. Kemal Bayrakçı’nın “Balıkçılık
Hareketleri ve Tesirleri: Marmara Balıkçılık Mektebi (2)” isimli çalışmasında bütün ayrıntısını
anlattığı müfredat, genel hatlarıyla şöyle açıklanmaktadır.
Birinci sınıf: Gemicilik, temel denizcilik gibi teorik dersler günde iki saati geçmemek üzere
verilecektir. Uygulama olarak duvar örme, çekiç-keser kullanma, temel inşaat uygulamaları, basit
demircilik faaliyetleri, doğramacılık uygulamaları yapılacaktır. Bu uygulamalı eğitimle öğrencilere
bir köy evini inşaa edecek kadar temel beceriler kazandırılacaktır. Ayrıca kayık tamiri, motor
bakımı gibi temel denizcilik becerileri de birinci sınıfta kazandırılması planlanmıştır.
İkinci sınıf: Temel avcılık bilgileri ve Türkiye denizleri, sahilleri teorik olarak öğretilecektir.
Uygulama olarak tüm balık avı malzemelerinin donatımı, tamiri, avcılık operasyonlarının
öğrenilmesi hedeflenmişti. İkinci sınıfa geçen öğrenciler farklı av araç ve gereçlerini kullanarak
yılın farklı mevsimlerinde bizzat balık avcılığı yapacaktı. Böylece öğrenciler ikinci sınıfta doğrudan
balık avcılığına alışacaklar bu esnada da Türkiye sahillerini öğrenmiş olacaklardı.
Üçüncü sınıf: Avlanan balıkların dondurulması, tuzlanması, konserve yapımı yani kısaca su
ürünlerinin işlenmesi ve değerlendirilimesine dair teorik bilgiler verilecekti. Uygulama olarak
ikinci sınıfların karaya çıkardığı balıkların buzlanması, tuzlanması, konserve yapımı, dondurularak
saklanması gibi farklı işleri bizzat üçüncü sınıflar yaparak öğreneceklerdi.
Dördüncü sınıf: Balıkçılığın ekonomik tarafı dördüncü sınıfta önce teorik olarak öğretilecek,
sonra da öğrencilerin bunu bizzat uygulaması istenecekti. Uygulama olarak dördüncü sınıf
öğrenciler hem taze hem işlenmiş su ürünlerinin ticaretiyle meşgul olacaklardı. Aslında son
sınıftaki bu faaliyetle öğrenciler balıkçılığın nihai hedefi olan gelir teminini bizzat öğrenmiş
olacaklardı. Son sınıf öğrenicilerin balık ticaretinden elde ettiği gelir, bankada bir hesapta
toplanarak mezun olan öğrenciler için sermaye olarak kullanılacaktı.
Bu müfredat aslında o günkü şartlarda oluşturulmuş ideal bir eğitim modeliydi. Daha sonra Köy
Enstitüleri olarak karşımıza çıkacak olan eğitim modelinin ilk uygulaması da aslında Marmara
Balıkçılık Mektebi’nde başlatılmıştır. Arpa (2015) da Köy Enstitüleri’nin temelinin balıkçılık
mektebiyle atıldığını ileri sürmektedir. Günümüzde eğitim alanında dünyanın bir numarası olarak
karşımıza çıkan Finlandiya’nın eğitim modeli aynen böyle değil mi? Çocuklar bir günde en fazla 4
saat ders görüyorlar. Geri kalan zamanda ilgi alanlarına göre beceri geliştirme çalışmalarına
katılıyorlar. Böylece çocuklar erken yaşta kendi yeteneklerini, güçlü ve zayıf yanlarını keşfedip
kendilerini hangi yönde geliştireceklerini görmüş oluyorlar. Ve sonuç ortada: Dünyanın en
başarılı eğitim sistemi! Biz se yirmibirinci yüzyılda küçük bir ülke nüfusu kadar eğitim yaşındaki
insanı kapalı sınıflara doldurup, sürekli birşeyler öğretmeye çalışıyoruz. Bizim gençler ancak
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otuzlu yaşlarda kendisini keşfediyor ama hayatını değiştirmek için çok geç kalmış oluyorlar.
Keşke Marmara Balıkçılık Mektebi’nde kurgulanan eğitim müfredatını geliştirerek tüm
okullarımıza yayabilseymişiz.
Okulda balıkçılık uzmanı olarak sadece Dr. Kemal Bayrakçı bulunmaktadır. Bu yüzden yöredeki
tecrübeli balıkçılar ve balıkçı reisleri, kaptanlar okulda uygulamalı eğitimlere katılmaktadır.
Balıkçılıkla ilgili eğitim-öğretim materyali yok denecek kadar azdır. Elde sadece İstanbul
Balıkhanesi Müdürü Karekin Deveciyan tarafından Osmanlıca olarak 1913 yılında hazırlanan
“Balık ve Balıkçılık” isimli kitap vardır ve okulda teorik bilgiler bu kitap çerçevesinde ders
verilmektedir (Can, 1947). Birinci sınıfta bu kadroyla idare edilse de ilerleyen sınıfların ihtiyaçları
dikkate alınarak 1930 yılında Estonya’dan iki balıkçılık uzmanı getirilerek Marmara Balıkçılık
Mektebi’nde görevlendirilmiştir. Sonraki yıllarda balık ve balıkçılıkla ilgili araştırmalarda sık sık
karşımıza çıkan balıkçılık uzmanı Veberman onlardan birisidir. Ancak kısa süre sonra
Veberman’nın aynı zamanda Estonya’nın İstanbul Başkonsolosu olarak görevlendirilmesi
sonucunda Veberman Marmara Balıkçılık Mektebi’nden ayrılarak İstanbul’a taşınmıştır.
Marmara Balıkçılık Mektebi’nin Akıbeti
Marmara Balıkçılık Mektebi, sadece iki yıl açık kalabilmiştir. Zira Türkiye’nin ilk balıkçılık
mektebinin Marmara Adası’nda açılmasından merkezi İstanbul’da bulunan Balıkçılar Cemiyeti
memnun kalmamıştır. Okulun kuruluşunu bizzat takip eden M. Kemal Atatürk’e itaraz
edemeseler de hızlı bir şekilde okulun hocasının bulunmadığı, öğrencilerin balıkçı çocuklarından
seçilmediği, paranın boşa harcanmakta olduğu gibi söylentileri yayarak okulun aleyhinde
çalışmaya başlamışlardır. Amaçları böyle bir okulun Marmara Adası’nda değil, İstanbul’da
kurulmasıdır. Ya da mevcut okulun İstanbul’a taşınmasını sağlamaktır. 1930 yılında Marmara
Balıkçılık Mektebi’nin kapanması veya İstanbul’a taşınmasına ilişkin çok sayıda haber görüyoruz
gazetelerde. Okul müdürü Kemal Bayrakçı, okulun kapatılması yerine benzer bir okulun
İstanbul’da da açılması yönünde açıklamalar yapsa ve çaba sarf etse de başarılı olamaz. Okulun
kapanması için ileri sürülen gerekçelerden birisinin de o günlerde Baltalimanı’nda açılan
“Balıkçılık Enstitüsü”dür. Balıkçılık Enstitüsü’ne yönetici olarak atanan Veberman başta olmak
üzere o günkü şartlarda Türkiye’de iki okul için yeterli eğitmen ve uzman bulunmadığı ileri
sürülerek Marmara Balıkçılık Mektebi’nin İstanbul’a taşınarak Balıkçılık Enstitüsü ile
birleştirilmesi gerektiği ısrarla savunulmuştur. Oysa bu iki okulun amaçları da yetiştirecekleri
insanların nitelikleri de çok farklıdır. Marmara Balıkçılık Mektebi’nin amacı elinden köy işleri de
gelen bilinçli balıkçılar yetiştirmektir. Balıkçılık Enstitüsü’nün amacı ise Marmara Balıkçılık
Mektebi’nde ders de verebilecek, su ürünleri ve balıkçılık alanında araştırmalar yapabilecek
uzmanlar yetiştirmektir. Yani biri diğerinin alternatifi olmayan iki kurumun neden birleştirilmesi
için ısrar edildiği anlaşılamamaktadır.
Bu durumu okulun müdürü Dr. Kemal Bayrakçı çok net bir şekilde gazetelere yaptığı açıklama ile
ortaya koymuştur. 08.01.1930 tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin ikinci sayfasında yayınlanan
açıklama şöyledir: “Gazetelerde Balıkçılar Cemiyeti’ne atfen bazı havadisler okumaktayız. Evvela
şunu kaydedelim ki mektep Balıkçılar Cemiyeti’nin müstakbel azasını yetiştiren bir müessese
olmakla beraber Balıkçılar Cemiyeti’nden ayrı bir şey değildir. Bineanaleyh balıkçıların mektep
hakkındaki düşüncelerinin hüsn-ü niyetinden şüphe edilemez. İşte bundan dolayıdır ki cemiyetin
arzuları nazar-ı itibara alınarak 15 yaşında ve ilk tahsil görmüş sahil çocukları mektebe kabul
olunmuştur. Bir sene evvel tesisata ve dört ay evvel de tedrisata başlanmıştır. Yalnız burada
mübhem bir nokta kalıyor: O da mevki meselesidir. Marmara Adası harap ve tenha olmakla
beraber balıkçılık nokta-i nazarından İstanbul kadar mühim bir mevkidir. Bundan dolayı
Marmara’daki mektebin kaldırılması ile değil; İstanbul’da da böyle bir mektebin açılması
temennisi ile cemiyetin fikrine iştirak ederim. Kıymetli Maarif Vekilimiz Cemal Hüsnü Beyefendi
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bu mektep ile çok yakından alakadar olarak memlekette balıkçılığın fennî surette yapılması ve
inkişafı için her şeyi temin etmektedir. Bu hususta daha fazla izahatı, mektep birkaç yaşına girdiği
vakit fiiliyatla vereceğiz.”
Ancak bu açıklamalar ve çabaların yeterince yankı bulmadığını, Balıkçılar Cemiyeti’nin ısrarla
okulun taşınmasını savunduğunu görüyoruz. Yukarıdaki yazıdan sadece bir ay sonra 04.02.1930
tarihli Akşam Gazetesi’ne açıklama yapan Cemiyet yetkilileri isteklerinde ısrarlı olduklarını tekrar
ifade etmişlerdir. “Memleketimizde balıkçı yetiştirmek değil, fenni ve tüccari balıkçılık öğretmek
lazım. Biz senelerden beri âmeli ve ibtidaî bir sürü alat-ı sâydiye ile balıkçılık yapmaktayız. Bu
şeklin fenni bir tarzda vücuda getirilmesi mekteplerle kabildir. Bineanaleyh balıkçılık mektebinin
vücudu, bir ihtiyacı kat’idir. Fakat bugünkü şekli ile bu ihtiyaç temin edilmiş değildir. (….) Çünkü
Marmara Adası’nda balıkçılık senenin iki ayına inhisar eder. Biz yetiştirilecek talebeye
memleketimizin mahsul-ü tâbiisini öğretmekliğimiz ve ihtiyacanıtını anlatabilmekliğimiz için
balıkçılığın merkezi olan İstanbul’un tercih edilmesini mavâfık görürüz.”
Okulun İstanbul’a taşınmasını savunanlara ek olarak İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası’nın da
“Marmara Balıkçılık Mektebi’nin Maarif Vekaleti’nden alınarak İktisat Vekaletine devrolunması
ve Deniz Ticaret Mektebi gibi bir meslek mektebi haline sokulması” yönünde görüş bildirdiğini
görüyoruz (İTO Mecmuası, 1930).
Özkul (1946), Marmara Balıkçılık Mektebi’nin akıbetine de yer verdiği bir çalışmada okulla ilgili
şu bilgileri vermektedir: “1930 senesinde Ekonomi Bakanlığı’nda memlekette mevcut bütün
mahsullerimizin teşkilatlandırılması ve sanayileştirilmesi yolunda kararlar alınırken, milli
servetimizden olan balık işlerinin de bunlar arasına konarak esaslı bir teşkilata bağlanması kabul
edildi. Bu teşkilatı kurmak üzere o zamanki Estonya Hükümeti’nin İstanbul Başkonsolosu olan
Mr. Veberman, Ekonomi Bakanlığı (İktisad Vekaleti) balıkçılık müşavirliğine getirildi. Ekonomi
Bakanlığı, balıkçılık için derhal İstanbul’da bir “Balıkçılık Enstitüsü” kurulmasına, aynı zamanda
bakanlıkta Su Mahsulleri ve Avcılığı Şubesi Müdürlüğü ihdas edilerek Milli Eğitim Bakanlığı’na ait
Balıkçılık Mektebi’nin de Enstitüye devredilmesine karar vererek işe başlandı.”
Sonunda tüccarların dediği olmuş, Marmara Balıkçılık Mektebi 1930 yılında İktisat Vekaleti’ne
devredilmiş, 1931 yılı başlarında da İstanbul Baltalimanı’nda kurulan Balıkçılık Enstitüsü ile
birleştirilmiştir. 1931 yılının ortalarında da Marmara Balıkçılık Mektebi’nin tamamen kapatıldığı
anlaşılmaktadır. Bu durumda Marmara Balıkçılık Mektebi henüz mezun veremeden kapatılmıştır.
1929-1930 eğitim-öğretim döneminde ilk, 1930-1931 eğitim-öğretim döneminde de ikinci kez
öğrenci alınan okulda sadece birinci ve ikinci sınıflara yönelik eğitim-öğretim müfredatı
uygulanabilmiştir (Arpa, 2015). Okul binası daha sonra “Tedkikat-ı Bahriye (Deniz Araştırmaları)
Merkezi” olarak kullanılmış, daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başka amaçlarla
kullanıma devam etmiştir. Günümüzde Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan bina bazı tadilatlara
maruz kalsa da halen tarihi görünümünü ve özelliklerini korumaktadır.
Marmara Balıkçlık Mektebi’nin kapatılmasına gerekçe gösterilen Baltalimanı Balıkçılık Enstitüsü
ise kısa süre faaliyette kalmış olup, 1936 yılında o da kapatılmıştır. Hemde Marmara Balıkçılık
Mektebi’nin kapatılmasını ısrarla savunarak Balıkçılık Enstitüsü’nü kuran Veberman görevde
bulunduğu sürece “hiçbir faaliyet yürütmemekle” suçlanarak yapılmıştır bu kapatma işlemi. Dr.
Kemal Bayrakçı, balıkçılık mektebinin kapatılmasından Vebarmanı sorumlu tutmuştur (Arpa,
2015).
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Şekil 2. Marmara Balıkçılık Mektebi binasının güncel görünümü

Şekil 3. Binanın orijinal yazıtı ve Türkçe çevirisi

SONUÇ VE ÖNERİLER
Genç Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğu o zor günlerde bile balıkçılığı unutmamış, balıkçılık
alanındaki eğitim ihtiyacını görmüş ve bunun için harekete geçerek devrine göre ideal bir
balıkçılık okulu açmıştır. Ancak okulda ders verecek eğitmen ve teknik personel bulunamamıştır.
Dışarıdan “uzman” olarak getirilenlerin sonradan işlerinde yeterince “ehil olmadıkları” anlaşılsa
da iş işten geçmiştir. Bir balıkçılık okulu açılacaksa bunun için ideal yer Marmara Adası mıydı diye
sorulabilir. “Okul eğer İstanbul’da açılsaydı sonuç daha farklı olur muydu?” sorusu önemli bir
sorudur. Ancak o günkü şartlarda M. Kemal Atatürk ve arkadaşları zor şartlar altında açtıkları bu
okulla bir taraftan modern balıkçılığı bilen balıkçılar yetiştirme misyonu yanında savaş yadigarı
yetimlerin bu okulda meslek sahibi yapılması gibi çok erdemli bir amacı daha gerçekleştirmeyi
istemişlerdir. Yani okulun yeri rastgele, tesadüfen seçilmemiş ya da İstanbul balıkçılığı ihmal
edilmemiştir. Bu yüzden okulun yerine ilişkin yapılan tüm değerlendirmelerin o günkü şartlar ve
cumhuriyeti kuran kadronun şehit çocuklarına verdiği önemi dikkate alması gerektiğini görmek
gerek.
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Marmara Balıkçılık Mektebi’nin teşkilat yapısı bir kooperatif gibi düşünülmüştür. Bir taraftan
teorik bilgiler alan öğrenciler, bir taraftan kooperatif üyesi olarak balık avlayacak, onları işleyip,
değerlendirecek ve nihayet ticaretini yaparak kâr elde edecektir. Elde edilen kâr, mezun olacak
öğrenciler için sermaye olarak kullanılacaktır. Yani okul aynı zamanda bir iktisadi işletme olarak
düşünülmüş, elde edilen gelir ise girişimcilik sermayesi olarak kullanılacaktır. Bu teşkilat yapısıyla
okul bugün üniversitelerde yaygınlaştırmaya çalıştığımız girişimcilik kuluçka merkezleri gibi bir
işlev üstlenecektir.
Okulun müfredatı incelendiğinde o günkü şartlarda ideal bir müferadat olduğu söylenebilir.
Nitekim aynı yıllarda Norveç Balıkçılık Okulu’nun müfredatının Marmara Balıkçılık Mektebi
müfredatı ile çok benzer olduğunu görüyoruz (Henriksen, 1954). Deniz, balık, balık işlemedeğerlendirme, tekne bakım ve onarımı, su ürünleri ticareti gibi tüm konuları kapsayan teorik ve
uygulamalı bir eğitim müfredatı planlanmıştır. Ancak bu müfredat sadece iki yıl uygulanabilmiş,
henüz üçüncü ve dördüncü sınıflar eğitim-öğretim yapamadan okul kapatılmıştır.
Aslında Marmara Balıkçlık Mektebi’nin kuruluşu ve kapatılmasına ilişkin süreç, bizim tüm meslek
liselerine yönelik eğitim politikalarımızın bir özeti gibidir. Marmara Balıkçılık Mektebi sadece iki
yıl açık kalabilmiştir. Meslek liseleriyle ilgili 20 yıllık, 50 yıllık bir eğitim politikasından bahsetmek
mümkün mü? Sürekli bir yenilik arayışı içinde bir sürü henüz sonuçlanmamış proje, yarısında
kesilerek rafa kaldırılmadı mı tarih boyunca?
Ülkemizdeki balıkçılık ve su ürünleri eğitimini kökünden değiştirecek harika bir girişimin sadece
iki yıl yaşaması üzücüdür. Çünkü bu kapanış su ürünleri eğitiminin 40 yıl ötelenmesine neden
olmuştur. 1931 yılında Marmara Balıkçılık Mektebi, 1936 yılında Baltalimanı Balıkçılık Enstitüsü
kapandıktan sonra, yeni bir balıkçılık ve su ürünleri okulu açılması zaman zaman gündeme gelse
de bir türlü hayata geçirilememiştir. Ancak 1973 yılında ortaokula dayalı ve öğretim süresi üç yıl
olan, balıkçılık ve su ürünleri iş alanlarında çalışacakları yetiştiren orta dereceli meslek okulu
olarak ”İstanbul Balıkçılık ve Su Ürünleri Sanat Enstitüsü” adıyla lise düzeyinde eğitim-öğretim
yapmak amacıyla kurulmuştur. Bu lisenin adının 2007 yılında Barboros Hayrettin Paşa Anadolu
Denizcilik Meslek Lisesi olarak değiştirildiğini görüyoruz (Arpa, 2015). Ancak günümüzde okulun
adındaki “denizcilik” ibaresinin de çıktığını okulun denizcilik, su ürünleri gibi bölümleri bulunsa
da adının “Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi” olarak
değiştirildiğini görüyoruz (http://denizcilik.meb.k12.tr/). İlk İstanbul’da başlasa da bugün
Tekirdağ’dan Van’a neredeyse tüm sahil kentlerinde denizcilik alanında eğitim-öğretim yapan
lise düzeyinde okullar mevcuttur. Ancak meslek liselerine yönelik yanlış politikaların diğer
meslek liseleri gibi bu okulları da etkilediğini, okulların nitelikli öğrenci bulamadığını, eğitimöğretim için yapılan büyük yatırımların neredeyse hiç kullanılamadığını üzülerek belirtmekte
fayda var.
Marmara Balıkçılık Mektebi, ülkemizdeki balıkçılık ve su ürünleri eğitiminin temelini
oluşturmaktadır. Kısa süre içinde kapatılmış olmasının ülke balıkçılığının bugünkü durumu
üzerine etkileri olduğu kuşkusuzdur. Marmara Balıkçılık Mektebi olarak kullanılan binanın halen
eğitim-öğretim amacıyla kullanılıyor olması sevindiricidir. Ancak Türkiye’de cumhuriyet dönemi
balıkçılık eğitimin bu binada başladığına ilişkin ne bir işaret, ne bir bilgi mevcut değildir.
2015 yılında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin kurulmasından sonra bölgedeki benzer
yapıların tarihi özelliklerine uygun olarak üniversiteyle işbirliği halinde değerlendirilmesi faydalı
olacaktır. Üniversite bünyesinde Denizcilik Fakültesi bulunması, Marmara Balıkçılık Mektebi
olarak kullanılan binanın tarihî kimliğine uygun olarak değerlendirilmesi için bir fırsattır.
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Türkiye balıkçılık eğitiminin başladığı, daha öncesinde Rum Lisesi olarak hizmet gören bina,
günümüzde Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılmaktadır. Balıkçılığın halen önemli bir geçim
kaynağı olduğu, halen ada çevresinde “balık merası” olarak adlandırılan birçok yerin bulunduğu
Marmara Adası’nda gecikmeden tarihi geçmişe uygun, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ne ait
bir araştırma ve uygulama birimi kurulması faydalı olacaktır. Bu birimin adının “Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi Marmara Adası Araştırma ve Uygulama Merkezi” olması düşünülebilir. Bu
birim denizcilik, balıkçılık, su sporları ve denizle ilgili diğer konular başta olmak üzere
üniversitenin faaliyet gösterdiği tüm alanlara ilişkin her yıl Marmara Adası’nda planlı faaliyetler
yürütebilir. Balıkçılıktan, mermerciliğe, zeytincilikten, ev ekonomisine çok geniş bir alanda
yürütülecek uygulamalı faaliyetler Marmara Adası’na bilimsel bir canlılık getireceği gibi, hem
ülkemizden hem dünyadan araştırıcılar için bir çekim merkezi haline gelebilir.
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Ek-1. Marmara Balıkçılık Mektebi Kararname Örneği (Apra, 2015’den alınmıştır)
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Ek-2. Marmara Balıkçılık Mektebi Kadro Tahsis Kararnamesi Örneği (Arpa 2015’den
alınmıştır)
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BANDIRMA VE ÇEVRESİNİN BALIKÇILIK POTANSİYELİNİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Prof. Dr. Mustafa SARI
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, msari@bandirma.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa AKKUŞ
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, makkus@yyu.edu.tr

ÖZET:
Türkiye üç tarafı denizler ile çevrili, uzun bir nehir ağına sahip, doğal ve yapay birçok göl, baraj ve
rezervuara sahiptir. Bu pozisyonu Türkiye'ye zengin bir balıkçılık potansiyeli sağalar. Denizlerimizin hepsi
Akdeniz sisteminin içerisine bulunmasına karşın, ülkemiz oşinografik olarak dünyanın faklı ekolojik
özelliklerini içeren dört farklı deniz tipine sahiptir. Denizlerde kuzeyden güneye doğru gidildikçe tuzluluk
artarken besin miktarı azalır. Tuzluluk ve besin miktarının sınırlamasına bağlı olarak Karadeniz'den
Akdenize doğru tür çeşitliliği azalırken, biomas miktarı artmaktadır. Marmara Denizi düşük tuzluluğa sahip
Kara Deniz ile besin yönünden fakir ve tuzluluğu yüksek Ege Denizi arasından bir koridor oluşturmaktadır.
Marmara Denizi İstanbul Boğazı ile Kara Denize, Çanakkale Boğazı ile Marmara ve Ege Denizlerine bağlıdır.
Su kalitesi yönünden bu denizlerin karakteristiklerini yansıtmaktadır. Akdeniz'in tuzlu, ağır ve sıcak suları
boğazlar boyunca Karadeniz'e doğru akarken, Karadeniz'in soğuk, tuzluluğu düşük hafif suları, yüzeyden
Akdeniz'e akmaktadır. Diğer taraftan, Marmara Denizi, ülkemizde en çok yakalanan palamut, lüfer ve
uskumru gibi balık türleri için bir avlanma alanıdır. Bandırma ve çevresi yüksek bir balıkçılık potansiyeline
sahiptir. Bu bölgede Türkiye'nin en büyük balıkçı filolarına sahip balıkçı köyleri bulunmaktadır. Balık
tutmak için Türkiye'den Moritanya'ya giden balıkçı teknelerinin çoğunluğu, Bandırma civarından giden
balıkçılık filolarıdır.
Bu çalışmada, Bandırma ve çevresinin su ürünleri potansiyeli detaylı olarak tartışılmıştır. Bandırma ve
çevresinin zengin balıkçılık potansiyeli ürünler ışığında değerlendirilmiştir.
Anahtar sözcükler: Bandırma, balık istatistikleri, Türkiye balıkçılığı, balıkçılık yönetimi, balık avcılığı
JEL Kodu: O13, Q18, Q22
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EVALUATIONS ON FISHERIES POTENTIAL OF THE BANDIRMA AND
SURROUNDINGS
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ABSTRACT:
Turkey is surrounded by sea on three sides, a long river network, numerous natural and artificial lakes,
reservours and dams have. This position provides a rich fishing potential in Turkey. Although all of our
seas are located within the Mediterranean system, the four different seas we possess have all the
interesting features of the world in terms of oceanography. Salinity increases from the north to the south,
on the contrary, the nutrient abundance of our seas is decreasing from the north to the south. Depending
on the limitations of salinity and nutrients, species diversity decreases from the Mediterranean towards
the Black Sea, but biomass increases on the contrary. The Sea of Marmara is a full transit corridor between
the Black Sea with plenty of little salt and the Aegean Sea with poor food and high salinity. The Marmara
Sea, which is connected to the Bosphorus and the Black Sea through the Dardanelles and the Aegean Sea
to the Mediterranean Sea, has the characteristics of both of these seas in terms of water quality. While
the salty, heavy and hot waters of the Mediterranean are flowing towards the Black Sea through the
straits, the cold, slightly salty and light waters of the Black Sea flow from the surface through the straits
to the Mediterranean. On the other side, the Sea of Marmara is a fishing habitat for fish species such as
bonito, blue fish and mackerel which are the most catched of our country. Bandırma and its surroundings
have a high potential for fishing. The fishing villages which has Turkey's largest fishing fleet in this region.
The majority of the outgoing fishing vessels to Mauritania from Turkey for fishing are located fishing fleets
from surrounding area belongs to Bandirma.
In this study, the potential of aquatic products of Bandirma and its surroundings is discussed in detail. Rich
fisheries potential of Bandırma and its environs have been evaluated in the light of the products.
Keywords: Bandırma, fisheries statistics, Fisheries of Turkey, fisheries management, fishing
JEL Code: O13, Q18, Q22
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GİRİŞ
Dünyada su ürünlerinin durumu
Dört milyon yıldır dünyayı kendine mesken eden insanoğlu, büyük oranda avcı-toplayıcı bir
yaşam sürdü. Avcılık ve ya toplayıcılıktan sağlanan besinlerin payı yaşanılan coğrafyaya,
yaşayanların yeteneklerine ve mevsimlere göre değişti. Kuzey yarım kürede uzun kış boyunca
toplanacak çok az besin olduğu için, insanlar hayatta kalabilmek için avcılığa bağımlı bir yaşam
şekli geliştirdiler. Bu yaşam tarzı bizi hayvansal proteine düşkün hale getirdi ve bu gün de
seçtiğimiz yiyecekleri belirleyen aynı alışkanlıklardır. Geliri düşük aileler ucuz olan bitkisel
besinlere yönelirken, gelir artışıyla birlikte dünyanın hemen her yerinde et, yumurta ve su
ürünlerine olan talep, hayvansal kökenli protein tüketiminde çok büyük bir büyüme meydana
getirdi. Ancak hayvansal protein talebi de yine coğrafyaya bağlı olarak değişti. Örneğin geniş
meraları olan toprak zengini ABD, Brezilya, Arjantin, Avustralya ve Rusya gibi ülkeler de daha
çok büyükbaş ve küçükbaş hayvan eti tüketilirken, Norveç, Japonya gibi uzun kıyı ülkelerinde
hayvansal protein ihtiyacı daha çok su ürünlerinden karşılanmaya başlandı. Büyüme
ekonomisinin benimsendiği son elli yılda artan hayvansal protein talebi iki doğal sistemin aşırı
sömürülmesine neden oldu. Bu doğal sistemler, meralar ve denizlerdir. 1950-2000 yılları
arasında su ürünleri avcılığı 19 milyon tondan 85 milyon tona çıkarak beş kat arttı. Diğer bir
ifadeyle dünyada kişi başına ortalama su ürünleri tüketimi 8 kilodan 15 kiloya çıkarak neredeyse
iki kat artış gösterdi. Ancak insanların denizler üzerinde kurduğu bu yoğun avcılık baskısı
günümüzde su ürünler stoklarının yaklaşık %70’ini tükenme sınırına getirdi. Hatta besin
piramidinin tepesinde yer alan büyük cüsseli balıkların %90’ı yok olmuştur (Myers ve Worm,
2003). Balık stoklarında gözlenen hızlı azalma, insanları sucul, yeni protein kaynakları
geliştirmeye yönlendirdi. Avcılıkla artık elde edilemeyen su ürünleri, çeşitli tekniklerle
yetiştirilmeye başlandı. Hatta su ürünleri yetiştiriciliği öyle hızlı gelişti ki bu gün dünyanın her
yerinde neredeyse avcılık miktarlarına yaklaşır oldu. Sazangiller gibi her şeyi yiyen ve etçil
olmayan türler hariç olmak üzere yetiştiricilikte büyük oranda doğadan avlanan balıklara
bağlıdır. Çünkü yetiştiricilikte kullanılan yemler, önemli oranlarda balık unu ve balık yağı içermek
zorunda. Diğer bir ifadeyle etçil balıkları beslemek için doğadan avlanan balıklar önce balık unu
ve balık yağına dönüştürülüp, sonra karma yemlerle karıştırılarak bu balıklara yedirilmekte.
Yani çoğu su ürünleri yetiştiriciliği dolaylı olarak balığı, balıkla beslemekten ibarettir. Bu gerçeğe
rağmen su ürünleri yetiştiriciliği, tüm dünyada artmaya devam ediyor. Avcılıkla elde edilen
üretim ise 100 milyon ton civarında sabitlenmiş durumdadır. Önümüzdeki yıllarda avcılık
rakamlarının artması beklenmemekle birlikte düşeceğine ilişkin kuvvetli tahminler söz
konusudur. Tablo 1’de dünya balıkçılığının durumu verilmektedir.
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Tablo 1. Dünya Balıkçılığının Durumu (milyon ton)
KONU
Yetiştiricilik
İçsu
Deniz
Toplam Yetiştiricilik
Avcılık
İçsu
Deniz
Toplam Avcılık
Toplam Dünya Balıkçılığı
Kullanım Amacı
İnsan Tüketimi
İnsan Dışı Tüketim
Dünya Nüfusu(milyar)
Kişi Başına Balık(kg)

2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016

41.7
18.1
59.9

44.3
19.3
63.6

41.9
24.7
66.6

44.8
25.5
70.3

47.1
26.7
73.8

48.6
27.5
76.1

51.4
28.7
80.0

11.2
77.4
88.6
148.5

11.5
78.9
90.4
154

11.6
79.7
91.3
158

11.7
81.0
92.7
163.9

11.9
81.5
93.4
167.2

11.4
81.2
92.7
168.8

11.6
79.3
90.9
170.9

128.3
20.2
6.9
18.6

130.8
23.2
7
18.8

136.2
21.7
7.1
19.2

141.5
21.4
7.2
19.7

146.3
20.9
7.3
20.1

148.4
20.3
7.3
20.2

151.2
19.7
7.4
20.3

Tablo 1'de görüldüğü gibi avcılıkla elde edilen su ürünleri miktarı hemen hemen sabitlenmiş ve
Dünya su ürünleri üretiminde gözlenen artış tamamen yetiştiricilikten kaynaklanmaya
başlamıştır. Bu durumun sürdürülemez olduğu ortadadır (Sarı, 2015).
Türkiye’nin potansiyeli ve üretim durumu
Türkiye, su ürünleri üretimi açısından oldukça iyi bir potansiyele sahiptir. Üç tarafı denizlerle
çevrili ve çok sayıda akarsuyu, gölü, göleti ve baraj gölü su ürünlerinin her çeşidinin bulunması
için uygun ortamlar oluşturmaktadır. Türkiye etrafını çeviren denizlerle bir yarımada
konumundadır ve etrafındaki denizlerin hepsinin özellikleri birbirinden farklıdır. Türkiye’nin
8004 km uzunluğundaki kıyı şeridini oluşturan 4 farklı deniz su ürünleri açısından büyük bir
potansiyeldir. Kuzeyden güneye doğru değerlendirildiğinde, en kuzeyde yer alan Karadeniz
tuzluluğu en az denizken en güneyde yer alan Akdeniz’in tuzluluğu oldukça yüksektir ve
okyanusların tuzluluğuna yakındır. Akdeniz’i Karadeniz ile bağlayan Ege Denizi, Marmara Denizi
ve boğazların güneyden kuzeye doğru tuzluluğu artarken sıcaklığı azalmaktadır. Başka bir
açıdan bakılırsa ülkemiz denizleri Karadeniz’den Akdeniz’e doğru besin açısından fakirleşir.
Besince en zengin deniz Karadeniz iken, onu sırasıyla Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz izler.
Tür çeşitliliği açısından en zengin deniz Akdeniz olurken, Karadeniz en az türü barındıran
denizimizdir. Aşağıda verilen Tablo 2’de denizlerimizin tür çeşitliliği görülmektedir.
Denizlerimizdeki tür çeşitliliği 500’den fazla olmasına karşın ülke olarak 70 civarındaki türden
ekonomik olarak yararlanmaktayız.
Tablo 2. Türkiye Denizlerinin Tür Çeşitliliği
Deniz

Kıyı Uzunluğu

Tür Sayısı

Karadeniz
Marmara Denizi
Ege Denizi
Akdeniz
Türkiye Toplamı(Adalar hariç)

1.695
927
3.805
1.577
8.004

154
256
448
441
512
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Su kaynakları yönünden oldukça zengin bir konumda olan ülkemizin sahip olduğu sucul
ekosistem potansiyeli Tablo 3'te verilmiştir.
Tablo 3. Türkiye Sucul Ekosistem Potansiyeli
Potansiyel
Deniz Kıyı Uzunluğu (Adalar Hariç)
Akarsu Ağı Uzunluğu
Doğal Göl sayısı
Baraj Gölü Sayısı
Gölet Sayısı
İçsu Balıkları Tür Sayısı
Deniz Balıkları Tür Sayısı

Miktar
8.004 km
138000 km
319 adet
741 adet
1400 adet
236 takson
512 takson

Tablo 3 bize Türkiye’nin deniz alanları kadar olmasa da tatlı su ekosistemi açısından da önemli
bir potansiyele sahip olduğunu göstermektedir. Ancak ülkemizin yarı kurak iklim kuşağında yer
alması, akarsularda debilerin düzensiz olmasına bağlı olarak da içsu balıkları üretiminin çok az
olmasına neden olmaktadır. Yukarıda verilen su kaynakları potansiyeline göre hesaplandığında
ülkemizde denizlerden 1 milyon 500 bin ton, içsulardan da 100 bin ton ve toplam olarak 1 milyon
600 bin ton balık avlanabileceği iddia edilmektedir. Hatta bazı bilim adamlarımız bir adım daha
ileri giderek 2 milyon ton balığı, mevcut potansiyelin karşılayabileceğini iddia etmektedirler.
Fakat son 15 yılda ülkemizin su ürünleri üretimi neredeyse kilitlenmiş olup, yıllık 500-600 bin ton
civarında seyretmektedir. Türkiye’nin 60 yıllık su ürünleri üretim durumu Şekil 1’ de
gösterilmiştir. Şekil 1 incelendiğinde görüldüğü gibi 1950’lerde 70 bin tonlarda olan su ürünleri
üretimi, günümüzde 750 bin tona kadar ulaşmıştır. Aslında grafiğe bakıldığında 1950-1978
arasında üretim miktarında artışlar olsa da bugünkü rakamlarla kıyaslanmayacak kadar durağan
bir dönem olduğu görülmektedir. Türkiye’nin su ürünleri üretimi 1979-1988 yılları arasında hızlı
bir artış göstermiş ve neredeyse sınıra ulaşmıştır. Ancak 1989 yılından itibaren başlayan düşüş
1991’de dip yaparak 1995 yılına kadar yeniden eski seviyelere dönmüştür.

Şekil 1. Türkiye'nin Su Ürünleri Üretim Miktarı (Ton)
Grafik üzerinde de net bir şekilde görüldüğü gibi bu yıllarda Türkiye’nin su ürünleri üretimi 650
bin tonlardan 350 bin tonlara gerilemiştir. Bu gerilemenin nedeni Karadeniz’de hamsi
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balıkçılığındaki çöküştür. 1970’in sonlarında başlayan balıkçılık sübvansiyonları, av gücünün hızlı
artışına neden olmuş, bol avlanan hamsiye güvenerek yine sübvansiyonlarla çok sayıda balık unu
ve balık yağı fabrikasının kurulmasına neden olmuştur. Bir taraftan hızlı artan av gücü, bir
taraftan kentleşmenin artması ile artan kirlilik kaynakları ve bir taraftan denizel ekosistemde
meydana gelen değişim sonucunda hamsi balıkçılığı çökmüş ve Türkiye su ürünleri üretimi de
neredeyse yarı yarıya azalmıştır. Alınan tedbirler sonucu hamsi balıkçılığı yeniden iyileşmeye
başlamış, böylece ülkemiz su ürünleri üretim rakamları da eski günlerine dönmüş durumdadır.
Türkiye olarak, söz konusu olumsuz yapının iyileştirilebilmesi amacıyla deniz ekosistemini bir
bütünsellik içinde değerlendirip yönetme becerisine sahip, Ekosistem Kökenli Balıkçılık Yönetimi
stratejisinin geliştirilmesine ivedilikle başlanmalıdır. Söz konusu stratejinin uzun ölçekli ana
hedefi, kıyılarımızdaki hamsi avcılığını sürdürebilir kılmaktan ziyade, 1970’den öncekine benzer
bol çeşitliliğe ve av çokluğuna dayalı balıkçılık yapısını yeniden oluşturabilme ve bunu doğru
şekilde yönetebilme kapasitesine erişmek olmalıdır (Sarı, 2015). Toplam su ürünleri üretimi
yapısal açıdan değerlendirildiğinde, dünyadaki balıkçılığın durumu ile benzerlik arz ettiği
görülmektedir. Son on yıllık veriler değerlendirildiğinde 2002 yılında toplam üretimin %90’ı
avcılıktan, %10’u da yetiştiricilikten geldiği görülmektedir. Ancak aynı oranlara 2012 yılında
bakarsak avcılığın toplam üretim içindeki payının %67’ye gerilediğini, buna karşılık yetiştiriciliğin
payının ise %33’e yükseldiğini görüyoruz. Bu aslında son yıllarda avcılık miktarının oransal olarak
artmadığını hatta azaldığını, toplam su ürünleri üretiminin stabil görünmesine ise yetiştiricilik
miktarın hızlı artışının neden olduğunun göstergesidir. Toplam su ürünleri üretiminin başka bir
yapısal özelliği ise üretimin daha çok denizel karakterde olmasıdır. Zira toplam üretim içinde
denizlerin payı %95 iken içsulardan elde edilen üretimin ancak %5 civarında olduğu
görülmektedir. Avcılıkta denizel kaynaklar ön planda iken yetiştiricilikte 2012 yılına kadar
üretimin çoğunluğunu içsu balıkları oluşturmaktaydı. 2012 yılında toplam 212.410 ton olarak
gerçekleşen yetiştiriciliğin %53’ü içsu balıklarına, %47’si ise deniz balıklarına aittir. Ancak Tablo
4 incelendiğinde görüldüğü gibi 2015 yılında toplam 240.334 ton olan yetiştiriciliğin %58’i
denizlerde, %42’si içsularda gerçekleştirilmiştir. Diğer bir ifade ile 2012 yılı oranları tersine
dönmüş durumdadır. Tablo 4’te, Türkiye’ deki avcılık ve yetiştiriciliğin yıllar itibariyle değişimi
verilmektedir.
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Tablo 4. Türkiye Yıllar İtibariyle Avcılık ve Yetiştiricilik (TUİK, 2018)
Avcılık (ton)
Yıllar

Yetiştiricilik (ton)

Toplam (ton)

Deniz

İçsu

Toplam

Deniz

İçsu

Toplam

2000

460.521

42.824

503.345

35.646

43.835

79.031

582.376

2001

484.410

43.323

527.733

29.730

37.514

67.244

594.977

2002

522.744

43.938

566.682

26.868

37.297

61.165

627.847

2003

463.074

44.698

507.772

39.726

40.217

79.943

587.715

2004

504.897

45.585

550.482

49.895

44.115

94.010

644.492

2005

380.381

46.115

426.496

69.673

48.604

118.277

544.773

2006

488.966

44.082

533.048

72.249

56.694

128.943

661.991

2007

589.129

43.321

632.450

80.840

59.033

139.873

772.323

2008

453.113

41.011

494.124

85.629

66.557

152.186

646.310

2009

425.275

39.187

464.462

82.481

76.248

158.729

623.191

2010

445.680

40.259

485.939

88.573

78.568

167.141

653.080

2011

477.685

37.097

514.755

88.344

100.446

188.790

703.545

2012

396.322

36.120

432.442

100.853

111.557

212.410

644.852

2013

339.047

35.074

374.121

110.375

123.019

233.394

607.515

2014

266.078

36.134

302.212

126.894

108.239

235.133

537.345

2015

397.731

34.176

431.907

138.879

101.455

240.334

672.241

2016

263.724

33.900

297.6

151.794

101.601

253.395

551.0

2017

269.676

32.145

301.8

172.492

104.01

276.502

448.994

Ülkemizin deniz balıkçılığının yapısına baktığımızda aslında mevcut balıkçılığın daha çok küçük
ölçekli balıkçılık özelliklerine sahip olduğunu görüyoruz. Daha çok kıyılarda gerçekleşen bu avcılık
tipinde 5-12 m boyunda tekneler kullanılmaktadır. Bu küçük tekneler daha çok uzatma ağları,
çapari, paragat ve voli ağları ile balıkçılık yapmaktadır. Bu tekneler en fazla 100 m derinliğe sahip
kıyı bölgelerde avcılık yapmaktadır. Türkiye deniz balıkçılığı içindeki bu teknelerin payına
baktığımız zaman toplam tekne varlığımızın neredeyse %90’ının bu teknelerden oluştuğunu
görüyoruz. Fakat toplam avın ancak %10’unu karaya çıkarabilmektedirler. Bu yönüyle ülkemiz
deniz balıkçılığı tipik bir küçük ölçekli kıyı balıkçılığı tipindedir. Türkiye’deki balıkçı gemisi sayısı
2017 yılı için Tablo 5’teverilmiştir.
Tablo 5. Türkiye Balıkçı Gemisi Sayısı (TÜİK, 2018)
Faaliyet Alanı
Deniz
İçsu
Toplam

0-4.9
764
304
1.071

5-7.9
9.637
2.307
11.944

8-9.9
3.027
198
3.225

Boy Grubu (m)
10-11.9 12-14.9
796
457
33
64
829
521

15-19.9
288
16
304

20-29.9
463
463

50+
7
7

Toplam
15.860
2.922
18.602
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Toplam tekne varlığını gösteren 2017 yılı verilerine bakıldığında aslında 12m’den daha büyük ve
daha çok gırgır-trol balıkçılığı yapan teknelerin oranı ancak %10 civarındadır. Oysa bu teknelerin
toplam av için deki payı %90 civarındadır. Bu teknelerle yapılan balıkçılığı büyük ölçekli
endüstriyel balıkçılık olarak nitelemek mümkündür. Denizlerde en çok avlanan türlere
baktığımızda ilk sırada yer alan hamsinin uzun yıllardır hiç değişmediğini görmekteyiz. 2017 yılı
verilerine göre en çok avlanan pelajik ve demarsal deniz balıkları Tablo 6 ve Tablo 7’de verilmiştir.
Tablo 6. Türkiye’de Avcılığı En Çok Yapılan Pelajik Deniz Balıkları (ton/yıl) (TÜİK,2018)
Yıllar
2000
2005
2010
2015
2016
2017

Hamsi
280.000
138.569
229.023
193.492
102.595
158.093

Sardalya
16.500
20.656
27.639
16.693
18.162
23.425

İstavrit
22.200
27.518
20.447
16.664
2.288
4.919

Palamut
12.000
70.797
9.401
4.573
39.459
7.577

Lüfer
4.250
18.357
4.744
4.136
9.573
7.577

Çaça
7.000
5.500
57.023
76.996
50.224
33.949

Tablo 7. Türkiye’ de Avcılığı En Çok Yapılan Demarsal Deniz Balıkları (ton/yıl) (TÜİK, 2018)
Yıllar
2000
2005
2010
2015
2016
2017

Mezgit
18.000
8.309
13.558
13.158
11.54
8.248

Bakalorya
18.190
4.100
1.256
706
738.8
1.011

Tekir
2.300
1.207
4.455
3.476
3.047
2.074

Barbunya
2.450
2.825
2.797
1.281
1.453
1.406

Kalkan
2.700
649
295
239
221
167

Her iki tablo birlikte incelendiğinde görüldüğü gibi ilk sırada hamsi, ikinci sırada bazı yıllar çaça,
bazı yıllar sardalya, üçüncü sırada palamut ve dördüncü sırada istavrit yer almaktadır. Demarsal
balıklar ise artık pelajik balıkların yanına bile yaklaşamamaktadır. Diğer deniz ürünleri olarak
istatistiklere giren kabuklu, eklembacaklı ve yumuşakçalara ait veriler Tablo 8’de verilmiştir.
Tablo 8. Türkiye’de En Çok Avcılığı Yapılan Deniz Ürünleri(ton/yıl) (TÜİK, 2018)
Yıllar

Kum Midyesi

Deniz Salyangozu

Karidesler

Midye

Mürekkep Balığı

2000

10.000

2.150

2.000

1.200

550

2005

10.847

12.600

6.339

12.362

1.221

2010

26.987

8.437

4.705

981

1.597

2015

37.409

8.795

3.995

240

745

Tablo 8 incelendiğinde görüldüğü gibi diğer deniz ürünleri arasında en çok kum midyesinin avcılığı
yapılmakta, ikinci sırada midye, üçüncü sırada deniz salyangozu dördüncü sırada karides türleri
ve son sırada mürekkep balığı yer almaktadır. İç sulardaki avcılık ise daha çok Van Gölü inci kefali
ve sazan üzerinde yoğunlaşmıştır. Sazanın her yıl 3-4 milyon adet civarında göl, gölet ve baraj
göllerine balıklandırma yoluyla dışarıdan ilave edildiğini dikkate alırsak, aslında ülkemiz içsu
balıkçılığının doğal olarak Van Gölü inci kefali üzerinde kaldığını ifade edebiliriz. Tablo 9’da, 19802000 yılları arasında bazı içsu balıklarının avcılık miktarları(ton), türlerin toplam içsu balıkları
üretimi içindeki oranı (%) ve 1980-2000 yılları arasındaki değişim (%) verilmektedir (Sarı 2012).
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Tablo 9. Türkiye’de Su Ürünleri Miktarı Değişimi (ton/yıl) (TÜİK, 2018)
Yıllar
Toplam Su Ürünleri Tüketimi
İçsu Balıkları Üretimi
İçsu Balıklarının Payı(%)

1980
424.451
32.255
7.6

1990
385.115
37.315
9.7

2000
582.376
43.385
7.43

Değişim
37.2
34.5
-0.17

Önemli Türler

Avcılık-Oran

Avcılık-Oran

Avcılık-Oran

Değişim

Sazan
İnci Kefali
Kerevit
Tatlısu Kefali
Yayın
Levrek

9.413-29.2
6.954-21.2
5.767-17.9
1.767-5.5
1.663-5.2
1.590-4.9

16.001-43.0
11.100-30.0
542-1.45
606-1.62
480-1.28
1.563-4.19

14.137-32.58
15.654-36.08
1.681-3.87
698-1.60
1.019-2.34
0-0

3.38
14.88
-14.03
-3.9
-2.86
-4.9

Ülkemizde elde edilen su ürünlerinin kullanım ve değerlendirme durumu da dünya ile benzerlik
göstermektedir. Toplam su ürünlerinin ithalat, ihracat ve değerleri Şekil 2’de verilmiştir.
Değerlendirilmeyen su ürünü miktarı ile kişi başı tüketim değerleri KBT olarak belirtilmiştir.

Şekil 2. Su Ürünleri Toplam Üretim Durumu, İthalat, İhracat Ve Tüketimi (TÜİK 2018 ve
BSGM)
Şekil 2 incelendiğinde görüldüğü gibi toplam üretimin yüksek olduğu yıllar balık unu ve balık yağı
üretimine ayrılan pay artmakta, azaldığı yıllarda ise azalmaktadır. Kişi başı tüketim miktarı ise
yıllara göre değişmekle birlikte 6-8 kg arasında seyretmektedir. Bu rakamlar dünya
ortalamasının neredeyse tam olarak 1/3’i kadardır. Diğer bir ifadeyle ülkemiz insanı dünya
ortalamasından üç kat daha az balık tüketmektedir. Şekil 2' de dikkat çeken başka bir durum,
son yıllarda ihracat oranlarının ithalatı geçmiş olmasıdır. Buda aslında su ürünleri sektörünün
gittikçe katma değerinin arttığını göstermektedir.
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Bandırma ve Çevresi Su Ürünleri Sektörü
Bandırma ve çevresi su ürünleri sektörü açısından Güney Marmara Bölgesi’nin en önemli
alanıdır. Bu çalışmada kapsanan alan Şekil 3’de gösterilmiştir.

Şekil 3. Bandırma ve Çevresi Su Ürünleri Sektörü Kapsama Alanı
Bandırma ve Erdek Körfezleri ile birlikte adalar çevresi çalışma kapsamına dahil edilmiştir.
Çalışma kapsamında öncelikle Marmara Denizi’nin su ürünleri açısından değerlendirmesi
yapılacak daha sonra sektör Bandırma ve çevresinde detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Türkiye
su ürünleri üretim rakamları dikkate alındığında, deniz balıkları avcılığının yoğun olarak
Karadeniz’de gerçekleştiği görülmektedir. Şekil 4’te toplam su ürünleri üretiminin bölgelere
göre dağılımı verilmiştir.

Seri1; Ege;
43832,6; 16%

Seri1; Akdeniz;
11899,9; 4%

Doğu Karadeniz
Seri1; Marmara;
22006,2; 8%

Batı Karadeniz
Seri1; Doğu
Karadeniz;
152428,6; 57%

Marmara
Ege
Akdeniz

Seri1; Batı
Karadeniz;
39453,2; 15%

Şekil 4. Toplam Su Ürünleri Üretiminin Bölgesel Dağılımı-TÜİK 2018
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Şekil 4 incelendiğinde Marmara Denizi, ülkemiz su ürünleri üretiminde dördüncü sırada
gelmektedir. Ancak Ege Denizi ile Marmara Denizi arasındaki fark çok büyük değildir ve bu
yüzden ikisinin payına eşit gözle bakmak mümkündür.
Tablo 10. Marmara Denizi Deniz Balığı Türlerinin Toplam Avcılıktaki Yeri(ton/yıl) TÜİK, 2018
Balı Türü

Marmara Denizi

Toplam (ton)

Bakalorya-Berlam

79,2

1 011,3

Barbunya

2,9

1 406,4

Çaça

5,8

33 949,5

Çipura

3,2

590,0

Dülger

1,1

48,3

Fener Balığı

66

185,2

Gelincik

0,1

11,7

Gümüş

14,6

489,3

Hamsi

8340,7

158 093,8

İskorpit

14,1

306,0

İsparoz

0,5

86,6

İstavrit

2718,4

8 065,6

İstavrit

1728,8

4 919,3

İşkine

2,7

3,0

İzmarit

6

285,9

Kalkan

15,1

167,4

Karagöz

10,2

210,9

Kefal

239,2

2 313,6

Kılıç

2

441,0

Kırlangıç

22,7

56,6

Kırlangıç

2,6

7,5

Kolyoz

146,7

2 043,0

Köpek

10,7

23,2

Kupez

31,8

3 175,0

Levrek

7,8

135,1

Lipsöz

0,6

20,4

Lüfer

719,9

1 935,7

Melanurya

6,4

92,3

Mercan

2,7

1 171,7

Mezgit

247,8

8 248,0

Mırmır

12,5

152,3

Minekop

1,1

26,7

Palamut-Torik

1103

7 577,6

Patlakgöz Mercan

0,1

9,4

Pisi

2,6

7,1

Sardalya

5684,5

23 425,7

Sarıgöz

0,3

19,8

Sinagrit

0,4

47,2

Tekir

76,2

2 074,4

Tirsi

16,3

1 576,2

Uskumru

387,2

728,2

Vatoz

144,7

183,0

Zargana

92,8

252,8

Zurna

1

152,9

Dil

57,1

486,4
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Toplam su ürünleri üretimi içinde Marmara Denizi’nin payı yıllara göre değişmekle birlikte % 1013 arasındadır. Tablo 10'da, 2017 yılı için Marmara Denizi deniz balığı türlerinin toplam
avcılıktaki yeri verilmektedir. Tablo 10 incelendiğinde görüldüğü gibi, Marmara Denizi’nde en
çok avlanan türler, toplam su ürünleri içinde en çok avlanan türler ile paralellik göstermektedir.
2017 yılı verilerine göre birinci sırada hamsi, ikinci sırada sardalya, üçüncü sırada kraça ve
karagöz istavrit, dördüncü sırada lüfer,beşinci sırada palamut yer almaktadır. Denizlerimizden
avlanan kabuklu, eklembacaklı, yumuşakça ve diğer türlere ilişkin istatistikler diğer deniz ürünleri
kategorisinde toplanmaktadır. Seçilmiş yıllara göre diğer deniz ürünleri içinde yer alan türlerin
avcılık rakamları Tablo 11'de yer almaktadır. Tablo 11 incelendiğinde 2017 yılı içerisinde
avlanan diğer deniz ürünleri içerisinde en çok 9194.1 ton ile deniz salyangozudur.
Marmara denizinde avlanan 552.9 ton deniz salyangozu bu değere önemli bir katkı
sunmaktadır. Marmara denizinde avlanan diğer deniz ürünlerinden pembe karides
(1388.9 ton) ve kırmızı karides (511.3 ton) ile en fazla avlanan türler arasında yer
almaktadır.
Tablo 11. Marmara Denizi Diğer Deniz Ürünlerin i n Toplam Avcılıktaki Yeri
(ton/yıl) TÜİK, 2017
Balık Türü
Ahtapot
Deniz Salyangozu
İstakoz
Kalamerya
Jumbo Karides
Karabiga Karides
Kırmızı Karides
Pembe Karides
Erkek Karides
Mürekkepbalığı
Pavurya
Kara Midye
Diğer

Marmara Denizi
0,6
552,9
0,9
2,1
31,4
5,1
511,3
1388,9
4,3
22,7
0,8
89,1
159,8

Toplam
162,7
9 194,1
1,8
421,9
728,6
208,0
1 382,8
2 356,8
54,1
986,0
1,3
535,6
1 506,1

Bandırma ve çevresinde avlanan balıklara ilişkin kayıtlar Bandırma Su Ürünleri halinden alınmış
olup, veriler Şekil 5’te gösterilmiştir.
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Şekil 5. Bandırma Su Ürünleri Hali Fiyat Listesi
Türkiye balıkçılığı için av gücünün önemli göstergelerinden birisi olan balıkçı teknesi sayısı Tablo
12’ de verilmiştir. Tablo incelendiğinde görüldüğü gibi Türkiye’ de içsular hariç olmak üzere
toplam 14479 adet balıkçı teknesi bulunmaktadır. Teknelerin büyük bir kısmının boyu 10
metreden daha küçüktür. Marmara Bölgesi için TÜİK istatistiklerinde 0-4.9 m boyunda tekne
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sayısı verilmemekle birlikte bu boyda çok sayıda tekne varlığı söz konusudur. Marmara Bölgesi
tekne varlığı açısından değerlendirildiğinde Türkiye toplamına oranla en yüksek sayıda tekne 3049.9 m aralığında olup, bu boydaki toplam tekne varlığının %31’ i Marmara Bölgesi’ nde
bulunmaktadır. Tablo 12'de, Türkiye ve Marmara Bölgesi’ndeki balıkçı teknesi sayıları
verilmektedir.
Tablo 12. Türkiye ve Marmara Bölgesi Balıkçı Teknesi Sayıları
Tekne Boyu
0-4.95-7.9 8-9.9 10-11.912-14.915-19.9 20-29.930-49.950+
Türkiye Toplamı 767 9.2373.068 678
488
289
484
229
6
Marmara Bölgesi
1674 442 187
148
75
140
74
2
Oran (%)
18.2 14.40 27,58 30.32 25.95 28.92 33.31 3.33

Toplam
14479
2742
18.93

Bandırma ve çevresinde bulunan tekne sayıları TÜİK istatistiklerinde ayrı olarak verilmemekle
birlikte yapılan alan çalışması ve paydaş kuruluşlarla görüşmeler sonucunda deniz balıkları avcılığı
amacıyla kullanılan tekne sayıları Tablo 13’de verilmiştir.
Tablo 13. Bandırma ve Çevresinde Balıkçılık Faaliyetleri
Yerleşim Yeri
Bandırma
Aşağı Yapıcı
Tatlısu
Dalyan
Karşıyaka
Çakıl
Kestanelik
Şahinburgaz
Dutlimanı

Gırgır

13
14
5
5

Trol

2
50
90
3

Dipağı ve diğer
30
2
7
2
8
5
5
25
5

Balıkçı Sayısı
60
5
15
14
575
850
180
100
15

Balıkçı Barınağı
Var
Yok
Var
Yok
Var
Var
Var
Var
Var

Kooperatif
Var
Yok
Yok
Yok
Var
Var
Yok
Yok
Yok

SONUÇ ve ÖNERİLER
Dünyada olduğu gibi ülkemizde de balık stokları üzerindeki baskı her geçen yıl artmaktadır.
Bilindiği gibi doğal kaynaklar sürdürülebilir kaynaklar olup sonsuz değillerdir. Sürdürülebilir
yönetim ölçütleri içerisinde kullanılan balıkçılık kaynakları sonsuza kadar kullanılabilir. Giriş
bölümünde belirtildiği gibi avcılık yolu ile elde edilen toplam ürün miktarı, yetiştiricilik yolu ile
elde edilen ürün miktarı ile benzer değerlere ulaşmıştır. Dünyada ve ülkemizde avcılık ile elde
edilen ürün miktarları sabitlenmiş ya da gerileme eğilimine girmiştir. Bu durum denizlerimizdeki
balık stoklarının yıllık stoka katılım miktarlarının üzerinde sömürüldüğünün bir göstergesidir. Bu
nedenle ülkemiz denizleri ve iç sularında bulunan balık stoklarının avcılığında asgari boy
ölçütlerine dikkat edilmelidir. Özellikle avcılığın yasak olduğu dönemlerde, denizlerde ve
içsularda yasakların tam manasıyla uygulanması gerekmektedir. Marmara denizi Kara Deniz il
Ege ve Akdeniz arasında bir geçiş koridoru konumundadır. Ekonomik öneme sahip birçok balığın
geçiş yaptığı, beslendiği ve ürediği bu alan komşu denizler açısından da önemlidir. Özellikle son
yıllarda kabul gören ekosistem temelli balıkçılık yönetimi anlayışı kapsamında, ülkemizin önemli
balıkçılık alanlarından olan, Marmara Denizi'nin kirliliğe ve ekolojik bozulmalara karşı korunması
gerekmektedir. Zira burada olacak olan bir bozulma Karadeniz'den Akdenize kadar bütün balık
stokalarını olumsuz etkileyecektir.
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Bandırma, ülkemizin en büyük balıkçı filolarını barındırması ve sahip olduğu balıkçılık potansiyeli
ile bölgede önemli bir konumda bulunmaktadır. Ülkemizde avcılık yolu ile elde edilen toplam
ürünün yaklaşık %10 gibi büyük bir bölümünü karşılayan bölgede ekonomik öneme sahip türler
için yapılacak bilimsel çalışmalar ile yıllık avlanılabilir miktarlarının belirlenmesi türlerin
devamlılığı açısından önemli olacaktır. Ayrıca bölgede büyük balıkçı filolarının bölgedeki stoklar
üzerinde aşırı bir av baskısı oluşturmasına izin verilmemelidir. Balık stoklarına ilişkin düzenli
olarak verilerin tutulması yıllar içerisindeki değişimin ortaya konulması açısından faydalıdır. Bu
yüzden Bandırma ve çevresinde karaya çıkarılan balıkların miktar ve boylarına ilişkin düzenli
verilerin tutulması, özellikle ekonomik öneme sahip türlerin izlenmesinde, faydalı olacaktır.
Ülkemizde artan nüfus ile beraber önemli protein kaynaklarından olan balık stokları üzerindeki
baskı artmaktadır. İlerleyen yıllarda Bandırma ve çevresinde bulunan balık stokları üzerindeki av
baskısının günümüzden çok daha fazla olacağı aşikar bir durumdur. Bu yüzden, sürdürülebilirlik
kavramı esas alınaraktan ileriye yönelik planlamalar yapılması gerekmektedir. Marmara
Denizi'nin çevresi ülkemizin en yoğun nüfusun ve büyük ölçekli sanayi işletmeleri bulunduğu
bölgelerden birisidir. Yerleşim yerleri ve sanayi işletmelerinden direkt Marmara Denizi ya da
denize dökülen derelere kirli su deşarjı yapılması balık stoklarını olumsuz etkileyecektir. Bu
yüzden kirli suların arıtma işlemine tabi tutulmadan denize deşarjı önlenmelidir.
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DONDURULMUŞ GÜMÜŞ BALIĞI (Atherina boyeri Risso, 1810)
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ÖZET:
TR 22 düzeyinde yer alan Balıkesir ili (TR221) Bandırma ilçesi, su ürünleri üretimi ve ihracatı açısından
önemli bir yere sahip olup, Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine dondurulmuş balık, ıstakoz, karides, midye,
yengeç gibi kabuklu su ürünleri ile kurbağa ve kara salyangozu gibi ürünlerinin ihracatı yapılmaktadır.
Gümüş balığı (Atherina boyeri Risso, 1810), ülkemizde İznik, Sapanca, Eğirdir ve Köyceğiz göllerinde yoğun
populasyonlarla yaşayan ve avcılığı yapılan bir balıktır. Yakın tarihe kadar ülkemizde ekonomik öneme
sahip olmayan gümüş balığı, son yıllarda değer kazanarak hem yem balığı olarak hem de yurt dışına
satılarak tüketime sunulmaktadır. Gümüş balığının besin kalitesinin yüksek olması (protein içeriği > %70)
yanında fiyatının ucuz olması, ekonomik balık yemi üretimi açısından önemli bir alternatif hammadde
kaynağını oluşturmaktadır. Dış piyasaya önceleri taze olarak ihraç edilen gümüş balığı, son yıllarda Avrupa
ülkeleri tarafından donmuş ve panelenerek dondurulmuş olarak iki farklı ürün halinde talep edilmektedir.
Bu çalışmada, TR 22 düzeyinde yer alan Bandırma’da (TR221) önemli düzeyde ihracata yönelik su ürünleri
üretimi yapan bir firmada, dondurulmuş gümüş balığı üretimi yapılarak TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği
Yönetim Sistemi ve İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu (British Retail Consortium, BRC) Standardı
kapsamında müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına uygun güvenli ürün elde edilmesi amacıyla üretim akım
şeması tanımlanmış ve her bir basamak karar ağacı ile incelenerek tehlike analizleri gerçekleştirilmiştir.
Böylelikle potansiyel tehlikeler ve önlenmesi için alınması gereken tedbirler ile kritik kontrol noktaları ve
bu noktalara ait olan kritik limitler ortaya konulmuştur.
Anahtar sözcükler: gümüş balığı, atherina boyeri risso 1810, tehlike analizi, kritik kontrol noktası, bandırma
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ABSTRACT:
Bandirma District (TR221) of Balikesir province, located at TR 22 level has an important place in terms of
production and export of aquatic products and frozen fish products, frozen fish, shellfish such as lobster,
shrimp, mussel, crab, and frogs and snails are exported to Europe and Far East countries. Sand smelt
(Atherina boyeri Risso, 1810), is a fish that lives with heavy populations and made of hunting in Iznik,
Sapanca, Eğirdir and Köyceğiz Lakes in our country. Sand smelt, which does not have economical
prescription in our country until recently, is appreciated in recent years and sold both as a feed fish and
abroad. The fact that the quality of sand smelt is high (protein content> 70%) and cheap price, constitutes
an important alternative source of raw material for economic fish meal production. Sand smelt freshly
exported to the outer market have been demanded by European countries in recent years as two different
products, frozen and paneled frozen.
In this study, the production of frozen sand smelt was carried out in a firm which produces aquaculture
products for a considerable level of exportation in Bandırma (TR221) located at TR 22 level and the
production flow diagram, within TS EN ISO 22000 Food Safety Management System and British Retail
Consortium (BRC) Standard was defined in order to obtain a safe product in accordance with customer
expectations and needs, and hazard analysis was carried out by analyzing with each step decision tree. In
this way, potential hazards and the precautions to be taken to prevent them, critical control points and
critical limits belonging to these points are set forth.
Keywords: sand smelt, atherina boyeri risso 1810, hazard analysis, critical control point, bandirma
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GİRİŞ
Günümüz toplumu gıda maddesinin hijyenik ve ekonomik olmasının yanı sıra protein, yağ,
karbonhidrat, vitaminler ve mineral maddeleri de dengeli bir biçimde ve oranda içermesini
istemektedir. Su ürünleri, bu isteğe cevap veren gıda maddeleri olup, bu gıda grubu içinde de ön
sırayı balık almaktadır. Balık eti, yüksek kalitede protein ve doymamış yağ asitlerini, vitamin ve
mineralleri içermesi bakımından son derece değerli bir gıdadır. Enerji değeri de düşük
olduğundan aynı zamanda diyetetik bir özellik taşımaktadır (Varlık ve ark, 2004).
Balık eti, protein kalitesinin yüksekliği, mineral ve vitamin zenginliği, enerji miktarının düşüklüğü
ve çoklu doymamış yağ asitlerinin zenginliği ile mükemmel bir besin maddesidir. Enerji değeri de
düşük olduğundan aynı zamanda diyetetik bir özellik taşımaktadır. İnsan tüketimi amacıyla su
ürünlerinin yaygın değerlendirilme şekilleri başta taze tüketim olmak üzere tuzlama,
dumanlama, marinat gibi değişik ürünlerin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde yaygın olarak
uygulanan donmuş ürün şeklidir (Turan ve ark. 2006:22, Varlık ve ark, 2004: 491).
Günümüzde artan iş temposuna paralel olarak gıdaların “ısıt ve ye” olarak tüketimi önemli bir
yer tutmaktadır. Gıda tüketim tercihlerindeki değişimlere paralel olarak gelişen sektörlerden
birisi de dondurulmuş gıda sektörüdür. Dondurma teknolojisi, su ürünlerinin uzun süreli
korunarak depolanmasında önem taşımaktadır (Keskin, 2002:2, İzci ve ark. 2011: 4464).
Atherinidae familyasının bir üyesi olan gümüş balığı (Atherina boyeri Risso, 1810) geniş
adaptasyon yeteneğine sahip bir tür olup, morfolojik ve biyolojik karakterleri açısından bölgesel
çeşitlilik gösterir. Bu yüzden Akdeniz havzasında var olduğu sanılan birçok gümüş balığı türünün
aslında tek bir tür, yani A. boyeri olduğu ve bu çeşitliliğin A. boyeri’nin gösterdiği karmaşık
polimorfizmden kaynaklandığı görüşü büyük çapta kabul görmüştür (Altun, 1986:47).
Gümüş balığı biyolojik özellikleri uzantısında nehir, göl, havuz, rezervuar gibi kaynaklarda bol
miktarda bulunan bir türdür (Küçük ve ark., 2006:120). Ülkemizde İznik, Sapanca ve Köyceğiz
göllerinde yoğun populasyonlarda yaşayan ve avcılığı yapılan bir balıktır. Yakın tarihe kadar
ülkemizde ekonomik öneme haiz olmayan bu balık, son yıllarda değer kazanmış, hem iç piyasada
ve hem de dış piyasada tüketime sunulmaya başlanmıştır (Anonim, 2005a).
Gümüş balığının besin kalitesinin yüksek olması (protein içeriği > %70) yanında fiyatının ucuz
olması, ekonomik balık yemi üretimi açısından önemli bir alternatif hammadde kaynağı
olduğunu göstermektedir (Gümüş ve ark., 2009). Dış piyasaya önceleri taze olarak ihraç edilen
gümüş balığı, son yıllarda dondurulmuş ve panelenerek dondurulmuş olarak iki farklı ürün
halinde, Avrupa Birliği ülkeleri tarafından talep edilir olmuştur (Anonim, 2005a).
TR 22 düzeyinde yer alan Balıkesir ili (TR221) Bandırma ilçesi, su ürünleri üretimi ve ihracatı
açısından önemli bir yere sahip olup, Avrupa ve Uzakdoğu ülkelerine dondurulmuş balık, ıstakoz,
karides, midye, yengeç gibi kabuklu su ürünleri ile kurbağa ve kara salyangozu gibi ürünlerinin
ihracatı yapılmaktadır (Anonim, 2000).
Gıda güvenliği, güvenilir gıda üretimini sağlamak amacıyla hammadde temini, gıdaların üretimi,
işlenmesi, depolanması, taşınması, dağıtımı ve sunulması aşamalarında gerekli tedbirlerin
alınması olarak tanımlanmaktadır. Gıda güvenliğinin başlangıç noktası çiftlik, son noktası ise
tüketicidir. Dolayısıyla gıda güvenliği, tüketime sunulan gıdaların “çiftlikten sofraya” gelinceye
kadar geçirdikleri sağlıklı hammadde temini, gıdaların üretimi, işlenmesi, depolanması,
taşınması, dağıtımı ve sunulması aşamalarının tümünü kapsamaktadır (Giray ve Soysal,
2007:486).
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HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points/Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri)
sistemi, tüketim için güvenli gıdalar üretilmesinin sağlanmasında, gıda üreticilerine yardımcı
olan, plan dizaynı için geçerli en iyi sistem olarak sıklıkla kullanılmaktadır (Ayhan, 2013). Bu
sistem işletmede her aşamada oluşabilecek potansiyel tehlikeleri önceden belirleyerek sadece
son ürünü değil, ürünün üretildiği tüm işletmeyi de kontrol altına almayı, oluşabilecek
tehlikelerin tümü için gerekli önleyici ve düzeltici faaliyetleri sistematik bir biçimde planlamayı,
olası fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik kaynaklı hastalık risklerini en aza indirmeyi amaçlayan
bir sistemdir (Turantaş ve Ünlütürk 1998; Moterjemi ve Mortimore, 2005; Artık vd., 2012).
HACCP’i temel alarak son yıllarda geliştirilen ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, dünya
genelinde güvenli gıda elde etmek amacıyla geliştirilen bir sistemdir (Anonim, 2007:75). Bu
çalışmada, TR 22 düzeyinde yer alan Bandırma’da (TR221) önemli düzeyde ihracata yönelik su
ürünleri üretimi yapan bir firmada, dondurulmuş gümüş balığı üretimi yapılarak TS EN ISO 22000
Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ve İngiliz Perakendecilik Konsorsiyumu (British Retail
Consortium, BRC) Standardı kapsamında müşteri beklenti ve ihtiyaçlarına uygun güvenli ürün
elde edilmesi amacıyla üretim akım şeması tanımlanmış ve her bir basamak karar ağacı ile
incelenerek tehlike analizleri gerçekleştirilmiştir. Böylelikle potansiyel tehlikeler ve önlenmesi
için alınması gereken tedbirler ile kritik kontrol noktaları ve bu noktalara ait olan kritik limitler
ortaya konulmuştur.
YÖNTEM
Materyal
Araştırmada, İznik Gölü’nden uzatma ağı ile yakalanan ve buzlanıp 48 saat içerisinde
laboratuvara getirilen gümüş balıkları materyal olarak kullanıldı. Analizlerde toplam olarak 100
adet balık kullanılmıştır.
Metot
Elde edilen numunelerde T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Su
Ürünleri Yönetmeliği’nde (Anonim, 1995) yer alan ve fiziksel olarak, 1 Adet balık ölçüsü, 1
kilodaki adet miktarı, min-max ağırlık, yabancı madde miktarı, kimyasal olarak histamine, civa,
kadmiyum, kurşun, benzo(a)piren, dioksinlerin toplamı ve dioksinlerin ve dioksin benzeri
PCBs’lerin toplamı, mikrobiyolojik olarak ise, toplam aerobik bakteri sayısı, koliform bakteri, E.
coli, S. aureus, Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Vibrio parahaemolyticus ve Vibrio
cholera analizleri T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından bildirilen referans metodlar
kullanılarak gerçekleştirilmiştir (https://www.tarim.gov.tr/Konu/1008/Teshiste-Metod-Birligi).
BULGULAR
ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ‘ne göre, ürünün ilgili güvenlik bilgilerini kapsayan
eksiksiz bir tanımı yapılmalıdır. Ürün tam olarak tanımlanmalı, bileşimi; fiziksel, kimyasal ve
biyolojik özellikleri (pH’sı, su aktivitesi vb.), varsa ısıl işlem, dondurma, tütsüleme, tuzlama vb.
gibi ürüne uygulanan işlemler ile ambalaj özellikleri, dağıtım kanalları ve depolama koşulları ile
depolama ömrü ve kullanım talimatı belirtilmelidir.
İşletmede elde edilen her ürünün doğrudan tüketime sunulup sunulmadığı ya da başka bir
işletmede ara ürün ya da gıda katkı maddesi olarak kullanılıp kullanılmadığı, ambalaj biçimi
(dökme, çuval ya da varil gibi büyük ambalaj, son tüketici ambalajı) tüketimden önce son bir kez
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daha ısıl işleme maruz kalıp kalmadığı gibi bilgiler yeterli ayrıntı ile belirtilmelidir (Batu ve Gök
2006:7).
Çalışmamızda dondurulmuş gümüş balığı ürün tanımlaması Tablo 1.de görülmektedir. Ürün
özelliklerinin oluşturulmasında, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü
Su Ürünleri Yönetmeliği (Anonim, 1995)’nde bildirilen kriterler dikkate alınmıştır.

Tablo 1. Dondurulmuş Gümüş Balığı Ürün Spesifikasyonu
ÜRÜN ADI:

DONDURULMUŞ GÜMÜŞ BALIĞI (Atherina boyeri Risso 1810))

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:
MİKROBİYOLOJİK ÖZELLİKLER
Parametreler
Aerobik Mikroorganizma 30°C(/g)

Maksimum Tolerans
n= 5, c= 2, m= 106, M= 107

Koliform (/g)

n= 5, c= 2, m= 160, M= 210

E. coli (/g)

n= 5, c= 2, m= 9,

S.aureus (/g)

n= 5, c= 2, m= 103, M= 5 x 103

Salmonella spp.

25 g’da bulunmamalıdır.

Listeria monocytogenes

n= 5, c= 0

V. parahaemolyticus

Hiç bulunmamalıdır.

V. cholera

Hiç bulunmamalıdır.

M= 12

FİZİKSEL ÖZELLİKLER
1 Adet balık ölçüsü

5 - 7 cm

1 kilodaki adet miktarı

500 – 550

Min - max ağırlık

1,8 - 2 gr

Yabancı madde oranı

Max % 2

KİMYASAL ÖZELLİKLER
Histamin
Civa
Kadmiyum

n= 9, c= 2, m= 100 mg/kg, M= 200 mg/kg
0,5 ppm
0,05 ppm

Kurşun

0,3 ppm

Benzo(a)piren

2,0 ppb yağda

Dioksinlerin toplamı (en çok)

4,0 pg/g

Dioksinlerin ve dioksin benzeri PCBs’lerin toplamı
(en çok)
KULLANIM ŞEKLİ VE AMAÇLANAN KULLANIMI:

8,0 pg/g

KULLANICI / TÜKETİCİ GRUBU:

Bebekler ve balığa karşı alerjisi olan
Kişiler hariç her yaştan tüketiciye
uygundur.
Kendisi alerjendir.

ALERJEN VARLIĞI:
GMO VARLIĞI:

Kızartılarak tüketilir.

Ürün ve kullanılan yardımcı
malzemeler GMO (genetiği
değiştirilmiş organizma) içermemektedir.
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AMBALAJLAMA:

1 kg naylon (PE) poşet veya koli poşetinde
10 kg/koli dökme olarak ambalajlanır.

RAF ÖMRÜ VE DEPOLAMA KOŞULLARI:

–18°C’de 24 ay

SATILACAĞI YER:

İç piyasa market, otel, restoran; dış piyasa
müşteri grupları
Alerjendir. Çözdürdükten sonra tekrar
dondurmayınız.
Nakliye / Depolama sıcaklığı –18°C min.

ETİKETİNDE BULUNAN UYARILAR:
ÖZEL DAĞITIM KONTROLÜ:

Akış şeması, belirli bir besin maddesinin üretiminde uygulanan sıranın ve basamaklar veya
işlemler arasındaki ilişkinin şematik gösterimi olarak tanımlanmaktadır (TSE ISO 13001, 2003).
Tehlike analizi yapılmadan önce ürünle ilgili üretim akış şeması oluşturulmalıdır. Akış şemasında,
gıdanın tüketicinin sofrasına gidinceye kadar geçirdiği tüm aşamalar ayrıntılı olarak
gösterilmelidir. Hammaddenin alımından başlanılarak, tüm katkı ve yardımcı maddelerin işlem
hattında giriş noktaları, işlem hattındaki tüm uygulamalar, varsa bekleme süreleri ve sıcaklıkları,
ambalajlama, ısıl işlem, depolama, dağıtım işlemleri ve yine varsa kalite kontrol aşamaları ile
birlikte ayrıntılı olarak gösterilmelidir (Batu ve Gök 2006). Çalışmamızda, dondurulmuş gümüş
balığı üretim akış şeması aşağıdaki gibi oluşturulmuştur (Şekil 1.).
Hammadde temini ve kabulü (taze atherina)
Su, buz

Yıkama ve temizleme

OpÖGP

KN
Sıvı Atık: Yıkama Suyu

Soğuk muhafaza ( + C2/+ 4°C)

KN

Yabancı balık ve madde seçme

KKN1(F)
Katı Atık: Yabancı balık,
göl bitkileri, taş, metal vb

IQF dondurma (-35°C)
Karton koli, naylon poşet

Paketleme
Metal dedektör

Etiket

Katı Atık: Bozuk Ambalaj
KKN2(F)

Etiketleme
Muhafaza (-18°C)

KN

Sevkiyat (-18°C)
Şekil 1. Dondurulmuş Gümüş Balığı Ürün Akış Şeması
HACCP sisteminin uygulanabilmesi için gerekli ilk prensip, tehlike analizlerinin yapılmasıdır. Bu
sisteme göre biyolojik, kimyasal ve fiziksel ajanlar, gıdalarda sağlığı tehdit edici potansiyel
tehlikeleri oluşturmaktadırlar. Tehlike analizlerinin yapılması, üretimin her aşamasında
oluşabilecek olan potansiyel tehlikelerin ayrı ayrı konmasını ve bunların ortaya çıkma olasılıkları
ve yarattıkları tehlikenin ciddiyeti göz önüne alınarak değerlendirilmesini içerir.
168

Tehlike analizleri kritik kontrol noktaları kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik güvenliği garanti
altına almalıdır. Teknik, uzmanlık ve deneyim gerektiren bu aşamanın doğru bir şekilde
yapılmaması, ileride üretilen gıdanın istenilen güvenlik düzeyinde olmamasına yol açabilir.
Tehlike analizleri hammaddeler, katkı maddeleri, işleme, dağıtım, perakende satış ve tüketim
şeklinden kaynaklanan tehlikelerin belirlenmesini ve değerlendirilmesini içine alır (Göktan ve
Tuncel, 1992; Barrie 1996:16; Kayaardı, 2004).
Tehlike analizleri yapılırken ilk aşama olan potansiyel tehlikelerin tanımlanmasında “beyin
fırtınası” tekniğinden yararlanılır. Bu aşamada HACCP takımı, hammaddeden ürünün kullanımına
kadar olan tüm aşamalardaki potansiyel tehlikeleri belirleyerek bir liste oluşturur. Tehlikelerin
tanımlanmasında “karar ağacı” kullanılır (Anonim, 1999:9). Karar ağacı, gıdanın üretim
sürecindeki bir noktada tanımlanmış bir tehlike için o noktanın kritik kontrol noktası olup
olmadığını karar verme yönünden dikkate alınan sistematik soru dizisidir. Karar ağacının
uygulanması için, akış şemasında belirtilen her işlem basamağı sırasıyla işleme dahil edilmelidir.
Her basamakta karar ağacı gerçekleşmesi beklenen her tehlikeye ve belirlenen her kontrol
önlemine uygulanmalıdır (Anonim, 2005b). Tablo 2.de dondurulmuş gümüş balığı tehlike
değerlendirmesi/risk analizi görülmektedir.
Ön gereksinim programları, besin zinciri boyunca gerekli hijyenik ortamı sağlayarak uygun bir
üretim yapmak, son ürünün güvenli bir şekilde hazırlanmasını sağlamak ve insan tüketimi için
güvenli besinler sunmak için temel koşullar ve faaliyetlerdir. Ön gereksinim programları
kuruluşun uyguladığı besin zinciri kısımlarına ve kuruluşun tipine bağlıdır. Örneğin; iyi tarım
uygulamaları (GAP); iyi veteriner uygulamaları (GVP); iyi üretim uygulamaları (GMP); iyi hijyen
uygulamaları (GHP); iyi laboratuvar uygulamaları (GLP); iyi dağıtım uygulamaları (GDP); iyi ticaret
uygulamaları (GTP) gibi.
Operasyonel ön gereksinim programı (OpOGP) ise, “olası besin güvenliği tehlikelerini ve/veya
üründe ya da proses ortamında besin güvenliği tehlikelerinin kontaminasyonu veya çoğalmasını
kontrol altına almak için zorunlu olduğu tehlike analizleriyle tanımlanan ön gereksinim
programı” şeklinde tanımlanmaktadır (TSE EN ISO 22000 2006, TSE ISO/TS 22004 2006).
Çalışmamızda dondurulmuş gümüş balığı üretim akış şemasının ilk basamağını oluşturan
“hammadde temini ve kabulü aşaması” gümüş balıklarının avlandığı göllerdeki olası biyolojik ve
kimyasal kirlilik tehlikesi risk analizi puanının 4’ün üzerinde çıkması nedeniyle OpÖGP olarak
belirlenmiştir (Tablo 3).
Araştırma materyalini oluşturan gümüş balıkları, İznik Gölü’nden T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen av yasak dönemlerine uyularak ve av
sezonu başlangıcında Tarım İl/İlçe Müdürlüğü tarafından yapılan kontrollerde elde edilen
numunelerin kimyasal ve mikrobiyolojik analiz sonuçlarının yasal limitlere uygun olduğunun
bildirilmesinden sonra avlanmışlardır.
Kritik kontrol noktası (KKN), besin güvenliği tehlikesinin önlendiği veya elimine edildiği ya da
kabul edilebilir düzeye indirilebildiği ve kontrol edilebildiği aşamadır (TSE EN ISO 22000 2006,
TSE ISO/TS 22004 2006). Bir tehlikenin kontrolü için kritik nokta belirlenmesi, karar ağaçlarının
kullanımıyla kolaylaştırılabilir. Karar ağacının uygulanmasında akış şemasında belirtilen her işlem
basamağı sırasıyla işleme dahil edilmelidir. Her basamakta karar ağacı gerçekleşmesi beklenen
her tehlikeye ve belirlenen her kontrol önlemine uygulanmalıdır (Anonim, 2005b).
Çalışmamızda, dondurulmuş gümüş balığı üretim akış şeması üzerinde gerçekleştirilen tehlike
değerlendirilmesi ve risk analizi sonucu 4. basamak “yabancı balık ve madde seçme” basamağı
“yosun, bitki parçaları, taş parçası, kerevit ve diğer yabancı balıkların varlığı, seçme ve
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ayıklamanın yetersiz yapılması sonucu son üründe bu yabancı maddelerin kalması” fiziksel
tehlikesi nedeniyle Kritik Kontrol Noktası 1 F (KKN 1 F) olarak belirlenmiştir (Tablo 4)
Dondurulmuş gümüş balığı üretim akış şemasının 7. basamağı olan “metal dedektörü”, risk
analizi ve karar ağacı uygulaması göre “ürünler arasında metal parçası kalması” fiziksel tehlikesi
nedeniyle Kritik Kontrol Noktası 2 F (KKN2 F) olarak belirlenmiştir.
HACCP uygulaması, bir HACCP Planı dahilinde gerçekleştirilir. HACCP Planı, gıda güvenilirliği
yönünden önemli ve gıda zincirinin bütün basamaklarındaki olası tehlikelerin kontrolünü
sağlamak üzere geliştirilmiş ve HACCP prensipleri ile uyumlu olarak hazırlanmış bir plandır.
HACCP Planı sistem ile ilgili gerekli tüm bilgi, referans ve kayıtları içerir. HACCP sisteminin
uygulanması ile ilgili olarak ön koşul programları hariç tüm maddeler, aslında HACCP Planı’na
dahildir (Burson, 2002; Anonim, 2005). Tablo 4.de akış şeması üzerinde gerçekleştirilen tehlike
değerlendirmesi ve risk analizi sonucu belirlenen kritik kontrol noktaları ve bu noktalarda HACCP
prensiplerinin uygulanışı ile ilgili bilgiler görülmektedir.
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5

5

Su ürünleri
yönetmeliğ
i (TKB)

E

OPOGP

1

H – KKN

K – Gümüş balığının bakanlıkça
belirlenen limitlerin üzerinde Civa,
Kadmiyum , Kurşun, Benzo(a)piren
ve Dioksinlerin ve dioksin benzeri
PCBs’leri içermesi

E (S3)

4

H

2

Bakanlık izleme programına göre göl sularının
kontrolü ve avcılığa açılması. Bakanlıkça izin verilen
temiz bölgelerden balık alımı yapılır. Ayrıca
mikrobiyolojik analiz planında belirtilen periyotlarda
gelen hammaddenin mikrobiyolojik analizi yapılır.
Alınan her partide organoleptik muayene sırasında
parazit kontrolü yapılır. Uygun olmayan partiler
reddedilir.
Her bölgeden alınan hammaddede sezon başında
ağır metal analizi yaptırılır.

E - KKN

2

Su ürünleri
yönetmeliğ
i (TKB)

H–KD

8

E

4

H (S1)

2

ÖGP
PROGRAMI
E

RİSK PUANI

B – Gümüş balığının avlandığı
göllerdeki kirlilikten dolayı E. coli,
Salmonella, Vibrio cholera,
V.parahaemolyticus ve Listeria
monocytogenes içermesi
F – Gümüş balığında parazit varlığı

YASAL

ŞİDDET

1Hammadde
temini ve
kabulü (taze
atherina)

OLASILIK

ÖN SORU (ÖS): BU TEHLİKE OGP İLE KONTROL EDİLEBİLİR Mİ?
S1: BU TEHLİKE İÇİN ÜRETİMİN HERHANGİ BİR AŞAMASINDA OPERATÖR TARAFINDAN UYGULANABİLECEK BİR KONTROL ÖNLEMİ VAR MI? (TEHLİKE İŞLETME İÇİNDE ÖNLENEBİLİR Mİ?
HANGİ
PROSES AŞAMASINDA?)
S2: TEHLİKE NEDENİYLE OLUŞAN BULAŞMA SINIR DEĞERLERİN ÜZERİNDE Mİ YA DA KABUL EDİLEMEZ SEVİYELERE ULAŞABİLİR Mİ?
S3: BU İŞLEM BASAMAĞI BU TEHLİKEYİ YOK ETMEK VEYA GERÇEKLEŞME OLASILIĞINI KABUL EDİLEBİLİR SEVİYELERE İNDİRMEK İÇİN ÖZEL OLARAK MI TASARLANMIŞ? (OTOKLAV,
PASTÖRİZASYON, METAL DEDEKTÖR GİBİ ÖZEL OLARAK TASARLANMIŞ İŞLEMLER)
S4: DAHA SONRAKİ HERHANGİ BİR AŞAMADA, TANIMLANMIŞ BU TEHLİKE YOK EDİLEBİLİR YA DA GERÇEKLEŞME OLASILIĞI KABUL EDİLEBİLİR SEVİYELERE İNDİRİLEBİLİR Mİ?
E: EVET
H: HAYIR
K D: KKN DEĞİL
ÖS
S1
S2
S3
S4
KONTROL ÖNLEMİ KOMBİNASYONLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİ
İŞLEM
KARAR AĞACI
BASAMAĞI
TEHLİKE
KONTROL ÖNLEMİ

X

E
E

X
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KKN

Tablo 2. Dondurulmuş Gümüş Balığı Tehlike Değerlendirmesi / Risk Analizi

2-Yıkama ve
temizleme

3- Soğuk
muhafaza
(2/4°C)

B – Sudan TMAB, T.Koliform, E. coli
ve C..perfringens bulaşması

1

4

4

Genelge
no:
2005/24
(KKGM)

K - Sudan yasal limitlerin üzerinde
serbest klor, Fe, Nitrit, amonyum,
alimünyum bulaşması

1

4

4

Genelge
no:
2005/24
(KKGM)

F - Suda fazla tutma karnının
patlamasına yol açar
B - Depo sıcaklığında yükselme
olursa TMAB sayısı yükselebilir

1

1

1

1

2

2

B – Depoda çapraz kontaminasyon
olasılığı

1

3

3

Su klorlanmıştır ve UV filterden geçirilmiştir. İçme
suyu niteliğindedir. Haftalık TMAB, T.koliform ve E.
coli analizi yapılır; 3 ayda bir resmi makamlarca
TMAB, T.Koliform, E. coli ve C.perfringens analizleri
yaptırılır.
Su kimyasal olarak uygundur. Uygunluğu 3 ayda bir
analiz yaptırılarak kontrol edilir. Günde iki defa klor
kontrolü yapılır.

E

Balıklar soğuk su ile suya fazla tazyik verilmeden ve
suda fazla bekletilmeden yıkanır.
Depoda PLC sistemiyle 2 saatte bir otomatik olarak
sıcaklık ölçümü ve kaydı yapılır. Sürekli gözlem
altındadır.
Gümüş balığının muhafaza edildiği soğuk muhafaza
deposunda başka bir hammadde/ürün depolanmaz.

E

E

E
E
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Tablo 3. Dondurulmuş Gümüş Balığı OPOGP Planı

1.HAM MADDE TEMİNİ VE KABULÜ

OPOGP
No.

TEHLİKE
Gümüş balığının
avlandığı göllerdeki
kirlilikten dolayı patojen
bakteri
- E. coli
- Salmonella
- V. cholera
- V. parahaemolyticus
- L. monocytogenes
kimyasal kirlilik içermesi
- Civa
- Kadmiyum
- Kurşun
-Benzo(a)piren
- Dioksinler ve
dioksin benzeri
PCBs’leri içermesi

KONTROL ÖNLEMLERİ
- Koruma Kontrol
Genel Müd.’nce
belirlenen av yasak
dönemlerine
uyulması.
- İl ve İlçe Müdürlüğü
tarafından
göllerden alınan
numunelerin temiz
çıkması sonucu
açılan bölgelerden
(göllerden) avcılık
yapılması.

NE
Mikrobiyolojik
analiz

İZLEME
NASIL
İlgili
yöntemler

SIKLIK
Sezon
açılışında
1 defa

DÜZELTİCİ
FAALİYET
Uygun olmayan
göllerden avcılık
yapılmaz

SORUMLU
- Firma Lab.
- Referans Lab.
- KKGM

İZLEME
KAYITLARI
- Bakanlıkça
yaptırılan analizler
- Menşei belgeleri
- Son üründe
yapılan kontroller
- Resmi analiz
sonuçları
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KKN

ÖNEMLİ
TEHLİKE

KKN1/F – FİZİKSEL
YABANCI MADDE SEÇME

Tablo 4. Dondurulmuş Gümüş Balığı HACCP Planı

Yosun, bitki
parçaları,
taş parçası,
kerevit ve
diğer
yabancı
balıkların
varlığı,
seçme ve
ayıklamanın
yetersiz
yapılması
sonucu son
üründe bu
yabancı
maddelerin
kalması

KONTROL
ÖNLEMİ
- Bantta
duran bayan
işçiler
tarafından
yabancı
maddeler
alınır.
-Banttan
geçirme
hızı kişi ve
yabancı
balık
oranına
göre
ayarlanır.

KRİTİK LİMİT
- Taş hiç
olmamalı.
-Metal parçası
olmamalı.
-Dikenli balık
hiç olmamalı.

İZLEME
NE
Balıklar

NASIL
Elle seçerek

SIKLIK

KİM

Banttan
geçen
tüm
balıklar

Seçme
personeli
Kontrol
görevlisi

KAYITLAR
Son ürün
kontrol
kayıtları

DÜZELTME

DOĞRULAMA

Personel
fazlalaştırılması

Müşteri şikayeti
alınmaması

Personel
tespit
formu

-Dal hiç
olmamalı.
-Diğer zararsız
yabancı
balıkların sınırı
max %1 olmalı
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KKN2/F – FİZİKSEL
METAL DEDEKTÖR

Ürünler
arasında
metal
parçası
kalması

Metal
dedektör
kalibrasyonu
her kulanım
öncesinde ve
gün içerisinde
doğrulanır,
ürün kolileri
tek tek metal
dedektörden
geçirilir. Metal
dedektör
sadece
eğitimli
personeller
tarafından
kullanılır.

Makinenin test
kitleri
geçirildiğinde
lambasının
yanması ve sesli
sinyal vermesi,
çalıştığının ve
uygun
kalibrasyonda
olduğunun
göstergesidir.
Test kitleri
Fe < 1mm
Non-Fe <
2,5mm
AISI < 3mm ve
metal klipsli
mavi yara
bandıdır.

Makinenin
kalibrasyonunun
kontrolü

Dedektörün
test kitleri ile
lambasının
yanması ve
sesli sinyal
vermesi

Her
kullanım
öncesi

Metal
dedektör
kullanım
sorumlusu

Metal
dedektör
kullanım
kayıt
formu

Makine test kitleri
ile sinyal vermiyorsa
bakım sorumlusuna,
kalite güvence
birimine ve üretim
mühendisine haber
verilir.
Son kontrolden
itibaren etiketlenen
ürünler ayrılır,
işaretlenir. Teknik
servis tarafından
makine tamir edilip
yeniden ayarlanır.
Test kitleri ile
doğrulaması yapılır.
Makine
ayarlandıktan sonra
ayrılan ürünler
tekrar metal
dedektörden
geçirilir. İçinde
metal bulunan
ambalajlar açılır,
metal parça
bulunur, üretim
mühendisi ve kalite
güvence birimi
tarafından kaynağı
araştırılır, gerekli
düzeltici veya
önleyici faaliyet
başlatılır.

Metal dedektör
kullanım kayıtları
günlük olarak
üretim / kalite
güvence
tarafından kontrol
edilir.
Her müşteri
şikayeti, Gıda
Güvenliği Yönetim
Temsilcisi
tarafından
incelenir
Uygun olmayan
ürün raporları
Gıda Güvenliği
Yönetim
Temsilcisi
tarafından kontrol
edilir.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Dondurulmuş gıda sektörü; yüksek kalitede sebze, meyve, su ürünleri, et ürünlerinin seçme,
tasnif etme, ayıklama, yıkama, kesme, parçalama, haşlama gibi ön işlemlerden geçirildikten
sonra çeşitli yöntemlerle dondurulması, donma halinin korunarak depolanması, taşınması,
dağıtımı ve tüketimine kadar geçen aşamalarda faaliyet gösteren bir gıda sanayi koludur
(Anonim, 2001).
Kaliteli bir mamül madde üretmek için kaliteli bir hammadde gerekmektedir (Varlık ve ark,
2004:491). Su ürünleri çok çabuk bozulma eğiliminde oldukları için avlanmadan tüketime kadar
olan bütün aşamalarda dikkatli bir şekilde işlem görmek zorundadırlar. Hassasiyet gerektiren bu
süreçte aksaklıklar olması durumunda üründe istenmeyen değişimler meydana gelmesi ve gerek
tüketici sağlığı bakımından gerekse de oluşacak kayıplar bakımından ciddi miktarda zararlar
oluşması kaçınılmazdır (Gökoğlu, 2002:157).
Güvenli bir gıda üretimi için başlangıç mikroorganizma sayısı çok önemli olduğu için,
hammaddeden gelen mikroorganizma sayısı mümkün olduğunca düşük olmalıdır (Kosev, 1985).
Balık ve diğer su ürünleri yapısında denizsel ortamdan kaynaklanan ve taşıma-işleme sırasında
kontamine olabileceği birçok mikroorganizmayı içerir (Ünlütürk ve Turantaş, 1998:605).
Su ürünlerinde bulunabilen pek çok element, iz miktarlarda insan hayatı için elzem
olabilmektedir. Ancak kurşun, kadmiyum ve civa gibi elementlerin organizmada yüksek
miktarlarda birikiminin insan sağlığı için zararlı olduğu bilinmektedir (Çaklı, 2007:696).
Gıda güvenliği kapsamında tüketime sunulan gıdaların geçirdikleri aşamalarda maruz
kalabilecekleri fiziksel, kimyasal, biyolojik ve her türlü tehlikeli risklerin bertaraf edilmesi için bir
dizi önlemler alınmaktadır (Giray & Soysal 2007:487). Çalışmamızda araştırma materyalini
oluşturan gümüş balıklarının avlanma öncesi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol
Genel Müdürlüğü tarafından kontrollerinin yapılarak limitlere uygunluğunun onaylanmasını
takiben izin verilen dönemlerde avlanmanın yapılması ile olası tehlikelerin önüne geçilmesi ve
gıda güvenliğinin sağlanması bakımından önem taşımaktadır.
Ülkemizde Avrupa Birliği uyum yasaları ile birlikte mevcut kanun, yönetmelik ve buna bağlı
talimat ve tebliğler hızlı bir değişim içerisine girmiş ve halen de çok çeşitli konularda uyarlamalar
devam etmektedir. Bu durum, küresel pazarda ülkemiz ürünlerinin Avrupa başta olmak üzere
tüm dünyada daha kaliteli ve güvenilir bir konuma gelmesi ve özellikle ihracatta yurtdışındaki
rakipleri ile daha güçlü rekabet edebilmesi açısından önemlidir (Yeşilsu & Özyurt, 2013:70)
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points / Kritik Kontrol Noktaları ve Tehlike Analizleri)
sistemi, tüketim için güvenli gıdalar üretilmesinin sağlanmasında, gıda üreticilerine yardımcı
olan, plan dizaynı için geçerli en iyi sistem olarak sıklıkla kullanılmaktadır (Ayhan, 2013). HACCP’i
temel alarak son yıllarda geliştirilen ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi dünya genelinde
güvenli gıda elde etmek amacıyla geliştirilen bir sistemdir. Bu bilgilerin ışığında, mevcut
çalışmanın dondurulmuş olarak yurtdışına ihraç edilen ve önemli bir ihracat kalemini oluşturan
dondurulmuş gümüş balığı üretimi yapan su ürünleri işletmelerine yönelik uygulanabilecek
nitelikte temel bir çalışma niteliğinde olduğu düşünülmektedir.
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ÖZET:
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak zihinsel, bedensel, görsel ve
işitsel engelli öğrencilere eğitim veren kurumlardır. Bu kurumlarda Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı adı
verilen eğitim müfredatı uygulanarak farklı engel türlerine sahip öğrenciler çeşitli konularda eğitim ve
öğretim hizmeti almaktalardır. Bu merkezlerin fiziki özellikleri standartlarla belirlenmekle birlikte bu
merkezlerin bulundukları sokaklara ait bir standartizasyon mevcut değildir. Bu çalışmanın amacı Balıkesir
- Bandırma Rehberlik ve Araştırma Merkezine bağlı faaliyet gösteren altı Özel Eğitim ve Rehabilitasyon
Merkezine erişimin değerlendirilmesidir. Değerlendirme için Google Sokak Görünümü uygulamasında,
Erişilebilir Şehir Yönetmeliği kullanılarak kaldırımlar, rampalar ve varsa merdivenler incelenmiştir.
Çalışmaya göre merkezlerin erişilebilirlikleri uygun olmakla beraber geliştirilebilir bazı durumlar da
gözlenmiştir. Engelli bireylerin sosyal hayata ve eğitime tam katılımı için sadece hizmet aldıkları merkezler
değil, bu merkezlerin yer aldığı sokaklar, caddeler ve lokasyonlar da engelliye göre düzenlenmelidir.
Anahtar sözcükler: erişilebilirlik, rehabilitasyon, bandırma
JEL Kodu: I12, Z19
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INVESTIGATION OF ACCESSIBILITY PROPERTIES OF SPECIAL EDUCATION
AND REHABILITATION CENTERS WHICH SERVICE IN BALIKESIR
BANDIRMA
Lec. Safa HEYBET
Biruni University, sheybet@biruni.edu.tr
Lec. Fatma HEYBET
Istanbul Bilgi University, fatma.heybet@bilgi.edu.tr

ABSTRACT:
Special Education and Rehabilitation Centers are institutions that provide education to students with
mental, physical, visual and auditory disabilities depending on the Ministry of National Education. In these
institutions, students who have different types of obstacles apply education curriculum called
Individualized Education Program and receive education and training services in various subjects. While
the physical characteristics of these centers are determined by standards, there is no standardization of
the streets in which these centers are located. The aim of this study is to evaluate the access to six Special
Education and Rehabilitation Centers operating under the Balıkesir - Bandırma Guidance and Research
Center. Google Street View app for review uses padded streets, ramps, and ladders if available, using the
Accessible City Ordinance. In some cases, accessibility of centers has been found to be appropriate as well
as workable. For the full participation of disabled individuals in social life and education, the streets, and
the locations in which these centers are located should be arranged according to the obstruction, not only
the centers where they take services.
Keywords: accessibility, rehabilitation, bandirma
JEL Code: I12, Z19
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GİRİŞ
Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezleri, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olarak zihinsel, bedensel,
görsel ve işitsel engelli öğrencilere eğitim veren kurumlardır. Bu kurumlarda Bireyselleştirilmiş
Eğitim Programı adı verilen eğitim müfredatı uygulanarak farklı engel türlerine sahip öğrenciler
çeşitli konularda eğitim ve öğretim hizmeti almaktalardır.
Türkiye’de 81 ilde 1768 adet Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezi bulunmakla birlikte Balıkesir
Bandırmada bu sayı altıdır. Bu merkezlerin kurulması için bazı teknik standartlar bulunmalıdır.
Bu standartlar Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları genel Müdürlüğünün hazırladığı
teknik şartnamede belirtilmiştir. Bu teknik şartname öğrencilerin, eğitimlerin daha ulaşılabilir ve
güvenli bir ortamda yapmalarını sağlar. Bununla birlikte bu şartnamenin eksik kaldığı dış
ortamlar konusunda geliştirme yapmak gereklidir. Bu çalışmada Balıkesir Bandırma’da hizmet
veren altı özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin dış ortamlarının değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Rehabilitasyon merkezlerinin bulundukları sokakların değerlendirilmesi amacıyla İstanbul
Büyükşehir Belediyesinin Dünya Engelliler Vakfı ile birlikte hazırladığı ‘Erişilebilir Şehir
Yönetmeliği’ (Öztürk, 2011) kullanılarak hazırlanmış bir checklist ile değerlendirilmiştir.
Rehabilitasyon merkezleri, kaldırımlar, rampalar, yaya geçitleri, bina girişleri ve otobüs durakları
olmak üzere altı ana başlıkta ve 46 parametrede değerlendirilmiştir. Rehabilitasyon
merkezlerinin görsel değerlendirmeleri Şubat 2015 – Ağustos 2017 tarihleri arasındaki Google
Haritalar sokak görünümü kullanılarak değerlendirilmiştir. Beş ayrı merkezin erişim adresleri
kaynakçada sunulmuştur.
Kurumların ticari itibarlarının zedelenmemesi adına ve isimlerini kullanma konusunda izin
alınmaması nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin isimleri kullanılmamıştır.
İsimlendirme yerine numaralandırma gerçekleştirilmiştir.
BULGULAR
Bandırma Rehberlik ve araştırma merkezine bağlı faaliyet gösteren altı kurumun beşine Google
haritalar sokak görünümü ile ulaşılmış ve fiziki özellikleri değerlendirilmiştir, kurumlardan birine
Google haritalar üzerinden ulaşılamamıştır.
Kurumların sadece ikisinin yakınlarında otobüs durağı bulunmaktadır, bununla birlikte
kurumların servis imkânları nedeniyle bu kısıtlılığın üzerinde durulmamıştır.
Kaldırımlar
Kaldırımlar: Beş kurumun ikisinde fiziki olarak bir kaldırım bulunmamaktadır (%40). Kurumun
bahçe alanı yolun bitişi ile başlamaktadır. Kaldırıma sahip iki kurumdan sadece birinde yağmur
suyunun birikmemesi için yağmur oluğu bulunmaktadır. Yine iki kurumdan birinin kaldırımın
üzerinde logar kapağı bulunmakta, ancak tehlikeye neden olabilecek yükselti farkı
oluşturmamaktadır. Hiçbir kaldırımda görme engelliler için hissedilebilir yüzey uygulaması
görülmemiştir. Bir adet yağmur suyu ızgarası gözlenmiş ancak kurallara uygun olarak yola dik
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yerleştirilmiştir. Sadece bir kurumun önünde geçişi engelleyecek elektrik direği gözlenmiştir.
Hiçbir kaldırımda duba bulunmamaktadır. Kurumların tamamının önünde ağaç bulunmaktadır.
İçlerinden birinin önünde bulunan armut ağacı meyve dökmesi nedeniyle geçişlerde risk
oluşturabilir. Diğer kurumların önünde bulunan ağaçlar limon selvisi ve fıstık çamıdır.
Kaldırımlara ait yükseklik, genişlik gibi özellikler ölçülememiştir.
Rampalar
Kurumların üçünün önünde rampa bulunmaktadır. İkisi yol ile hemzemin iken biri yoldan
yüksekte yerleştirilmiştir. Hiçbir rampada fark edilmeyi sağlayacak farklı kaplama yüzey
bulunmamaktadır. İki rampanın yanında tırabzan bulunmaktadır. Hiçbir rampanın yanında
kaymaya neden olabilecek bitki bulunmamaktadır.
Merdivenler
Beş kurumun üçünün girişinde merdiven gözlenmiştir. Birinin yanında tırabzan varken diğer
ikisinin yanında gözlenmemiştir. Merdivenlerin üzerinde fark edilebilir yüzey bulunmamaktadır.
Sadece bir merdivenin yanında çocuk/engelli tırabzanı vardır. Tüm merdivenlerin yakınında
aydınlatma mevcuttur.
Tüm bilgilerin yer aldığı tablolar aşağıda sunulmuştur:
Tablo 1. Kaldırımlar
1

2

3

4

5

Kaldırımda
emniyet şeridi

yok

yok

yok

yok

yok

Kaldırım
yüksekliği

Bilgi yok

Bilgi yok

hemzemin

hemzemin

Bilgi yok

Yaya kaldırımı
ile yol arasında
yağmur drenaj
kanalı

yok

yok

var

yok

Yok

Kaldırım
üzerinde logar
kapağı

var

yok

yok

yok

Yok

Logar
kapağının
kaldırım
seviyesi

aynı

Logar
yok

Kaldırımda
görme
engelliler için
hissedilebilir
yüzey

yok

yok

yok

yok

yok

Kaldırımda
ızgara

var

yok

yok

yok

yok

ile

kapağı

Logar
yok

kapağı

Logar
yok

kapağı

Logar
yok

kapağı
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Kaldırımda
başa
değebilecek
ağaç dalı

yok

yok

yok

yok

var

Kaldırım
kenarında
duba

yok

yok

yok

yok

yok

Kaldırımda
bulunan ağaç

Fıstık Çamı

Limon Selvisi

Armut

Çam

Limon selvisi

Ağaç
diplerinde zıt
renklere sahip
ızgara

yok

yok

yok

yok

yok

Kaldırımda
geçiş engeli

yok

yok

yok

yok

Elektrik direği

Tablo 2. Rampalar
Kaldırım
sonunda rampa

var

var

yok

yok

Var

Rampanın şekli

Tek rampa

Tek rampa

-

-

Üç
yüzeyli
rampa

Rampa bitişiyle
yol
arasında
kot farkı

var

yok

-

-

Yok

Rampanın
başında
ve
sonunda fark
edilmeyi
sağlayacak
farklı
yüzey
kaplama

yok

yok

-

-

Yok

Rampa
kenarlarında
meyve döken
bitki

yok

yok

-

-

Yok
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Tablo 3: Merdivenler
Merdiven tipi

düz

yok

yok

düz

düz

Merdivende
trabzan

var

-

-

yok

yok

Trabzan
merdivenden
sonra devam

ediyor

-

-

etmiyor

etmiyor

Merdiven üst
yüzeyinde fark
edilebilir doku

yok

-

-

yok

yok

Engelli/çocuk
trabzanı

var

-

-

yok

yok

Merdivende
aydınlatma

var

-

-

var

var

Merdivende
kaymaya
neden
olabilecek
bitki/kaynak

yok

-

-

yok

yok

Düz/döner

SONUÇ ve ÖNERİLER
Rehabilitasyon merkezleri ve engellilere hizmet veren tüm binalar başta olmak üzere kamuya
açık yapılar, her türlü engele uygun ve erişilebilir şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir.
Düzenlemeler yapılırken sadece binalar değil, kaldırım, rampa, merdiven, servislerin otopark
alanları, kent mobilyaları, işaretlemeler gibi dış çevre elemanları da erişilebilir olması için
planlanmalıdır.
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ÖZET:
Türkiye, bölgesel gelişme politikalarının uygulanmasındaki etkinlik düzeyinin belirlenmesi ve AB uyum
yasa tasarıların sağlanması amacıyla 26 İstatistiki Bölge Birimi Düzey 2 Bölgesine ayrılmıştır. Bu
sınıflandırmada; TR22 Düzey 2 Bölgesi olarak isimlendirilen Güney Marmara Bölgesi, Balıkesir (TR221) ve
Çanakkale (TR222) illerini kapsamaktadır. TR22 Bölgesi ekonomisinin en belirgin özelliği, üretilen katma
değer içerisinde tarım sektörünün payının yüzde 20 ile yüzde 9.5 olan Türkiye genelinin oldukça üzerinde
olmasıdır. Kişi başına üretim değerlerinde; Balıkesir hayvansal üretimde, Çanakkale ise bitkisel üretimde
Türkiye ortalamasının üzerinde yer almaktadır. Hayvancılık sektörü için önemli bir maliyet olan yem
açısından oldukça zengin olan Balıkesir’de yılda 1.750.000 tondan fazla yem üretimi
gerçekleştirilmektedir. Balıkesir, hem hayvancılık faaliyeti gerçekleştirerek hem de yemin üretimini
sağlayarak girdi maliyetlerini düşüren işletmelere sahiptir. İldeki önemli hayvan yemi üretim merkezleri
Altıeylül, Karesi, Bandırma, Susurluk, Gönen ve Manyas’tır.
Mısır, besi ve süt sığırcılığı başta olmak üzere hemen hemen tüm hayvan beslenmesinde kullanılan nadir
yem maddelerinden biridir. Embriyosunda yüksek düzeyde doymamış yağ asitleri bulunur (Oleik ve
Linolenik asit). Bu besi sığırlarında yumuşak vücut yağı oluşumuna neden olur. Ayrıca et ve süt kalitesi için
de önemlidir.
Bu çalışma, Balıkesir ili (TR221) bölgesinde ruminant beslemede kullanılan mısırların ham besin madde
miktarları ile metabolize olabilir enerji (ME) düzeylerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmada
bölge genelinde faaliyet gösteren yem fabrikalarından ve özel hayvancılık işletmelerinden sağlanan 161
adet mısır örneği kullanılmıştır. Mısır örneklerinde kuru madde (KM), ham protein (HP), ham kül (HK) ve
ham yağ (HY) AOAC’de belirtilen yöntemlere göre ve ham selüloz (HS) Crampton ve Maynard metoduna
göre yapılmıştır. ME değerlerinin hesaplanması için ruminantlarda TSE tarafından önerilen formül
kullanılmıştır. Mısır örneklerinde ortalama KM, HP, HY, HK, HS ve ME düzeyleri sırasıyla 87.80, % 7.99, %
3.40, % 1.25, % 2.39 ve 2922.73 Kcal/kg KM’de tespit edilmiştir. TR221 bölgesinde kullanılan Mısır
örneklerinin ortalama besin madde içeriklerine ve ME düzeylerine ait ortaya koyulan verilerin Türkiye
ortalamasından çok da farklı olmadığı görülmektedir.
Sonuç olarak çalışmada, üzerinde durulan bölgedeki yem kaynaklarının durumu ve değerleri, hayvan
besleme açısından, yeterliliği, eksiklikleri değerlendirilmiş, temel olarak elde edilen verilerle, bölge
hayvancılığına faydalı olabilecek bulgular ortaya konulmuştur.
Anahtar sözcükler: yemlik mısır, tr22 bölgesi, bandırma, besin madde düzeyleri, metabolize olabilir enerji
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NUTRIENT CONTENTS AND METABOLIC ENERGY LEVELS OF CORNS USED
IN RUMINANT FEEDS IN BALIKESIR PROVINCE (TR221) OF SOUTHERN
MARMARA REGION (TR22)
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Bandirma Onyedi Eylül University, Faculty of Health Science, heseceli@bandirma.edu.tr
Prof. Dr. Uğur GÜNŞEN
Bandirma Onyedi Eylül University, Faculty of Health Science, ugunsen@bandirma.edu.tr

ABSTRACT:
Turkey, the determination of the level of implementation, the effectiveness of regional development
policies and ensuring compliance of EU draft law is devoted to the 26 Statistical Region Units Level 2. In
this classification; The South Marmara Region, named TR22 Level 2 Region, includes Balıkesir (TR221) and
Canakkale (TR222). TR22A most prominent feature of the region's economy, with 20 percent of the share
of agriculture sector in the added value produced 9.5 percent is well above the overall Turkey. In
production values per capita; Balikesir in animal production, plant production in the Çanakkale, Turkey is
situated above the average. In Balıkesir, which is very rich in terms of feed, which is an important cost for
the livestock sector, more than 1.750.000 tons of feed are produced annually. Balıkesir has businesses
that both reduce livestock activity and feed costs by providing feed production. The important animal
feed production centers in the province are Altıeylül, Karesi, Bandirma, Susurluk, Gönen and Manyas.
Corn is one of the rare feedstuffs used in almost all animal nutrition, especially fattening and dairy cattle.
High levels of unsaturated fatty acids are found in the embryo (Oleic and linolenic acid). This leads to the
formation of soft body fat in beef cattle. It is also important for meat and milk quality.
This study was carried out in order to determine the amounts of raw nutrients and energy metabolism
(ME) levels of corn used in ruminant feeding in Balıkesir province (TR221) region. In the study, 161 corn
samples were used obtain from the feed factories operating in the region and private animal husbandry
enterprises. In corn samples dry matter (DM), crude protein (CP), crude ash (CA) and Ether Extraction (EE)
were made according to Weende analysis system and crude fiber (CF) according to Crampton and
Maynard method. The formula proposed for ruminants by the TSE was used in the calculation of ME
values. In corn samples, mean DM, CP, EE, CA, CF and ME levels were determined as 87.80, 7.99%, 3.40,
1.25%, 2.39% and 2922.73 Kcal / kg DM, respectively. Average nutrient content of the corn samples used
in TR221 and the data set out of the ME level Turkey are not very different from the average.
As a result, in the study, the status and values of the feed resources in the region covered, the sufficiency
and deficiencies of the animal nutrition were assessed, and the findings obtained were found to be
beneficial to the animal husbandry in the region.
Keywords: fodder corn, tr22a the region, bandirma, nutrient levels, metabolized energy
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GİRİŞ
Türkiye, bölgesel gelişme politikalarının uygulanmasındaki etkinlik düzeyinin belirlenmesi ve AB
uyum yasa tasarıların sağlanması amacıyla 26 İstatistiki Bölge Birimi Düzey 2 Bölgesine
ayrılmıştır. Bu sınıflandırmada; TR22 Düzey 2 Bölgesi olarak isimlendirilen Güney Marmara
Bölgesi, Balıkesir (TR221) ve Çanakkale (TR222) illerini kapsamaktadır. TR22 Bölgesi
ekonomisinin en belirgin özelliği, üretilen katma değer içerisinde tarım sektörünün payının yüzde
20 ile yüzde 9,5 olan Türkiye genelinin oldukça üzerinde olmasıdır. Bölgede bitkisel ve hayvansal
üretim değerleri yıldan yıla artış göstermektedir. Kişi başına üretim değerlerinde; Balıkesir
hayvansal üretimde, Çanakkale ise bitkisel üretimde Türkiye ortalamasının üzerinde yer
almaktadır. Balıkesir hayvansal ürün üretiminde öncü iller arasında yer almaktadır. Besi sektörü
için önemli bir maliyet olan yem açısından oldukça zengin olan Balıkesir’de yılda 1.750.000
tondan fazla yem üretimi gerçekleştirilmektedir. Balıkesir, hem hayvancılık faaliyeti
gerçekleştirerek hem de yemin üretimini sağlayarak girdi maliyetlerini düşüren işletmelere
sahiptir. Bölgede hayvan yemi olarak kullanılan bitkilerin başında silajlık mısır, fiğ (yeşil ot), yonca
(yeşil ot) ve yulaf (yeşil ot) gelmektedir. İldeki önemli hayvan yemi üretim merkezleri Altıeylül,
Karesi, Bandırma, Susurluk, Gönen ve Manyas’tır. Balıkesir’deki çiftçiler, ilde bulunan yem
fabrikaları sayesinde yem ihtiyaçlarını düşük lojistik maliyetleri ve makul sürelerle temin
etmektedirler.
Bir yem hammaddesi ya da yem karmasının, vücutta çeşitli metabolik olaylar sağladığı besin
maddesi ve enerji değerleri, o yem maddesinin besleyici değerini belirlemede oldukça önemlidir.
Organizmadaki metabolik olaylar enerjin ile sıkı sıkıya ilişkilidir. Yemin besleyici değerinin önemli
bir ölçüsü olan enerji, Anabolizma ve katabolizma reaksiyonları ile vücut fonksiyonları, dokuların
yenilenmesi, et, süt ve yumurta gibi ürünlerin sentezi, hayvanın yaptığı iş gibi aktivitelerde
kullanılır (Ergün ve ark., 2008: 147-178). Diğer taraftan, özellikle tahılların fiyatı, enerji
konsantrasyonlarına göre belirlendiğinden, karlı bir üretime imkan tanıyan ekonomik rasyonların
hazırlanabilmesi yem maddelerinin besin maddesi ve enerji içeriği hakkında doğru bilgi sahibi
olmayı gerektirmektedir (Alp ve Türker, 1989: 66).
Hayvancılık sektörünün temel ham madde kaynaklarının başında bitkisel ürünler gelmektedir.
Çiftlik hayvanları için hazırlanan yemlerin %90’lık bir kısmı yine bu ürünlerden oluşmaktadır.
Hayvanların yemlenme davranışı, yem tüketimi, yemin sindirilebilirliği ve hayvansal ürüne
dönüştürülmesi yem kalitesine bağlı olarak değişir (Van Soest, 1994:8-9). Pratikte her zaman
mümkün olmamakla birlikte yem kalitesini ölçmenin en uygun yolu, hayvanlara yedirildikten
sonra alınan verim değerleridir. Yem kalitesi genellikle yemin kimyasal, fiziksel ve biyolojik
değerleri ölçülerek bulunur.
Yem hammaddelerinin kimyasal bileşimleri; üzerinde yetiştikleri toprağa, mevsime, işleniş ve
depolanış şekillerine göre değişkenlik göstermektedir (Ergün ve ark., 2016:5-6). Bu nedenle,
herhangi bir yem maddesi için bildirilen besin madde içerikleri ile ilgili rakamlar o hammaddenin
hepsini temsil etmeyebilir. Yem hammaddelerinin besin madde içerikleri kaynaklarda tablolar
halinde gösterilmektedir (Dale ve Batal, 2005:16-22; Ensminger ve ark., 1990:363-392; Pond ve
ark., 2000:15-16, 590-600). Ancak Türkiye’de yetiştirilen ve hayvan beslemede kullanılan yem
hammaddelerinin besin maddeleri ve enerji içerikleri, birçok laboratuvar tarafından yapılan yem
analizleri ile belirlenmiş olmakla birlikte bu sonuçları gösteren düzenli tablolar bulunma
maktadır. Bu nedenle rasyon düzenlenmesinde yabancı kaynaklardan alınan değerlerin
kullanılması da büyük hatalara neden olabilmektedir.
Türkiye’de yem hammaddelerinin bölgelere göre besin madde ve enerji içeriklerini belirleyen
standart tabloların olmaması, farklı bölgelerden sağlanan yem maddelerinin besin madde ve
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enerji içerikleri hakkında sağlıklı bilgi edinilmesini engellemektedir. Bu nedenle, araştırmada
Balıkesir ili (TR221) bölgesinde ruminant beslemede kullanılan mısırların ham besin madde
miktarları ile metabolize olabilir enerji (ME) düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen
sonuçların değerlendirilmesi ile ülkemiz yem sanayiinde kullanılan mısırlarda kalite unsurlarının
bölgelere göre farklılıklarının belirlenmesi hedeflenmiştir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Araştırmada Balıkesir ili (TR221) bölgesinin Bandırma ilçesi ve çevresinde faaliyet gösteren yem
fabrikalarından ve özel hayvancılık işletmelerinden sağlanan 161 adet mısır numunesi
kullanılmıştır.
Yöntem
Toplanan mısır numuneleri 1 mm’lik elekten geçecek şekilde öğütülerek analize hazırlanmıştır.
Mısır örneklerinde kuru madde (KM), ham protein (HP), ham kül (HK) ve ham yağ (HY) düzeyleri
AOAC (AOAC, 1984:69-77)’de belirtilen yöntemlere göre, ham selüloz (HS) düzeyleri Crampton
ve Maynard (1983:390-393)’ın bildirdiği yönteme göre belirlenmiştir. ME değerlerinin
hesaplanması için ruminantlarda TSE ( TSE 9610, 1991) tarafından önerilen formül kullanılmıştır.
Mısır numunelerinde ME (Metabolize Olabilir Enerji) değerleri, yapılan kimyasal analiz
sonuçlarına dayanarak,
Ruminantlarda, TSE (1991) tarafından önerilen formül
ME, kcal/kg OM = 3260 + 0.455 (A) – 4.037 (H) + 3.517 (B)
A = HP, g/kg OM (Organik Madde)
H = HS, g/kg OM
B = HY, g/kg OM kullanılarak hesaplanmıştır.
BULGULAR
Balıkesir ili (TR221) bölgesinin Bandırma ilçesinde çevresinde faaliyet gösteren yem
fabrikalarından ve özel hayvancılık işletmelerinden sağlanan 161 adet mısır numunesinin besin
madde miktarları ile ME düzeyleri Tablo 1’de verilmiştir.
Mısır numunelerinin kuru madde, ham protein, ham yağ, ham selüloz, ham kül dağılım aralıkları
sırasıyla Tablo 2, 3, 4, 5 ve 6’da, Ruminantlar için Metabolize olabilir enerji Kcal/kg KM’de ve
doğal halde dağılım aralıkları sırasıyla Tablo 7 ve 8’de listelenmiştir.

190

Tablo 1. Mısır Numunelerinde Besin Maddeleri (%) ve Ruminantlar İçin ME Düzeyleri
(Kcal/kg) (Ortalama, Max-Min)
Ham Madde

Mısır, n=161
Ǿ
Max-Min
Ǿ
Max-Min
Ǿ
Max-Min
Ǿ
Max-Min
Ǿ
Max-Min
Ǿ
Max-Min
Ǿ
Max-Min

Kuru Madde
Ham Protein
Ham Yağ
Ham Selüloz
Ham Kül
Metabolize Olabilir Enerji,
KM’de (Ruminant)
Metabolize Olabilir Enerji
(Ruminant)

87.80
91.39-83.75
7.99
8.71-7.21
3.40
5.83-2.12
2.39
3.49-1.12
1.25
2.06-0.92
2922.73
3090.11-2793.25
3328.63
3464.25-3226.61

n: Örnek sayısı, Ǿ: Ortalama

Tablo 2. Mısır Numunelerinde Kuru Madde Dağılım Aralığı, %
Ham
Madde
Mısır

n

Kuru Madde,%
< 88.00
59.00

161

88.00-89.00
22.98

89.10-90.00
11.80

90.10-91.00
4.35

91.10-92.00
1.87

Tablo 3. Mısır Numunelerinde Ham Protein Dağılım Aralığı, %
Ham
Madde

n

Mısır

161

Ham Protein, %
7.00-7,50
6.21

7.51-8.00
50.93

8.10-8.50
36.65

8.51-9.00
6.21

Tablo 4. Mısır Numunelerinde Ham Yağ Dağılım Aralığı, %
Ham
Madde
Mısır

n
16
1

Ham Yağ, %
2.00-2.50
2.48

2.51-3.00
15.53

3.10-3.50
54.04

3.51-4.00
16.15

4.10-4.50
8.08

4.51-5.00
3.11

5>
0.61

Tablo 5. Mısır Numunelerinde Ham Selüloz Dağılım Aralığı, %
Ham
Madde

n

Mısır

161

Ham Selüloz, %
1.10-1.50
1.24

1.51-2.00
22.36

2.10-2.50
42.24

2.51-3.00
27.33

3.10-3.50
6.83
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Tablo 6. Mısır Numunelerinde Ham Kül Dağılım Aralığı, %
Ham
Madde

n

Mısır

161

Ham Kül, %
0.90-1.00
9.94

1.10-1.50
76.40

1.51-2.00
13.04

2.10-2.50
0.62

Tablo 7. Mısır Numunelerinde Ruminantlar için ME Kcal/kg KM’de Dağılım Aralığı, %
Ham
Madde

n

Mısır

161

Metabolize olabilir enerji, kcal/kg, %
<2800
0.62

2801-2900
36.02

2901-3000
52.80

3001-3100
10.56

Tablo 8. Mısır Numunelerinde Ruminantlar için ME Kcal/kg Doğal Halde Dağılım Aralığı, %
Ham
Madde

n

Mısır

161

Metabolize olabilir enerji, kcal/kg, %
3200-3250
0.62

3251-3300
15.53

3301-3350
60.87

3351-3400
21.74

3401-3450
0.62

3451-3500
0.62

TARTIŞMA
Analiz sonuçlarından elde edilen verilere göre mısır numunelerinin kuru madde içerikleri
incelendiğinde 91.39-83.75 Max-Min değerler arasında olduğu ve ortalama KM değerinin ise %
87.80 olduğu belirlenmiştir (Tablo 1). Ancak mısır numunelerinin %59’unun % 88 KM’ nin
altındaki aralıkta olduğu görülmüştür (Tablo 2). Tahıllar genel olarak %87- 88’in altında KM’ye
sahipse mantar üremesi açısından riskli sayılmaktadır. Mısır numunelerinde belirlenen KM
değerlerinin mantar üremesine uygun bir nem ortamını oluşturabileceği gözlenmiştir. Bu
sonuçlara göre Bandırma ve çevresinde mısır kullanan işletmelerin mantar üremesine karşı
önlem alması gerekliliği ortaya çıkmaktadır.
Denek ve Deniz (2004:188) yaptıkları bir araştırmada Ruminant yemlerinde kullanılan mısırların
KM düzeylerini % 87.21 olarak belirlemişlerdir. Çerçi ve ark.’nın (2004:113) yaptıkları bir
çalışmada Elazığ ve çevresinde ruminant yemlerinde kullanılan mısırların KM düzeylerini
ortalama % 89.71 olarak tespit etmişlerdir. Civaner A.G. (2015:17,41) Antalya bölgesinde
topladığı mısırlarda ortalama %88.88 KM, Burdur bölgesinden topladığı mısırlarda ise %89.49
KM düzeyi olduğunu tespit etmiş ve Antalya bölgesinden topladığı mısır numunelerinin Max.Min. değerlerinin 90.05- 87.59 arasında dağıldığını belirlemiştir. Uluslararası referans kabul
edilen tablolarda (Dale ve Batal, 2005:17-18) analiz edilen yem maddelerinin kuru madde
değerlerinin % 87-92 arasında olduğu ve sonuçların benzediği görülmektedir.
Mısır numunelerinin ham protein oranları Max.-Min. %8.71-7.21 arasında olduğu ve ortalama
HP değerinin ise %7.99 olduğu saptanmıştır (Tablo 1). Analizi yapılan mısır numunelerinin %
50.93’ünün % 7.51-8.00 HP aralığında olduğu belirlenmiştir (Tablo 3). Uluslararası referans kabul
edilen tablolarda (Dale ve Batal, 2005:17-18) ise ortalama ham protein miktarlarının mısırda
%7.5-8.5 arasında olduğu ve çalışma sonuçları ile benzerlik gösterdiği belirlenmiştir. Aynı şekilde
ruminantlarda kullanılan yem hammaddelerinde yapılan çalışmalarda mısır numunelerinde %
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HP oranları çalışma sonuçları ile benzerdir. (Güngör ve ark., 2007:134-135; Civaner. 2015:17; Alp
ve ark., 1996:11-13).
Farklı yem fabrikalarından örneklenen karma yem ve yem ham maddelerinde bazı kalite
ögelerinin kantitatif araştırılması amacıyla yapılan bir çalışmada Marmara bölgesinden elde
edilen mısır numunelerinin HP oranı % 9.13 olarak belirlenmiştir (Çelik ve ark., 2003:164). Aynı
şekilde Elazığ bölgesinden toplanan mısır numunelerinde HP oranı % 10.38 olarak tespit
edilmiştir (Çerçi ve ark., 2004:113). Çalışma sonuçları bu sonuçlarla örtüşmemektedir. Bu
durumun yapılan çalışmalarda kullanılan numune sayısının yetersiz olmasından kaynaklandığı
düşünülmektedir.
Yapılan analizlerde mısır numunelerinin ham yağ oranları Max.Min. % 5.83-2.12 arasında olduğu
saptanmış ve ortalama HY düzeyi % 3.40 olarak bulunmuştur (Tablo 1). Çalışmada kullanılan mısır
numunelerinde HY dağılım aralığı 3.10-3.50 aralığında %50.04 düzeyinde belirlenmiştir ( Tablo
4). Uluslararası referans kabul edilen tablolarda (Dale ve Batal, 2005:18-19) ham yağ bakımından
analiz edilen mısır numunelerinin (%1.9-4.5) benzer sonuçlar gösterdiği belirlenmiştir. Yapılan
çalışmalarda HY oranlarını, Alp ve ark. (1996:11) %4.26, Denek ve Deniz (2004:188) % 2.79, Çelik
ve ark (2003:164) % 3.12, Çerçi ve ark. (2004:113) % 3.96, Civaner A. (2015:17) %3.99 olarak
belirlemişlerdir. Güngör ve ark. (2007:134-135) Kırıkkale bölgesinden elde ettikleri mısır
numunelerinde HY oranını ortalama % 3.74 olarak tespit ederken HY dağılım aralığının % 50’sinin
3.51-4.00 aralığında olduğunu bildirmişlerdir.
Analizleri yapılan Mısır numunelerinde HS oranı ortalama % 2.39 olarak bulunurken, Max.-Min
% 3.49-1.12 aralığında olduğu görülmüştür (Tablo 1). Mısır numunelerinin % 42.24’ünde HS
oranı % 2.10-2.50 aralığında tespit edilmiştir (Tablo 5).
Güngör ve ark. (2007:134,136) yaptıkları çalışmada bu çalışmaya benzer sonuçlar elde edilmiş
ve 12 mısır numunesinin ortalama HS oranını % 2.52 olarak saptamışlardır. Bu numunelerin %
66.67’ si % 2.1-3.0 aralığında olduğu saptanmıştır. Aynı şekilde benzer sonuçlar elde edilen Alp
ve ark. (1996:11-15)’nın yaptıkları çalışmada 146 mısır numunesinde HS oranı ortalama %2.54
olarak tespit edilmiş ve mısırların % 72.61’inin %2.0-3.0 aralığında olduğu belirlenmiştir. Baran
ve ark. (2008:451-452)’nın yaptıkları bir çalışmada ise 23 adet Mısır numunesinin ortalama HS
oranını % 3.49 olarak tespit etmişler ve bu numunelerin % 65.22 sinin HS oranının 3.0-4.0
aralığında olduğunu belirlemişlerdir. Uluslararası referans kabul edilen tablolarda (Dale ve Batal,
2005:18-19) mısırın HS değerlerinin % 2.0-3.0 arasında olduğu ve çalışma sonuçlarıyla örtüştüğü
görülmüştür.
Çalışmada kullanılan mısır numunelerinin ortalama HK değeri % 1.25 olarak tespit edilmiş ve %
76.40’ının 1.10-1.50 dağılım aralığında olduğu belirlenmiştir (Tablo 1 ve 6). Mısırların besin
maddesi değerlerinin belirlenmesinde yapılan çalışmalarda HK sonuçlarının bu çalışmayla benzer
sonuçlar taşıdığı görülmüştür. (Alp ve ark., (1996:11); Denek ve Deniz, (2004:188); Civaner A.,
(2015:17); Güngör ve ark., (2007:134,136))
Mısır numunelerinin ruminantlar için hesaplanan ME düzeyleri ile dağılım aralıkları Tablo 1,
Tablo 7 ve Tablo 8’de verilmiştir. Bu çalışmada mısırların % 52.80’inin dağılım aralığının 29013000 Kcal/kg ME, KM’de olduğu, Doğal Halde ME düzeyinin ise analizi yapılan mısırların %60.
87’sinin 3301-3350 Kcal/kg dağılım aralığında olduğu belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan
mısırların ME düzeyleri, Güngör ve ark. (2007:137)’nın yaptıkları araştırma sonuçlarına göre ( %
66.67’si 3001-3050 Kcal/kg dağılım aralığında) yüksek, Civaner A. (2015:18)’nın yaptığı araştırma
sonuçlarına göre (Ortalama ME değeri 3369.87 Kcal/kg) benzer olduğu görülmüştür.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Ruminantlarda yeterli ve dengeli bir rasyon oluşturabilmek için kullanılan hammaddelerin besin
maddeleri ve enerji içeriklerinin bilinmesi gereklidir. Bu değerleri etkileyen yetiştirildiği toprak
ve yetişme süresince yapılan bakım, mevsim ve işleme yöntemleri gibi birçok faktör
bulunmaktadır. Türkiye’de değişik bölgelerde yetiştirilen ve üretilen yem ham maddelerinin
besin maddeleri ve enerji içeriklerine ilişkin düzenli çizelgeler bulunmamaktadır. Dünyada
olduğu gibi ülkemizde de hayvancılığın gelişmesi sonucu yem sektöründeki yeni uygulamalar
hayvan sağlığı dolayısıyla insan sağlığı açısından yemlerin üretiminde kullanılan hammaddelerin
besin maddeleri ve enerji değerlerinin bilinerek hazırlanacak karma yemlerin belirli bir düzene
konması gerekliğini ortaya koymaktadır. Ruminant beslenmesinde enerji içeriği açısından
düşünülecek hammaddelerden biri mısırdır. Genel olarak çeşitleri arasında yem değeri
bakımından önemli farklar bulunmayan mısırın özellikle KM içeriğinin düşmesine bağlı olarak
kalitesindeki bozulma hayvan sağlığı açısından önemli bir risk oluşturmakta ve sürekli kontrol
altında tutulması gerekmektedir.
Sonuç olarak, rasyonların hazırlanmasında tamamen yabancı kaynaklı çizelgelerdeki değerlerin
kullanılması kaçınılmaz olmaktadır. Bu nedenle ülkemizde farklı bölgelerde yürütülen
çalışmalarda kullanılan yemlerin besin maddeleri analizlerine ait sonuçların derlenmesi önemli
bir açığı kapatabilecektir. Bu çalışmadan elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, ülkemizde
yem fabrikaları ve hayvancılık işletmelerinde kullanılan mısırların pek çok değişken faktörün
etkisiyle, bölgelere göre sürekli farklılık gösterdiği saptanmıştır. Bu yönlü araştırmalar
tekrarlanarak ve daha fazla sayıda yem maddesinde analizler yapılarak, Bandırma ve çevresinde
üretilen ya da yem üretiminde kullanılan yem maddeleri ve yan ürünlerine ait tablolar
oluşturulmalıdır.
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ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN OTİZM VE ERKEN TANISINA YÖNELİK BİLGİ
DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
Arş. Gör. Zübeyde Ezgi ÖZGEN
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, eozgen@bandirma.edu.tr
Doç. Dr. Diler AYDIN
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi,dileraydin@gmail.com

ÖZET:
Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB), belirtileri daha çocukluk döneminden itibaren ortaya çıkan, etkileri
ömür boyu devam eden, aynı zamanda kişilerin sosyal etkileşim ile iletişim kurma becerilerini olumsuz
etkileyen, sınırlı ilgi ile tekrarlı davranışları olan nöro-gelişimsel bir bozukluk olarak tanımlanmaktadır.
Otizm Spektrum Bozukluğunun, günümüzde en sık rastlanan gelişimsel bozukluklar arasında yer alması ve
son yıllarda dünyada ve ülkemizde otizm spektrum bozukluğu tanısı alan çocuklarda artış gözlenmesi
erken tanılama ve farkındalık sürecinin önemini ortaya koymuştur. Bu çalışma, üniversite öğrencilerinin
otizm ve erken tanısına yönelik bilgi düzeylerinin incelenmesi amacıyla planlandı.
Tanımlayıcı ve kesitsel olarak planlanan araştırmanın örneklemini Şubat-Mayıs 2018 tarihleri arasında
Bandırma’da bir üniversitenin 4 fakülte ve 4 meslek yüksekokulunda öğrenim gören ve çalışmaya
katılmaya istekli 672 öğrenci oluşturdu. Araştırma verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan anket
formu ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı. Verilerin değerlendirmesinde, yüzdelik dağılım,
ortalama, ki-kare testi kullanıldı.
Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin yaş ortalamaları 20,39±1,95 olup, %60,3’ünün kız öğrenci olduğu
belirlendi. Öğrencilerin %79,3’ünün otizm gelişimsel rahatsızlığını daha önce duyduğu, %10,3’ünün akraba
ya da yakınlarında otizm tanılı yakınlarının olduğu ve %92,9’unun da dünyada ve ülkemizde otizm görülme
oranlarını bilmediği belirlendi. Araştırmaya katılan öğrencilerin %72’si otizm spektrum bozukluğunun
erken teşhis edilebileceğini belirtirken, %83,6’sının ise otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri
hakkında bilgi sahibi olmadığı belirlendi. Özellikle kız öğrencilerin otizm spektrum bozukluğunu bilme,
erken teşhis edilebilme ve belirtilerini bilme konusunda daha duyarlı oldukları belirlendi (p<0.05).
Otizm spektrum bozukluğu, Dünya’da ve ülkemizde artan yaygınlık oranları ve farkındalık düzeyi ile dikkat
çeken özel bir grubu oluşturmaktadır Bu neden ile OSB’li çocukların tanılanma aşamasından eğitimlerine
kadar uzanan süreçte, toplumsal açıdan farkındalık ile aile eğitimi/desteği, ilgili kamu/özel kurumların
koordinasyonu ve işbirliğinde gerçekleştirilmesi ve yürütülebilmesi büyük önem taşımaktadır.
Anahtar Sözcükler: otizm, üniversite öğrencisi, farkındalık

196

AN INVESTIGATION OF THE KNOWLEDGE LEVELS OF THE UNIVERSITY
STUDENTS FOR AUTISM AND EARLY DIAGNOSIS
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, eozgen@bandirma.edu.tr
Assoc. Prof. Dr. Diler AYDIN
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, dileraydin@gmail.com
ABSTRACT:
Autism Spectrum Disorder (OSD) is defined as a neurodevelopmental disorder that has been manifested
since childhood, whose effects last for life time, and which also negatively affect the ability of people to
communicate with social interaction, with limited attention and repetitive behaviors. The fact that Autism
Spectrum Disorder is among the most common developmental disorders nowadays and the increase in
children who have been diagnosed with autism spectrum disorder in the world and our country in recent
years has revealed the importance of early diagnosis and awareness process. This study was planned to
examine the knowledge levels of university students on autism and early recognition.
The sample of the descriptive and cross-sectional study was composed of 672 students who were studying
in four faculties and four vocational colleges of a university in Bandırma between February and May 2018
and are willing to participate in the study. The research data were gathered by face-to-face interview
method with the questionnaire form prepared by the researchers. In the evaluation of the data,
percentage distribution, mean, chi-square test was used.
The mean age of the students included in the survey was 20,39 ± 1,95 and 60,3% of them were female
students. It was determined that 79.3% of the students had heard of autism developmental disorder
before, 10.3% had relatives or close relatives with autism, and 92.9% did not know the rates of autism in
the world and our country. It was determined that 72% of the students who participated in the research
indicated that autism spectrum disorder could be detected early and 83.6% had no information about the
early sign of autism spectrum disorder. Especially, it was determined that female students were more
sensitive about knowing and diagnosing autism spectrum disorder and knowing symptoms (p <0.05).
Autism spectrum disorder constitutes a special group that draws attention with increasing prevalence
rates and awareness levels in the world and in our country. Therefore, in the process ranging from the
stages of diagnosis of children with OSD to their education, social awareness and family education/ the
coordination and cooperation of private institutions are carried out and carried out.
Key words: autism, university student, awareness
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GİRİŞ
Otizm Spektrum Bozukluğu, belirtileri çoğunlukla yaşamın ilk beş yılından itibaren ortaya çıkan,
etkileri ömür boyu devam eden, aynı zamanda kişilerin sosyal etkileşim ile iletişim kurma
becerileri olumsuz etkilenen, sınırlı ilgi ile tekrarlı davranışlara neden olan nöro-gelişimsel bir
bozukluk olarak tanımlanmaktadır (World Health Organisation, 2017).
Otizm spektrum bozukluğu (OSB) dünyada ve ülkemizde giderek artış gösteren yaygınlık oranları
ile dikkati üzerine çeken özel bir grup olup, günümüzde en sık rastlanabilen gelişimsel
bozuklukların arasında yer almaktadır. Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezinin (CDCCenters for Disease Control and Prevention) raporunda Amerika Birleşik Devletleri’ndeki her 68
çocuktan 1’inin OSB tanısı aldığını ve dünya nüfusunun %1-2’sininde otizm olduğu ve erkek
çocuklarda kız çocuklara oran ile 4.5 kat daha fazla görüldüğü belirtilmektedir (Centers for
Disease Control and Prevention, 2018). Otizmin görülme sıklığı günümüzde büyük bir
hızla artmaktadır. Bu artışın tarama programlarının gelişmesi, farkındalığın artmasından
kaynaklandığı düşünülmektedir (Wang ve ark. 2011).
Otizm, etiyolojisi tam olarak belirlenmemiş olmakla birlikte genetik, biyokimyasal, çevresel ve
nöroanatomik gibi multifaktöriyel nedenlerin etkili olduğu belirtilmektedir (Shaw ve ark. 2014).
Otizmin şiddet derecesi, OSB’li çocukların zeka düzeyine, eğitimlere verdikleri olumlu veya
olumsuz tepkilere, eşlik eden rahatsızlıklara, ihtiyaç duyduğu destek derecesine göre
değerlendirilmektedir (Kılıç Ekici, 2013).
Otizm spektrum bozukluğu belirtileri gelişim düzeyine ve kronolojik yaşa göre farklılıklar
göstermektedir. Literatürde, OSB tanısı konulan çocuklarda ebeveynlerin 12-19. aylardan
itibaren göz göze iletişim kurmada, sosyal uyaranları anlamakta, vücut dilini kullanmada, mimik
ve yüz ifadelerine ilişkin yetersizliklerin bulunduğunu ve bu yetersizlikler nedeniyle sorunlu
davranışlar sergiledikleri belirttikleri bildirilmektedir. Kesin tanı 5 yaşından önce, çoğunlukla 18.24.aylarda konulabilmektedir (Ben-Sasson, Robins ve Yom-Tov, 2018).
Otizm belirtileri her çocukta benzer olmamakla birlikte özellikle 36 aydan önce ortaya çıkmış
olması gerekmektedir (Kondolot, 2014). OSB’li çocuklarda görülen belirtiler genellikle;
tekrarlayan davranışların olması, belli noktalara aşırı odaklanması, bazı şeylere yoğun ilgi
göstermesi, göz teması kurmaması, 3 yaşına kadar sembolik oyun, dil ya da iletişim becerilerinde
gecikmelerin olması, 9. aydan itibaren gülümseme, seslere ve yüz ifadelerine tepki vermemesi,
12. aydan itibaren agulamaması, parmakla nesne veya kişiyi işaret ederek gösterememesi, 16.
aydan itibaren tek bir sözcük söylememesi, 24. aydan itibaren iki sözcüklü basit cümleleri
kuramaması olarak belirtilmektedir (Erden ve ark. 2014).
Son yıllarda dünyada ve ülkemizde otizm spektrum bozukluğu olan çocuk sayılarında artış
gözlenmesi dünya genelinde toplumun bu konu yönünde farkındalık düzeyinin arttırılmasını ve
ülkelerin bu konuya yönelik eylem planlarını geliştirmelerini zorunlu kılmıştır. OSB’nin toplumda
tanınır hale gelmesi ile erken tanılama sürecine katkı sağlanmakta ve erken dönemde uygun
eğitime başlanması, hastalık sürecinin ve ilerleyen dönemlerde karşılaşılabilecek sorunların
minimuma çekilmesi bakımından büyük bir önem taşımaktadır. Birleşmiş Milletler, otizm
konusunda farkındalık yaratmak amacıyla, 2 Nisan’ı Dünya Otizm Farkındalık Günü ilan etmiştir.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da otizm spektrum bozukluğu olan bireylere yönelik Ulusal
Eylem Planı hazırlamıştır. Ancak ülkemizde otizm farkındalığı ile ilgili yeterli çalışma
bulunmamaktadır. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin otizm ve erken
tanısına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesidir.
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YÖNTEM
Araştırma Şubat-Mayıs 2018 tarihleri arasında Bandırma’da bir üniversitede öğrenim gören
üniversite öğrencilerinin otizm ve erken tanısına yönelik bilgi düzeylerinin belirlenmesi amacıyla
kesitsel ve tanımlayıcı tipte planlandı. Araştırmanın evreninin Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler; örneklemini ise, aynı üniversitenin 4 fakülte ve 4
meslek yüksekokulunda öğrenim gören ve araştırmaya katılmayı kabul eden 672 öğrenci
oluşturdu. Araştırmada gönüllülük esas alınmış olup, araştırmaya katılmayı kabul etmeyen
öğrenciler örneklem dışı bırakıldı. Araştırma verilerinin toplanmasında araştırmacılar tarafından
literatüre (Karabekiroğlu ve ark. 2009; Khanna ve Jariwala, 2012) dayanılarak hazırlanan kişisel
bilgi formu kullanıldı. Kişisel bilgi formu, öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini, otizm
spektrum bozukluğunu bilme durumunu, otizm tanılı yakını olma durumu, otizm tanı ve tedavi
yöntemleri, bilgi edindikleri kaynakları içeren toplam 23 sorudan oluşmakta idi. Kişisel bilgi
formu, öğrencilere araştırmanın amacı açıklandıktan sonra yüz yüze görüşme yöntemi ile teorik
derslerinin olduğu saatlerde ve öğrenciye ulaşılabildiği zamanlarda toplandı. Araştırma
öncesinde dil geçerliliğini değerlendirebilmek amacı ile araştırmaya katılmayı kabul eden beş
öğrenci ile ön uygulama yapıldı ve anket formu değerlendirildi. Anket formunun uygulanması
ortalama 10-15 dakika sürdü.
Araştırmanın yapılabilmesi için ilgili kurumdan yazılı izin ve araştırmaya katılan öğrencilerden
sözlü ve yazılı onamları alındı. Araştırmanın yapılabilmesi için etik kuruldan gerekli izin alındı.
İstatistiksel Analiz
Verilerin analizinde Statistical Package for the Social Science Programme (IBM Inc.; SPSS
Statisticsfor Windows, Version 21.0. Armonk, NY, USA) istatistik programı kullanıldı. Araştırmada
sayı ve yüzde dağılımı gibi betimsel istatistiklerin yanı sıra ki-kare testleri kullanıldı. Sonuçlar
%95’lik güven aralığında, anlamlılık p<0,05 düzeyinde değerlendirildi.
BULGULAR
Araştırmaya dahil edilen öğrencilerin yaş ortalamaları 20,39±1,95 olup, %60,3’ünün kız öğrenci
olduğu belirlendi. Öğrencilerin %79,3’ünün otizm gelişimsel rahatsızlığını daha önce duyduğu,
%10,3’ünün akraba ya da yakınlarında otizm tanılı yakınlarının olduğu ve %92,9’unun da
dünyada ve ülkemizde otizm görülme oranlarını bilmediği belirlendi. (Tablo 1).
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Tablo 1. Üniversite Öğrencilerinin Demografik Özellikleri
Cinsiyet
Kız
Erkek
Sınıf
1. Sınıf
2. Sınıf
3. Sınıf
4. Sınıf
Bölüm
Denizcilik Fakültesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Meslek Yüksekokulu
İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
Uygulamalı Bilimler Fakültesi
Otizm spectrum bozukluğu tanısını daha once duyma durumu
Evet
Hayır
Otizm spektrum bozukluğu tanılı yakını olma durumu
Evet
Hayır

N
73
58

%
26,2
20,8

261
255
124
32

38.8
37.9
18.5
4.8

39
176
91
273
93

5,8
26.1
13.5
40.6
14

533
139

79.3
20.7

69
603
672

10.3
89.7
100

Araştırmaya katılan öğrencilerin %60.1’i otizm spektrum bozukluğunun nedeni olarak genetik
faktörlerin, 12.5’i akraba evliliklerinin neden olduğunu belirtirken, %19.6’sının ise konu hakkında
bilgi sahibi olmadıkları belirlendi. Araştırmaya katılan öğrencilerin %72’si otizm spektrum
bozukluğunun erken teşhis edilebileceğini belirtirken, %83,6’sının ise otizm spektrum
bozukluğunun erken belirtileri hakkında bilgi sahibi olmadığı belirlendi. Özellikle kız öğrencilerin
otizm spektrum bozukluğunu bilme, erken teşhis edilebilme ve belirtilerini bilme konusunda
daha duyarlı oldukları belirlendi (Tablo 2, p<0.05).
Tablo 2. Üniversite Öğrencilerinin Otizm Farkındalık Düzeyleri
Evet
n

Hayır
%

N

Bilmiyorum
%

n

%

Otizm spectrum bozukluğu tanısını daha once duydunuz mu?
Kız

342

84.4

63

15.6

-

-

Erkek

191

71.5

76

28.5

-

-

Kız

301

74.3

55

13.6

49

12.1

Erkek

183

68.5

69

25.8

15

5.6

.00

Erken teşhis edilebilir mi?
.00

Otizm spectrum bozukluğu belirtilerini biliyor mu?
Kız

76

18.8

329

81.2

-

-

Erkek

34

12.7

233

87.3

-

-

.043
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Araştırmaya katılan öğrencilerin %31’i tedavi edilebilir bir durum olarak belirlerken, %50.9’u
eğitim ile tedavi sürecinin destekleneceğini, %38.4’ü ise rehabilitasyon ile desteklenebileceğini
belirtti. Öğrencilerin çoğunlukla %56.3’ünün sosyal medya, %37.4’ünün televizyon
haberlerinden ve %17.6’sının ise yazılı basından otizm spektrum bozukluğunu hakkında bilgi
edindiği belirlendi.
TARTIŞMA
Son yıllarda gerek toplumsal gerekse sağlık profesyonelleri açısından otizm spektrum
bozukluğuna yönelik farkındalık düzeyinde artış gözlenmektedir. OSB'nin artan yaygınlık oranları
göz önünde bulundurulduğunda, otizmden etkilenen bireylerin karşı karşıya olduğu güçlüklerin
ve zorlukların toplum tarafından bilinmesi önem taşımaktadır. Bu nedenle otizm spektrum
bozukluğunun, erken tanılanabilmesi için tarama yöntemlerinden en uygun olanın
belirlenebilmesi açısından önem taşımaktadır.
Otizm spektrum bozukluğu erken dönemde teşhis edilmesi zor olan gelişimsel bir bozukluktur.
Kesin tedavisi olmayan bu bozukluğun tanı konulabilecek en erken dönemde belirlenmesi
tedavideki başarı şansını arttırılmasında toplumun farkındalığı önem taşımaktadır.
Son yıllarda ülkemizde yapılan çalışmalar, otizmli çocuklar ve öğrenciler ile çalışan ya da çalışma
potansiyeli olan öğretmenler ile sağlık personelinin otizm hakkında eksik ya da yanlış bilgilere
sahip olduğunu göstermektedir. Tohum Otizm Vakfı (2015) tarafından 15 ilde yaptırılan, 15 yaş
ve üstü 1.237 tüketicinin katıldığı “Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı Araştırması” Türkiye’de
her 10 kişiden yalnızca 3’ünün otizmi duyduğu belirtilmektedir. Türkiye’deki Bireylerin Otizm
Algısı ve Bilgi Düzeyi Araştırması raporuna göre (2017) toplumdaki bireylerin otizm spektrum
bozukluğunu daha önce duyma durumları 2015 yılı raporunda %29 iken 2017 yılı raporunda bu
oranın %58’e artış gösterdiği bildirilmektedir. Araştırma kapsamına alınan öğrencilerin
%79,3’ünün OSB’yi daha önce duyduğu, %10,3’ünün akraba ya da yakınlarında otizm tanılı
yakınlarının olduğu ve %92,9’unun da dünyada ve ülkemizde otizm görülme oranlarını bilmediği
belirlendi. Genel olarak çalışmalar değerlendirildiğinde, toplumumuzda otizm hakkındaki bilgi ve
farkındalık düzeyinin oldukça düşük olduğu belirtilmektedir. Bu olumsuzluklar, ülkemizde otizm
hakkında toplumun farklı kesimlerinin bilinçlenmesi için farkındalık çalışmaları yürütülmesini
zorunlu kılmaktadır.
Stewart (2008) otizm farkındalık çalışmasında katılımcıların %82’sinin otizm spektrum bozukluğu
tanısını duyduğunu bildirmiştir. Dillenburger ve arkadaşlarının (2013) 1204 kişiyle yaptığı
çalışmalarında katılımcıların beşte birinin otizmin farkında olduğunu, %60’tan fazlası ailesinde,
çevresinde ve çalışma arkadaşlarında OSB’li bireylerin olduğu belirtilmiştir. Wang ve
arkadaşlarının (2011), OSB’li çocuğa sahip 4947 ebeveyn ile yaptıkları çalışmalarında,
katılanların büyük çoğunluğunun otizm belirtilerini bilmediğini belirtmiştir. Khanna ve Jariwala
(2012)’nın 147 eczacı ile yaptığı çalışmalarında, %67,3’ünün genetik faktörlerin; %18,4’ünün
aşıların otizm üzerinde etkisi olduğunu bildirmiştir. Tipton ve Blacher (2013), 1057 üniversite
öğrencisinin %58,1’inin aşıların otizmin oluşmasında etkili, %29,3’ünün ise kararsız olduğunu
belirtmiştir.
Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi Araştırması raporuna göre (2017) toplumdaki
bireylerin otizm spektrum bozukluğunun nedenlerini bilme durumları değerlendirildiğinde
otizmi duyanların %62’si sorunun cevabını bilmediğini belirtirken, %30’u genetik faktörlere işaret
etmiştir (Tohum Otizm Vakfı, 2017). Çalışmamızda ise araştırmaya katılan öğrencilerin %60,1’i
otizm spektrum bozukluğunun nedeni olarak genetik faktörlerin, %12,5’i akraba evliliklerinin
neden olduğunu belirtirken, %19,6’sının ise konu hakkında bilgi sahibi olmadığı belirlendi (Tablo
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2, p<0.05). Çalışma sonuçları değerlendirildiğinde Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi
Düzeyi Araştırması raporu ve literatürdeki diğer çalışmalar ile benzerlik göstermektedir.
Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi Araştırması raporuna göre (2017) toplumdaki
bireylerin otizm spektrum bozukluğu belirtilerini bilme durumları 2015 yılı raporunda %7 iken
2017 yılı raporunda bu oranın %18’e artış gösterdiği bildirilmektedir. Raporda kadınların %19’u
ve erkeklerin %17’si otizmin belirtilerini bildiklerini belirtilmiştir. Çalışmamızda ise araştırmaya
katılan öğrencilerin %72’si otizm spektrum bozukluğunun erken teşhis edilebileceğini belirtirken,
%83,6’sının ise otizm spektrum bozukluğunun erken belirtileri hakkında bilgi sahibi olmadığı
belirlendi. Özellikle kız öğrencilerin otizm spektrum bozukluğunu bilme, erken teşhis edilebilme
ve belirtilerini bilme konusunda daha duyarlı oldukları belirlendi (Tablo 2, p<0.05).
Khanna ve Jariwala (2012)’nın çalışmasına katılanların %42’sinin otizm belirtilerini bilmediği
görülmüştür. Karabekiroğlu ve ark. (2009) 1119 kişiyle yaptığı çalışmada, %39,1’i otizmli
çocukların hiçbir zaman göz teması kurmadığını, %56,2’sinin dönen cisimlere, reklamlara,
televizyona ilgisinin olduğunu, %43,5’inin iletişim problemleri olduğunu belirtmiştir.
Türkiye’deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi Araştırması raporuna göre (2017) toplumdaki
bireylerin otizm spektrum bozukluğunun tedavi edilebilme durumu hakkında bilgi düzeyleri
değerlendirildiğinde 2015 yılı raporunda evet diyenlerin oranı %18’den %15’e, hayır diyenlerin
oranı %10’dan %32’ye, bilmiyorum diyenlerin oranı ise %73’den %53’e değişim göstermiştir.
Çalışmamızda ise araştırmaya katılan öğrencilerin %31’i tedavi edilebilir bir durum olarak
belirlerken, %50,9’u eğitim ile tedavi sürecinin destekleneceğini, %38,4’ü ise rehabilitasyon ile
desteklenebileceğini belirtti.
Tipton ve Blacher (2013)’ın çalışmasına katılanların %58,1’i doğru tedavi yöntemleri ile OSB’li
çocuklarda etkili olabileceğini belirtmiştir. Karabekiroğlu ve ark. (2009)’nın çalışmasına
katılanların %24,4’ü OSB’li çocuklarda tedavinin etkili olduğunu, %68,1’i otizm için en uygun
tedavinin özel eğitim olduğunu belirtmiştir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışma sonucu değerlendirildiğinde, üniversite öğrencilerinin OSB tanısını önceden duymasına
rağmen yaklaşık %83’ünün OSB belirtilerini bilmediği belirlendi. Yapılan toplumsal çalışmalar
değerlendirildiğinde ülkemizde otizm hakkında toplumun farklı kesimlerinin bilinçlenmesi için
farkındalık çalışmaları yürütülmesini zorunlu kılmaktadır. Bu doğrultuda toplumdaki tüm
bireylere özel ve kamu kuruluşları ile sivil toplum örgütleri tarafından ulusal eylem planları
doğrultusunda çocuklar ile iletişimde bulunabilecek toplumdan her bireye eğitimlerin verilmesi,
kamu spotlarının hazırlanması, sosyal projelerin yürütülmesi ve farkındalık seminerlerinin
verilmesi sağlanması önerilmektedir.
Yaygın gelişimsel bozukluk olan otizmli çocukların erken dönemde tanılanmasında ve eylem
planlarında farklı disiplinlerde yer alan sağlık profesyonelleri ve öğretmenler olmak üzere
toplumdan her kesimin farkındalık düzeylerinin arttırılması rolü büyüktür.
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TOPLUM RUH SAĞLIĞI HİZMETLERİ: BANDIRMA ÖRNEĞİ
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Dr. Öğr. Üyesi Kevser TARI SELÇUK
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ÖZET:
Dünyada en fazla yeti yitimine neden olan on hastalıktan beşini ruhsal bozukluklar oluşturmakta olup, ruh
sağlığı hizmetleri genellikle hastane temelli, toplum temelli, hastane-toplum denge modeli olmak üzere
üç farklı modelde sunulmaktadır. Ancak 1960’lardan itibaren gelişmiş ülkeler hastalıktan koruma ve tedavi
sonrası iyilik halini sürdürmede yetersiz kaldığı, yoğun insan hakları ihlallerine sebep olduğu için hastane
temelli modeli terk etmeye başlamış ve toplum temelli modele geçişi benimsemiştir. Toplum temelli ruh
sağlığı modeli 1961’de İtalya'da ruh sağlığı reformuyla başlamış ve Avrupa ülkelerinin çoğu toplum temelli
modele geçiş sürecini tamamlamıştır. Ülkemizde ise 2006’da Sağlık Bakanlığı tarafından Ulusal Ruh Sağlığı
Politikası oluşturularak toplum temelli modele geçiş dönemi başlamıştır. Bu modelin ilk basamağı olarak
Sağlık Bakanlığı tarafından 2009'da Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri (TRSM) açma kararı alınmış, pilot
çalışmaların sonuçları değerlendirilerek 2011’de yayınlanan yönergeyle uygulama başlamıştır. Ayrıca
2011’de oluşturulan Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda 2023 yılına kadar merkez nüfusu ≥100 bin olan her
yerleşim alanında bir merkez olmak üzere toplam 236 TRSM açılması hedeflenmiştir. Bu doğrultuda
Bandırma Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Bandırma, Gönen, Erdek, Manyas ve köylerindeki hastalara hizmet
vermek amacıyla mevzuata uygun olarak Eylül 2013’de faaliyete geçmiştir. Şu an kayıtlı 410 hastası
bulunan merkezde 1 psikiyatrist, 3 hemşire, 3 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 tıbbi sekreter, 1 temizlik
personeli, 1 güvenlik personeli tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Ücretsiz servis aracıyla hafta içi her gün
Bandırma, pazartesi Erdek, çarşamba Manyas, cuma günleri Gönen’deki hastaların TRSM’ye ulaşımı
sağlanmaktadır. Merkezde ilaç tedavisi, ev ziyaretleri, psikoeğitim, sosyal beceri eğitimi, bireysel/grup
terapisi, aile görüşmeleri, uğraşı terapileri (bahçe işleri, mutfak, spor etkinlikleri) yapılmaktadır. Bunun
yanı sıra Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle el sanatları, halk oyunları, okuma-yazma, resim ve müzik kursları
düzenlenmektedir.
Anahtar sözcükler: ruh sağlığı hizmetleri, toplum ruh sağlığı merkezi, toplum ruh sağlığı hemşireliği
Jel Kodu:
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ABSTRACT:
Mental disorders constitute five of the ten diseases leading to disabilities in the world, and mental health
services are generally presented in three different models: hospital-based model, community-based
model, and hospital-community balanced model. However, since the 1960s, because the hospital-based
model is inadequate to prevent people from illnesses and to maintain their state of well-being after
treatment, and causes intense violations of human rights, developed countries have begun to abandon it
and to adopt the community-based model. The community-based mental health model began in 1961
with the mental health reform in Italy, and most of the European countries have completed transition to
the community-based model since then. In Turkey, the community-based model transition period started
in 2006, after the Ministry of Health launched the National Mental Health Policy. As the first step of this
model, the Ministry of Health decided to open Community Mental Health Centers (CMHC) in 2009, and in
2011, after the results of the pilot studies were analyzed, the model was launched in accordance with the
guidelines published. In addition, in the National Mental Health Action Plan established in 2011, it was
targeted to open 236 CMHCs in each residential area with a population of ≥100.000 by 2023. In line with
the Action Plan, in order to serve the patients in districts of Bandırma, Gönen, Erdek, Manyas and their
villages, the Bandırma Community Mental Health Center was opened in September 2013, in compliance
with the legislation. In the center which currently has 410 registered patients, 1 psychiatrist, 3 nurses, 3
psychologists, 1 social worker, 1 medical secretary, 1 cleaning staff and 1 security staff work full time. Free
transportation services are available to carry patients to the CMHC every day on weekdays from
Bandırma, on Mondays from Erdek, on Wednesdays from Manyas and on Fridays from Gönen. At the
center, activities such as drug therapy, home visits, psychoeducation, social skills training,
individual/group therapy, family negotiations, occupational therapies (yardwork, kitchen, and sports
activities) are performed. In addition, in cooperation with the Public Education Center, courses on
handicrafts, folk dances, literacy, painting and music are given to patients.
Keywords: mental health services, community mental health center, community mental health nursing
Jel Code:
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GİRİŞ
Ruhsal bozukluklar tüm dünyada yaygın olarak görülen bireysel, ailesel ve toplumsal yükü fazla
olan, kronikleşme eğilimi gösteren ve yeti yitimine neden olan hastalıklardır (Öztürk & Uluşahin,
2016; WHO, 2018). Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) sağlık kurumlarına başvuran her dört kişiden
birinde tanı konulabilir ruhsal bozukluk olduğunu ve küresel düzeyde hastalık yükünün yaklaşık
%13’ünü ruhsal bozuklukların oluşturduğunu bildirmektedir (WHO, 2008). DSÖ’nün verilerine
göre en fazla yeti yitimine neden olan on hastalıktan beşini ruhsal bozukluklar oluşturmakta ve
bu bozukluklar yüksek düzeyde mortaliteye sebep olmaktadır (WHO, 2013). Türkiye’de ruhsal
bozuklukların yaygınlığını araştıran çok sayıda çalışma bulunmamasına rağmen, mevcut
çalışmalar önemli sayıda hasta popülasyonunun varlığına işaret etmektedir. Bu konuda en
kapsamlı çalışma 1998 yılında yapılan Türkiye Ruh Sağlığı Profili Çalışması olup, çalışmada
nüfusun yaklaşık %18’inin yaşam boyu bir ruhsal bozukluk yaşadığı bildirilmektedir (Erol ve ark.,
1997). Benzer bulgular Hıfzıssıhha Mektebi ve Başkent Üniversitesi’nin yaptığı Ulusal Hastalık
Yükü ve Maliyet Etkililik Çalışması’nda da ortaya koyulmuştur. Bu çalışmada ulusal düzeyde DALY
(sağlıklı olarak geçirilen bir yılın kaybı) nedenlerinin temel hastalık gruplarına göre dağılımında
nöropsikiyatrik hastalıkların yaklaşık %19 ile ikinci sırada yer aldığı görülmektedir (Sağlık
Bakanlığı, 2006).
Ruhsal bozukluklar her toplumda yaygın olarak görülmesine karşın, dünyada ruh sağlığı
hizmetlerine gereken önem verilmemektedir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü ilk kez 2001
yılında üye ülkelere ruh sağlığı alanında politika ve programlar geliştirmelerini, ruh sağlığı yasası
oluşturmalarını, ruh sağlığı alanında çalışanların sayılarının artırılmasını, ruh sağlığı hizmetlerinin
birinci basamak sağlık hizmetlerine entegrasyonunun sağlanmasını, büyük psikiyatri
hastanelerinde verilen bakımın azaltılmasını ve toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin
geliştirilmesini tavsiye etmiştir (WHO, 2001).
Toplum ruh sağlığı hizmetleri toplumun ruh sağlığı için gerekli olan bütün hizmetleri içeren bir
kavramdır. Bu hizmetlerde amaç ruh sağlığını korumak, ruhsal bozukluk oluşumunu önlemek ve
bu çalışmaları halka götürmek (birincil önleme); ruhsal bozuklukların erken tanısı, tedavisi ve
bakımını sağlamak (ikincil önleme); ruhsal bozuklukların rehabilitasyonu, bakımın devamlılığını
sağlamak ve bunun için sistem oluşturmaktır (üçüncül önleme) (Çam & Engin, 2014; Gürhan,
2016; Öztürk & Uluşahin, 2016; Thornicroft ve ark., 2016). Yapılan çalışmalarda toplum temelli
ruh sağlığı hizmetlerinin ruhsal bozukluğu olan bireylere yönelik damgalanmayı azalttığı, sağlık
hizmetlerine erişimi kolaylaştırdığı, hastalıkların tekrarlamasını önlediği, hizmet kullanıcılarının
memnuniyetlerini artırdığı bildirilmektedir (Avcı ve ark., 2016; Ensari ve ark., 2013; Sohn ve ark.,
2014; Urben ve ark., 2015). Bu doğrultuda toplum ruh sağlığı merkezlerinin (TRSM) tüm
Türkiye’ye yaygınlaştırılması ve işlevselliklerinin artırılmasının faydalı olacağı önerilmektedir
(Bağ, 2012; Bilge ve ark., 2016; Ensari, 2011).
Bu makalede dünyada ve ülkemizde kurum temelli bakımdan toplum temelli bakıma geçiş süreci,
ülkemizde ruh sağlığı alanında önemli bir yenilik olan TRSM’lerin kurulması, amaçları ve
faaliyetleri, toplum ruh sağlığı hemşiresinin rolü ve Bandırma TRSM ile ilgili bilgilerin verilmesi
amaçlanmıştır.
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Dünya’da Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri
Dünyada 1800’lü yıllardan 1960’lı yıllara kadar ruhsal bozuklukların tedavisi ve bakımında yaygın
olarak kullanılan, en eski geleneksel model hastane temelli modeldir. Bu dönemde ABD’de ve
Avrupa’da ıslah evleri sisteminin terk edilmesinden sonra günümüzde asylum (tımarhane) diye
bilinen çok sayıda büyük psikiyatri hastanesi kurulmuştur. Bu hastaneler genellikle şehrin dışında
kurulmuş olup, ortalama 2000 yatak kapasitesine sahiptir. Yirminci yüzyılın başlarında ABD ve
Avrupa’nın genelinde depo hastane sistemi oldukça yaygınlaşmıştır. Her biri binlerce hastayı
barındıran, hastaları toplumdan uzaklaştıran, en varlıklı koşullarda bile hastalara yeterli bakım
ve tedavi hizmeti sunulmasına olanak sağlayamayan bu hastaneler giderek birçok hastanın
hastalığının kronikleştiği ve ömür boyu kaldığı kurumlar haline gelmiştir (Alataş ve ark., 2009;
Öztürk & Uluşahin, 2016). Psikiyatrik ilaçların keşfedilmesine kadar, bu kurumlarda hastalar
insanlık dışı tedavi yöntemlerine maruz kalmışlardır. 1950’lerde Elektrokonvülsif Terapi ve
psikotrop ilaç tedavisinin başlaması ile psikiyatride köklü değişimler yaşanmaya başlamış
olmakla birlikte depo hastaneler var olmaya devam etmiştir. 1960’lar ise ABD’de ve Avrupa’da
antipsikiyatri akımının etkisiyle depo hastanelerin aşırı kalabalık olması, hijyen şartlarının kötü
olması, hasta hakları ihlallerinin yaygın görülmesi gerekçeleriyle toplumdan uzak büyük
hastanelerin kapatılıp toplum temelli psikiyatri modeline geçişin başladığı dönemdir (Öztürk &
Uluşahin, 2016; Patel ve ark., 2014; Thornicroft ve ark., 2016).
Dünyada 1960'larda başlayan toplum ruh sağlığı hizmetleri ve koruyuculuğun ön plana
çıkmasıyla hastaların mümkün olan en kısa zamanda hastaneden topluma geçişlerinin
sağlanması amaçlanmıştır. Toplum temelli ruh sağlığı anlayışı İtalya’da ruh sağlığı reformuyla
1961 yılında başlamıştır. İtalya’da başlayan bu değişim İngiltere, Fransa, Almanya, Finlandiya gibi
diğer Batı Avrupa ülkelerinde de kısa süre sonra başlamış ve tamamlanmıştır. En son Yunanistan
Avrupa Birliği’ne giriş sürecinde ruh sağlığı sistemini değiştirmiştir. Bulgaristan ve Romanya gibi
Doğu Avrupa ülkelerinde de değişim programları yürütülmektedir. Aynı değişim süreci İran’da
da yürütülmekte, DSÖ Afganistan’a da aynı sistemi önermektedir. Tüm bu ülkelerde yaşanan
değişim hastane temelli ruh sağlığı sisteminden toplum temelli ruh sağlığı sistemine geçilmesi
şeklindedir (Ritter & Shirley, 2012; Sağlık Bakanlığı, 2011a; Songur ve ark., 2017; Thornicroft ve
ark., 2010; Ulaş, 2008). Toplum temelli ruh sağlığı modeli ruhsal bozukluğu olan bireylerin kişisel
haklarına önem veren, hastalara tecrit edilmiş kalabalık hastaneler yerine hastanın yaşadığı
yerde bakım verilmesini destekleyen bir hizmet şeklidir. Toplum temelli ruh sağlığı modelinin
hedef kitlesini ağır ruhsal bozukluğu olan veya hastanede uzun süre yatırılan hastalar
oluşturmakta olup, hastaların hastaneye yatışının önlenmesi ve minimum destekle başkalarına
ihtiyaç duymadan yaşayabilecek seviyeye gelmeleri hedeflenmektedir. Bu amaçla gündüz
hastaneleri, TRSM, genel hastaneler içindeki psikiyatri servisleri, korumalı işyerleri, koruyucu
evler gibi kurumlar toplum temelli model çerçevesinde hastane tedavisine alternatif hizmet
sunan kuruluşlardır (Alataş ve ark., 2009; Thornicroft ve ark., 2016).
Türkiye’de Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri
Kurumsaldan toplumsala evrilme süreci Türkiye’de aksi yönden başlamıştır. Anadolu
kültürlerinde akıl hastalarının yaptıklarından sorumlu olmayan, korunmaya muhtaç kişiler olarak
değerlendirilmesi onların izole edilmeyerek toplum içinde yaşamasına olanak sağlamıştır.
Osmanlı İmparatorluğu döneminde çok sayıda bimarhane ve şifahane kurularak, bu hastaların
bakımı devlet tarafından üstlenilmiştir. Kurulan şifahaneler kentlerin en merkezi yerlerinde,
sosyal, ekonomik, kültürel, dinsel etkileşimin en yoğun olduğu noktaya cami-medrese-hastane
üçlüsü olarak yapılmıştır. Ancak devletin çöküşü ve yeni bir ülkenin kuruluş sürecindeki savaşlarla
bimarhaneler kimsesiz kalanların, iyileşmesi mümkün olmayanların ve savaş gazilerinin
konakladığı yerlere dönüşerek, temel işlevinden oldukça uzaklaşmıştır (Alataş ve ark., 2009;
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Gürhan, 2016; Öztürk & Uluşahin, 2016). Bakırköy’de 1927’de ilk depo hastane açılarak
kurumsallaşma süreci başlamış, ülkenin farklı bölgelerinde yeni hastanelerin açılmasıyla süreç
devam etmiştir. Böylece ruh sağlığı hizmetleri sekiz Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi (RSHH) ve
genel hastaneler içinde yer alan psikiyatri klinik ve poliklinikleri aracılığıyla hastane temelli olarak
verilmeye başlamıştır. Ülkemizde var olan hastane temelli sistemde hastalara sunulan hizmeti
poliklinik hizmetleri, alevlenme/atak sırasında hastaneye yatırılma, kimsesi olmayan veya
kimsesi olduğu halde bakıl(a)mayan hastaların 50–60 yıla kadar uzanan süreyle hastaneye
yatırılıp bakımının sağlanması olarak özetlemek mümkündür. Sunulan hizmet ağır ruhsal
bozuklukların sadece alevlenme/atak dönemlerine odaklanmakta, hastalığın alevlenmesine
zemin hazırlayan biyopsikososyal etmenlere müdahale olanağı taşımamakta, hastanın sosyal ve
mesleki işlevselliğine katkıda bulunmayı hedeflememektedir (Gürhan, 2016; Sağlık Bakanlığı,
2011a; Songur ve ark., 2017).
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 2000’li yıllara kadar, toplumun ruh sağlığını koruyan,
iyileştiren ve geliştiren toplum temelli hizmet modeli ve örgütlenmesi ne yazık ki
gerçekleşememiştir (Bilge ve ark., 2016). Dünyadaki toplum psikiyatrisi çalışmalarına paralel
olarak ülkemizde de ruh sağlığı hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla ilk girişimler 1960’lı yıllarda
başlamış ve ruh sağlığı dispanserleri açılmıştır. Ancak ruh sağlığı dispanserlerinin beklenen
düzeyde gelişme gösteremeyip psikiyatri hastanelerinin uzantısı şeklinde hizmet vermeleri
nedeniyle bu merkezler kapatılmıştır (Bayülkem, 1998; Çam & Engin, 2014). Türkiye’de 2003
yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı sürecinde tıbbın diğer alanlarında gösterilen
gelişmelere rağmen psikiyatride bu dönüşüm eksik kalmıştır. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa
İşkenceyi ve Kötü Muameleyi Önleme Komisyonu gibi uluslararası örgütler sundukları raporlarda
Türkiye’de ruh sağlığı alanında kaynakların sınırlı olduğuna ve toplum temelli hizmetlerin gerekli
olduğuna işaret etmişlerdir (Alataş ve ark., 2009). Bu nedenle ülkemizde Sağlık Bakanlığı
tarafından toplum temelli ruh sağlığı hizmet modeli geliştirme çalışmalarına başlanmıştır. 2006
yılında yayınlanan Ulusal Ruh Sağlığı Politikası metni ile ruh sağlığı sisteminin toplum temelli
olması, genel sağlık sistemine ve birinci basamak sağlık hizmetlerine dahil edilmesi, toplum
temelli rehabilitasyon çalışmalarının yapılması, ruh sağlığı alanında yeni yasaların çıkarılması gibi
hedefler benimsenmiş ve hastane temelli modelden toplum temelli modele geçme kararı
alınmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2006). Bu doğrultuda modelin ilk basamağı olarak da TRSM açma
kararı Sağlık Bakanlığı tarafından Nisan 2009’da alınmış ve pilot uygulamaların sonuçları
değerlendirilerek ilgili yönerge Şubat 2011’de yayınlanmış ve uygulaması başlamıştır (Sağlık
Bakanlığı, 2011b). Ayrıca 2011’de Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı (2011–2023) hazırlanmış ve bu
amaçla yeni bir örgütlenme ve hizmet modeli geliştirilmiştir. Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nda
2023 yılına kadar merkez nüfusu 100 bin ve üstü olan her yerleşim alanında bir merkez olmak
üzere toplam 236 TRSM açılması hedeflenmiş (Sağlık Bakanlığı, 2011a) ve günümüzde bu sayı
106 TRSM'ye ulaşmıştır (Bilge ve ark., 2016).
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin Kurulması
Ülkemizde Sağlık Bakanlığı tarafından 2006 yılında hazırlatılan Ulusal Ruh Sağlığı Politikası
metninde hastane temelli modelden toplum temelli modele geçme kararı alınmıştır (Sağlık
Bakanlığı, 2006). Bu doğrultuda toplum temelli ruh sağlığı modeline geçme çalışmaları
çerçevesinde ilk olarak 2006 yılında Elazığ RSHH korumalı ev projesi başlatılmıştır. Ardından
Bakırköy RSHH Bahçelievler projesini yürüterek hastane bünyesinde gündüz hastanesini
kurmuştur. Akdeniz, Ankara ve Kocaeli Üniversite’leri bünyelerinde rehabilitasyon merkezleri ve
gündüz hastaneleri açılmış olması toplum temelli modele geçiş açısından diğer önemli adımlardır
(Gürhan, 2016; Sağlık Bakanlığı 2011a). Sağlık Bakanlığı tarafından toplum temelli modelin ilk
basamağı olarak TRSM açma kararı Nisan 2009'da alınmış ve projelendirme süreci başlamıştır.
Proje oluştururken öncelikle Finlandiya, İtalya, İngiltere, Almanya ve Hollanda’ya özellikle ruh
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sağlığı hastanelerinde görev yapanlardan oluşan kalabalık bir ekiple gidilmiş ve bu ülkelerin
sistemleri incelenmiştir. Toplum temelli ruh sağlığı modelini en iyi uygulayan ülkelerden biri olan
Hollanda’daki sistemi Türkiye’nin hemen her ilinde çalışan yaklaşık 120 psikiyatristin yerinde
görmesi sağlanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2011a). Bu sırada Bolu RSHH’ne bağlı Bolu TRSM Mayıs
2008’de açılmış ve Türkiye’de ilk merkez olan Bolu TRSM’nin faaliyetleri yakından izlenmeye
başlanmıştır. Bolu TRSM’nin hizmet verdiği sırada izlediği prosedürler ile karşılaştığı maliyet,
finans, personel ve lojistik sorunlar değerlendirilmiştir. Ayrıca hasta davranışları açısından da iyi
bir projeksiyon verisi sağlanmıştır. Bolu TRSM’den elde edilen veriler ve yurt dışı gözlemler
ışığında rehabilitasyon faaliyetleriyle uğraşan akademisyenlerle danışma toplantıları yapılarak,
ülkemizde toplum temelli ruh sağlığı modeline geçiş projesinin ana ilkeleri belirlenmiştir (Ensari
2011; Sağlık Bakanlığı, 2011a).
Sağlık Bakanlığı 2011 yılında 2011–2023 yılları arasını kapsayan Ulusal Ruh Sağlığı Eylem Planı’nı
onaylamış ve böylece ülke çapında TRSM açılmasına zemin hazırlamıştır (Sağlık Bakanlığı, 2011a).
Ayrıca Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerine İlişkin Yönerge Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Şubat
2011’de yürürlüğe girmiş ve uygulaması başlamıştır (Sağlık Bakanlığı, 2011b).
Modelde her 100–300 bin nüfusa bir tane açılması planlanan TRSM’lerin kendisine bağlanmış
coğrafi bölgedeki ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların ve ailelerin bilgilendirildiği, hastanın
ayaktan tedavisinin yapıldığı ve takip edildiği, rehabilitasyon, psikoeğitim, iş-uğraş terapisi, grup
veya bireysel terapi gibi yöntemlerin kullanılarak hastanın toplum içinde yaşama becerilerinin
artırılmasını hedefleyen, psikiyatri klinikleri ile işbirliği içinde çalışan ve gerektiğinde mobilize
ekiple hastanın yaşadığı yerde takibini yapan birimler olması planlanmaktadır. Bu sayede
TRSM’lerin ağır ruhsal bozukluğu olan hastalar için verilen hizmetin ana düzenleyicisi ve kontrol
merkezi olması hedeflenmektedir. Projeye göre RSHH’nin olduğu yedi ilde, Ankara’da ve İzmir’de
bulunan toplam dokuz merkez birinci halka olarak açılacaktır. İkinci aşamada bu illerle afiliye
edilen 26 ilden ekipler bu merkezlerde eğitileceklerdir. Üçüncü aşamada kalan 47 ilde TRSM’ler
açılacaktır. Son olarak da merkez nüfusu 100 bin ve üstü olan her yerleşim alanında bir merkez
olarak toplam 236 TRSM açılmasına başlanacaktır. Merkezlerin toplu taşıma ile kolay ulaşılabilir,
toplum içinde, minimum 300m2, mümkünse bahçeli, müstakil binalarda kurulması
hedeflenmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2011a).
Projede ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların TRSM tarafından kayıt altına alınıp takip edilmesi,
halen hastanelerde yatmakta olan ve ihtiyacı bulunan hastaların projenin sonraki aşamasında
açılacak yarı-yol evleri ve korumalı evlerde kalması ve korumalı işyerlerinde istihdamlarının
sağlanması hedeflenmektedir (Sağlık Bakanlığı, 2011a).
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin Amaç ve Hedefleri
TRSM’lerin temel amaçları ağır ruhsal bozukluğu olan hastalara toplum temelli ruh sağlığı modeli
çerçevesinde bireysel işlevi iyileştirmeye dönük etkin tedavinin sunulması, psikososyal destek
hizmetlerinin verilmesi, izlem ve tedavilerinin yaşadıkları ortamda, birinci basamak sağlık
hizmetlerine entegre biçimde sunulabilmesi için gerekli önlemlerin alınmasıdır (Sağlık Bakanlığı,
2011b).
TRSM’ler önemli işlevlere sahiptir. Bunlar:
• Ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerin hastaneye yatırılmalarını önlemek, yeti yitimini
asgari seviyeye çekmek, işlev iyileşmesi sağlamak amacıyla biyolojik ve psikososyal müdahaleler
sunulması
• Ağır ruhsal bozukluğu olan bireylerin yakınlarına psikososyal destek ve psikoeğitim
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• Sosyal işlevin istikrarlı hale getirilmesi ve bireyin toplum hayatı içerisinde geçirdiği
sürenin artırılması
• Birinci basamak sağlık kurumlarıyla ve hastane birimleriyle yakın işbirliği
• Bireylere ve ailelerine yönelik desteğin azamiye çıkarılması amacıyla diğer kurumlarla
ve toplum hizmeti veren kuruluşlarla koordinasyon (belediye, Aile Sosyal Politikalar İl
Müdürlüğü, İŞKUR, vakıflar, sivil toplum kuruluşları...)
• Toplumda ruhsal bozukluklarla ilgili damgalama eğiliminin azaltılmasına katkıda
bulunulması.
Bu işlevler TRSM’ler tarafından hizmet verdikleri toplumun yerel ihtiyaçlarını gözetecek
biçimde ve yerel kaynakları, talepleri, çevresel faktörleri dikkate alarak yerine getirilmelidir.
TRSM’lerin bu işlevleri yerine getirirken aşağıdaki ortak amaçlara ulaşmaları hedeflenmektedir:
• Ruhsal bozukluğu olan bireylerin durumlarını, işlevlerini ve iyilik hallerini geliştirmek
• Ruhsal bozukluğu olan yakınları ile birlikte yaşayan ailelerin destek verme
kapasitelerini artırmak
• Ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyon içinde yürütülmesi için işbirliği ve ikincil
konsültasyon yoluyla birinci basamak sağlık çalışanlarının kapasitelerini güçlendirmek (kriz
yönetimi ve destek gibi alanlarda) (Gürhan, 2016; Sağlık Bakanlığı 2011b).
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinin Faaliyetleri
TRSM’ler Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı yataklı tedavi kurumları bünyesinde faaliyet
göstermekte olup, merkezde psikiyatri uzmanı, psikolog, psikiyatri hemşiresi, sosyal çalışmacı,
ergoterapist, uğraş terapisti gibi farklı disiplinlerden oluşan bir ekip işbirliği halinde
çalışmaktadır. TRSM’ler hizmet alanlar, aileleri ve bakım verenler ile ilgili amaçlarına ulaşmalarını
sağlayacak bir dizi kilit faaliyet yürütürler. Bu faaliyetler içerisinde merkezin ve ekip üyelerinin
işlevleri, hizmet alanlara ve ailelerine yönelik müdahaleler, merkezlerle diğer sağlık ve sosyal
hizmet sistemi arasında koordinasyonun sağlanması yer almaktadır.
Ağır ruhsal bozukluğu olan bireyin ilk başvuru yaptığı yer doğrudan toplum ruh sağlığı
merkezleridir. Sonrasında bu merkezlerde hastanın tedavisinden, kendisinin ve ailesinin
eğitimine, rehabilitasyon süreçlerine kadar bir dizi etkinlikler planlanmaktadır. Ayrıca bu
merkezlerde olgu kayıtları yapılmakta, epidemiyolojik çalışmalar yürütülmekte, 7 gün 24 saat
esasına göre kriz hizmetleri verilmekte, merkezden hizmet alan hastalara beceri eğitimleri,
bilişsel rehabilitasyon çalışmaları, iş ve uğraş rehabilitasyonu, spor aktiviteleri gibi çalışmalar
yapılarak hastaların toplum içerisinde sosyal rolüne uygun kalması sağlanmaya çalışılmaktadır.
Gerektiği hallerde psikolog, hemşire ve sosyal hizmet uzmanından oluşan gezici ekip, ev
ziyaretleri yaparak hastaların ilaçlarını düzenli kullanması sağlanmaktadır (Gürhan, 2016; Sağlık
Bakanlığı 2011a).
Sağlık Bakanlığı tarafından 16.02.2011 tarihinde yayınlanan Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri
Hakkında Yönerge’de işlevleri detaylı olarak anlatılan TRSM’lerin aşağıdaki iş basamaklarını
yürütmesi planlanmaktadır.
Kayıt işlemleri
• Kendisinin sorumlu olduğu coğrafi bölgede yaşayan ağır ruhsal bozukluğu olan
hastaları tespit ederek merkezin veri tabanına kaydetmek
• Kaydedilen hasta ve/veya yakınlarıyla irtibata geçerek merkezin amacı, işlevleri,
hastaya sağlayacağı faydalar konusunda bilgilendirmek
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• Merkeze devamı sağlanan hastaların psikiyatrik ve sosyal profillerini sosyodemografik
veri formu ve ölçeklerle belirlemek
Takip işlemleri
• Merkeze devamı sağlanan hastaların farmakolojik tedavilerini düzenli kullanıp
kullanmadığı, doğru zamanda ve dozda kullanıp kullanmadığı, yan etki olup olmadığı gibi
süreçleri takip etmek
• Merkeze devamı sağlanamayan hasta ve/veya yakınlarıyla irtibata geçilerek evde
ziyaret etmek ve bu ziyaretler sırasında farmakolojik tedavisini planlamak ve hastayı merkeze
devamı konusunda ikna etmeye çalışmak
• Merkezde ya da evde takip sırasında herhangi bir sebeple alevlenen ve kendine ya da
çevresine zarar verme potansiyeli taşıyan hastanın ilgili birimlerle irtibat kurarak yataklı bir
psikiyatri kliniğine yatışını sağlamak
Eğitim
• Hasta ve hasta yakınlarına psikoeğitim vermek
• Uygun hastalara sosyal beceri eğitimi vermek ve toplum içinde uygulamalar yapmak
Terapi
• Hastaların ilgileri ve kişilik özelliklerine uygun uğraşı alanlarını planlamak ve uğraşı
terapilerine katılımlarını programlamak
• Uygun olan hastalarla açık/kapalı grup terapileri düzenlemek
Diğer fonksiyonlar
• Yerel yönetimler, yerel yazılı ve görsel medya aracılığı ile toplumu bilinçlendirmek ve
damgalama karşıtı çalışmalar yapmak.
• Yapılan çalışmalar sırasında tespit edilen hastaneye yatış, bakım, çalışacak işyeri
ihtiyaçlarına cevap vermek üzere ilgili kurumlarla irtibat kurmak.
Bu faaliyetlerin yanı sıra TRSM’lerin fonksiyon kazanmasından hemen sonra yarı-yol evleri,
korumalı evler ve korumalı işyerlerinin uygulamaya sokulmaları planlanmaktadır. Açılması
planlanan yarı-yol evleri hastaneden taburcu edilebilecek ve ailesinin yanında kalamayacak
hastaların 24 saat boyunca sağlık çalışanları tarafından gözlendiği ve desteklendiği evler olarak
planlanmaktadır. Buradan sonra hasta toplum içinde tek başına veya kısmi destekle
yaşayabileceği duruma geldiğinde korumalı evlere nakledilecektir.
Korumalı evler eğer geliri varsa hasta tarafından, yoksa Sosyal Hizmetler tarafından finanse
edilen ve sağlık çalışanlarının periyodik olarak ziyaret ettiği, bir veya birkaç hastanın bir arada
yaşamlarını sürdürdüğü yerler olarak düşünülmektedir. Korumalı evde arkadaşlarıyla birlikte
toplum içinde uyumlu yaşayan hastalardan uygun olanlarının korumalı iş yerlerinde çalışmaları
sağlanacaktır.
Korumalı işyerleri belediye, kamu veya özel diğer kurumlar tarafından desteklenen işyerleri
olarak planlanmaktadır. Mevcut mevzuat kapsamında Çalışma Bakanlığı’nın işbirliği ile açılması
düşünülen birimlerde çalışan hastalar çalışmalarının karşılığında kendi harcamaları için gelir de
kazanabilecektir. Ayrıca uygun olan hastalar için normal işyerlerinde (yarışmalı işlerde) özürlü
kontenjanından iş bulunması uygulanabilecek bir diğer yöntemdir. TRSM’ler hastanın sağlık
durumunun takibinden sorumlu merkez olacağından hastanın yarı-yol evi, korumalı ev veya
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korumalı işyerine geçmesine karar veren ve sistemin merkezindeki kurum olarak işlev görecektir
(Gürhan, 2016; Sağlık Bakanlığı 2011a).
Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde Toplum Ruh Sağlığı Hemşiresinin Rolü
Toplum ruh sağlığı hizmetlerinin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi için ekip önemli bir yere sahiptir
(İçel ve ark., 2016; Pektaş ve ark., 2006). TRSM’lerde ekip üyeleri psikiyatri uzmanı, psikolog,
psikiyatri hemşiresi, sosyal çalışmacı, ergoterapist, uğraş terapisti ve diğer yardımcı personelden
oluşmaktadır. Merkezde görevlendirilecek personel ise Bakanlık tarafından hazırlanan TRSM
çalışma prensipleri genel uyum ve teori eğitimini almış olan personel arasından seçilmektedir.
Ekip hareketli olup, gerektiğinde hizmeti ev ziyaretleriyle hastanın yaşadığı alana götürmektedir
(Sağlık Bakanlığı, 2011b). Özellikle alanda yapılan ev ziyaretleri ile ailelere en yakın konumda
olan toplum ruh sağlığı hemşirelerine önemli görevler düşmektedir (İçel ve ark., 2016; Pektaş ve
ark., 2006).
Toplum ruh sağlığı hemşireliği toplumun ruh sağlığını korumak ve geliştirmek, ruhsal bozukluklar
sonucu oluşan riskli grupları rehabilite etmek için özelleşmiş bilgiyi uygulayan bir disiplindir.
Amerikan Hemşireler Birliği’ne göre toplum ruh sağlığı hemşiresi toplumun diğer üyeleriyle
birlikte ruhsal hastalıkların birincil, ikincil, üçüncül önleme aşamalarının sürekliliğini sağlayan,
ruh sağlığı hizmetlerinde tanılama, planlama, uygulama ve değerlendirmeye katılan kişi olarak
tanımlanmaktadır (Pektaş ve ark., 2006; Zeeman ve ark., 2002). Toplum ruh sağlığı
hemşirelerinin uygulama alanları oldukça geniş olup, AIDS'li hastalardan, madde bağımlılarına,
kırsal alanda yaşayan ruhsal bozukluğu olan bireylere, kronik psikiyatri hastalarına ve sokakta
yaşayan hastalara kadar uzanmaktadır. Bu nedenle toplum ruh sağlığı hemşireleri tanılama,
eşgüdüm, savunuculuk, sevk etme, eğitim, rehabilitasyon, krize müdahale, psikoterapi, fiziksel
değerlendirme, ev ziyareti yapma, ilaç uygulamalarını izleme gibi becerilere sahip olmalıdırlar.
Toplum ruh sağlığı hemşireleri bu becerilerini çeşitli direkt ve endirekt rollerde kullanarak
fonksiyon görürler (Çam & Engin, 2014; Zeeman ve ark., 2002).
Direkt uygulama rolleri hemşirelerin direkt olarak riskli nüfus ile çalışmasını içermektedir. Direkt
rolleri ve bu rollerle ilgili fonksiyonları şunlardır:
Klinisyen: Doğrudan hemşirelik bakımı sağlamak, ilaç tedavisini uygulamak ve izlemek, hastayı
değerlendirmek, korumak, bakımın sürekliliğini sağlamak ve kronik ruhsal hastalara bütçe
sağlamak, ulaşım araçlarını kullanma ve ev işleri gibi basit becerileri öğretmek.
Terapist: Destek grupları oluşturmak ve yönetmek, psikoterapi uygulamak, AIDS'li hastalara,
yaşlılara, kronik psikiyatri hastalarına bakım verenlere psikososyal destek sağlamak.
Eğitici: Toplumun stresle baş etme becerilerini geliştirmek, beceri eğitim sınıfları oluşturmak,
toplum ruh sağlığı için bir kaynak olarak hizmet vermek.
Vaka yöneticisi: Hasta gereksinimlerini, güçlerini, yetersizliklerini tanılamak ve tedavi planını
geliştirmek, hastanın diğer hizmetlerle bağlantısını sağlamak, koruyucu hizmetleri sürdürmek,
hasta savunucusu olarak çalışmaktır.
Endirekt roller hemşirenin toplumun ruh sağlığı bakım gereksinimlerini karşılamak için bilgiyi
kullananlara, diğer sağlık uzmanlarına bilgi ve klinik uzmanlık sağlamasıdır. Endirekt hizmetlerin
odağı ruhsal bozuklukları önlemektir. Endirekt roller ve bu rollerle ilişkili fonksiyonlar ise
şunlardır:
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Danışman: Hastalarla doğrudan çalışan diğer profesyonel ve profesyonel olmayan uzmanlara
bilgi sağlamak. Örneğin; kronik ruhsal bozukluğu olan bireyin saldırgan davranışları ile nasıl baş
edileceğini öğrenmesi gereken personele danışmanlık yapmak.
Vaka yöneticisi: Hasta grupları için bir komisyoncu gibi faaliyet göstererek, onların hizmetlerden
(sağlık, barınma, ulaşım, finansman, eğitim vb.) yararlanmasına yardımcı olur ve hizmetlerin
yürütülmesini izler. Amaç hastaların toplumda öğretici üyeler olmasına yardımcı olmaktır.
Araştırmacı: Araştırma için uygun klinik problemleri bulur ve klinik uygulamalarda mevcut
araştırmalardan faydalanılmasını sağlar. Toplum ruh sağlığı hizmetlerinde yeni çalışmaya
başlayan bir hemşirenin mevcut durumu saptaması, risk gruplarını belirlemesi, bunları
araştırması ve gözlemesi örnek olarak verilebilir.
Eğitici: Diğer profesyoneller için kaynak kişi olarak faaliyet gösterir. Diğer profesyoneller için
sürekli eğitim programları hazırlar. Örneğin; depresyon belirtilerinin birinci basamak hizmetlerde
çalışanlara öğretilmesi.
Değişim ajanı: Sağlık alanındaki politikaları etkilemek için diğer disiplinlerle birlikte çalışır. Bakım
programlarını planlayan organizasyonlara katılır (Çam & Engin, 2014; İçel ve ark., 2016).
Ülkemizde yenilenen sağlık mevzuatı ve uygulamalarına paralel olarak Hemşirelik
Yönetmeliğinde (2010) tanımlanan yeni hemşirelik alanlarından biri de “toplum ruh sağlığı
merkezi hemşiresi” olmuştur. Hemşirelik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik’te (2011) TRSM hemşiresi birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma, geliştirme ve
sürdürmede görev yapan sağlık ekibi üyesi olarak tanımlanmıştır. İlgili mevzuatta yer alan TRSM
hemşiresinin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:
• Sosyo-ekonomik düzeyi düşük bölgede yaşayan, göçle gelmiş, madde bağımlılığı
açısından riskli, çocuk, ergen, kadın, yaşlı, işsiz ve engelli gibi ruh sağlığı bozulma riski taşıyan
tüm grupların, ruh sağlığının korunmasında ve sürdürülmesinde görev alır ve destekleyici
programlar oluşturur.
• Gelişimsel dönem özelliklerini bilir ve bu özellikler doğrultusunda çocuğun, ergenin
biyo-psiko-sosyal gelişimini izler.
• Ergenlik döneminde ortaya çıkabilecek riskli davranışlar (sigara, alkol ve madde
bağımlılığı, intihar, şiddet davranışı, riskli cinsel davranışlar vb.) konusunda koruyucu
müdahaleleri gerçekleştirir. Bu doğrultuda ergene, aileye ve topluma danışmanlık yapar.
• Orta yaşlılık ve yaşlılık dönemindeki bireylere bu dönem özellikleri hakkında bilgi verir.
Bu dönemde ortaya çıkabilecek fiziksel, duygusal ve sosyal problemlerle başetme yöntemleri
hakkında destek olur ve danışmanlık yapar.
• Ruhsal bozuklukların, fiziksel hastalık sürecinin erken belirtisi ya da hastalığın etkeni
olabileceğini bilir ve hastaların ve sağlıklı bireylerin genel sağlık düzeyini değerlendirir, risk
faktörü analizi yapar.
• Gebelik ve doğum süreci ile ilgili gelişebilecek ruhsal durumlara yönelik annelere eğitim
yapar.
• Birey ve aileye yardım için toplumsal destek sistemlerini örgütler.
• Toplumdaki bireylerin, kullandığı ilaçlar, bitkiler, alternatif tedaviler, vitaminler veya
besinsel destekleri gibi alternatif tıp uygulamalarını değerlendirir.
• Riskli davranışlara (intihar, şiddet, kendine ve/veya çevresine zarar verme, kötüye
kullanım, ihmal) ilişkin öykü alır, risk düzeyini değerlendirir.
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• Hastayla biyo-psiko-sosyal bir bütünlük içerisinde, terapötik iletişim tekniklerini ve
kanıta dayalı değerlendirme araçlarını kullanarak sürekli ve sistematik biçimde veri toplar,
gereksinimlerini ve sorunlarını belirler, hemşirelik bakımını planlar ve uygular.
• Gelişimsel, durumsal ve sosyal krizler için bireysel ya da grup danışmanlığı yapar,
destek grupları oluşturur, psikososyal destek sunar.
• Hastanın, tıbbi tedavisine uyumunu, ilaçların etkilerini ve yan etkilerini takip eder, yan
etkilerle başa çıkmada yardımcı olur.
• Ruhsal sorun yaşandığında uygun destek hizmetlerinin birey tarafından kullanımını
sağlar.
• Psikiyatrik hastalığın yeniden alevlenmesine neden olabilecek durumları (bilgi eksikliği,
tedaviye uyumsuzluk, stres vb) saptar ve alevlenmeleri önlemede aile ile işbirliği sağlar.
• Kronik psikiyatri hastalığı olan bireylerin taburculuk sonrası toplum içinde uyumlarını
sağlamalarına yardımcı olur.
• Psikiyatrik tedavi gören hastanın taburculuk sonrası hazırlanan ev programının
uygulanmasında görev alır, hastanın toplumsal uyumunu sağlamaya yönelik girişimlerde bulunur
ve rehabilitasyon ekibi ile işbirliği sağlar.
• İyileşme ve yeni duruma uyum sürecinde aileye ve bireye destek olur.
• Ruhsal bozukluğu olan bireyleri, toplumsal destek kaynaklarını kullanması için
yönlendirir, destekler.
• Psikiyatrik tedavi gören hastaların topluma yeniden kazandırılması ve üretkenliklerini
sağlamak için işverenler ve kuruluşlar ile ortak çalışmalarda bulunur.
• Ruhsal bozukluğu olan hastaların topluma yeniden kazanımında rol alan dernekler ile
işbirliği yapar ve hastaları yönlendirir.
• Ruh sağlığı ile ilgili yasaları takip eder ve hasta ve aileyi yasalar hakkında bilgilendirir.
• Koruyucu ruh sağlığına yönelik eğitim hizmetleri için, ilk ve orta dereceli okullarda,
çeşitli sivil toplum örgütlerinde, basın ve medya aracılığıyla topluma bilgi aktarır.
• Birey, aile ve gruplarda olumlu sağlık davranışları geliştirmek için toplumdaki liderlerle
işbirliği yapar ve onları harekete geçirir.
• Uygun aile ortamı sağlamaya yönelik programlarda görev alır.
• Toplumun ruh sağlığı inançları, tutumları ve damgalama ile mücadele programları
yürütür ve görev alır.
• Stres ile başa çıkma, öfke kontrolü, kriz yönetimi, evlilik eğitimi gibi konularda eğitim
ve danışmanlık hizmetleri verir (Hemşirelik Yönetmeliği, 2011).
Türkiye’de yürürlüğe giren bir diğer mevzuat ise 16.02.2011 tarih ve 7364 sayılı Toplum Ruh
Sağlığı Merkezleri Hakkındaki Yönerge’dir. Bu yönergede TRSM hemşiresinin görevleri ise hizmet
alanların genel sağlık durumunu (diyabet, hipertansiyon vb.) izlemek ve yazılı kayıtlarını tutmak,
gerektiğinde hizmet alanların genel sağlık tedavilerini uygulamak olarak belirtilmiştir (Sağlık
Bakanlığı, 2011b). Bu dar tanımın merkez hemşireliği kavramından kaynaklandığı yönünde bir
kanı bulunmaktadır. Ülkemizde yürütülmekte olan toplum ruh sağlığı hemşirelerinin çalışma
şekillerinin mevzuatların sunduğu sınırlılıklar nedeniyle diğer ülkelerle paralel gitmediği
söylenebilir. Ancak merkez hemşirelerinin var olan hemşirelik mevzuatı doğrultusunda rollerini
gerçekleştirmesi gerektiği söylenebilir (Bağ, 2012; Çam & Engin, 2014).
Bandırma Devlet Hastanesi Toplum Ruh Sağlığı Merkezi
TRSM Bandırma Devlet Hastanesine bağlı olarak Toplum Sağlığı Merkezi’nin zemin katında ICD–
10 tanı sistemine göre F20–29 ve F30–39 arası tanı konulmuş hastalara ve ailelerine destek
vermek amacıyla Eylül 2013 tarihinde hizmet vermeye başlamıştır. Merkez Toplum Ruh Sağlığı
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Merkezleri için Çalışma Rehberi ve Toplum Ruh Sağlığı Merkezleri Hakkında Yönerge doğrultusunda
işleyişini sürdürmektedir. Merkezde multidisipliner ekip anlayışı çerçevesinde 1 psikiyatrist, 3

hemşire, 3 psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 tıbbi sekreter, 1 temizlik personeli, 1 güvenlik
personeli tam zamanlı olarak çalışmaktadır. Bandırma, Gönen, Erdek, Manyas ve köylerindeki
hasta ve ailelerine hizmet veren merkezin kayıtlı şu an 410 hastası bulunmaktadır.

TRSM’de şizofreni, şizoaffektif bozukluk, atipik psikoz ve bipolar affektif bozukluk gibi ağır ruhsal
bozukluğu olan hastalar kayıt altına alınmakta, düzenli takip, tedavi ve rehabilitasyonları
planlanmaktadır. Hastaneden yönlendirilen, TRSM’den telefonla aranan veya gezici ekiple davet
edilen hastalara TRSM’de yapılan görüşmede psikiyatrist tarafından tanıları belirlenmekte,
tedavileri düzenlenmekte ve uygun hastaların TRSM’ye kayıtları yapılmaktadır. Kaydolan her
hastanın ayrıntılı adres ve iletişim bilgileri ile bağlı bulunduğu aile hekimi tespit edilmektedir.
Kayıt olan her hastayı o bölgeden sorumlu hemşire veya psikolog karşılamakta, hasta ve ailesine
merkez gezdirilerek TRSM’nin işleyişiyle ilgili bilgi verilmekte ve hastanın ihtiyaçları tespit
edilmektedir. Hastanın ihtiyaçları ve adresi doğrultusunda TRSM’ye devam edeceği günler ve
katılacağı rehabilitasyon programı belirlenmektedir. Bu doğrultuda ücretsiz servis aracıyla hafta
içi her gün Bandırma, pazartesi Erdek, çarşamba Manyas, cuma günleri Gönen’deki hastaların
TRSM’ye ulaşımı sağlanmaktadır.
Merkeze devam edemeyecek veya devam etmeyi reddeden hastaların ev ziyaretleri ile
takiplerinin yapılması sağlanmaktadır. Bir hemşire, bir psikolog ve bir şoförden oluşan gezici ekip
kendi bölgesindeki hastaları ziyaret etmekte, bu ekiple ikna dilemeyen hasta söz konusu
olduğunda ekibe psikiyatrist katılımı sağlanmaktadır. Gezici ekip ev ziyaretlerinin amacı şizofreni
gibi içgörüsü düşük ağır ruhsal bozukluğu olan hastaların kendi yaşam ortamlarında tedavilerini
düzenli takip ederek hastayı ve aileyi bilinçlendirmek, TRSM hakkında bilgilendirmek ve TRSM’ye
davet etmek, aile hekimleri ile işbirliği yaparak yerinde tedavilerinin devamlılığını sağlamak,
gerektiğinde mahalle muhtarları, belediyelerle veya sosyal hizmetler il müdürlüğü ile iletişim
kurarak hastaların ihtiyaçları doğrultusunda sorunlarına çözüm bulmaktır.
Merkezde toplum temelli ruh sağlığı hizmet modeline uygun olarak birinci basamak ile entegre
çalışılmaktadır. Hastane otomasyon kayıtlarından aylık olarak elde edilen ICD–10 tanı sistemine
göre F20–29 ve F 30–39 grubu hastalar tespit edilmekte ve bu hastaların bağlı bulundukları aile
hekimleri belirlenmektedir. Bu bilgiler aile hekimlerine her ay güncellenerek iletilmekte, böylece
özellikle merkeze uzak ilçe ve köylerde yaşayan hastaların kendi çevrelerinde aile hekimleri
tarafından düzenli takipleri sağlanmaktadır.
TRSM’de hastalara hizmet verebilmek için grup terapi ve eğitim odası, uğraş terapi odası, okuma
salonu, hasta gözlem odası, spor odası, müzik odası, görüşme odası, yemek salonu ve bahçe
bulunmaktadır. Merkezde ilaç tedavisi, psikoeğitim, sosyal beceri eğitimi, bireysel/grup terapisi,
aile görüşmeleri, uğraşı terapileri (bahçe işleri, mutfak, spor etkinlikleri) yapılmaktadır. Bunun
yanı sıra Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle el sanatları, halk oyunları, okuma-yazma, resim, müzik
kursları düzenlenmektedir. Burada görev yapacak olan öğretmenlere önceden hasta grubunun
özellikleri ve hastalıkları hakkında bilgi verilmekte ve uğraşı saatlerinde hemşireler de gözlemci
olarak derslere eşlik etmektedir. Merkezde yürütülen eğitim ve uğraşı faaliyetleriyle hastaların
tedaviye uyumlarını artırmak, hastaneye yatışlarını en aza indirmek, hastalığın neden olduğu
beceri kayıplarını geri kazandırmak, hastaların topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak,
bağımsız bir birey olarak yaşam sürmelerini sağlamak, aile eğitimleriyle tedaviye ailenin aktif
katılımını sağlamak ve bakım yükünü aileyle paylaşmak amaçlanmaktadır. Ayrıca hastaların
topluma yeniden kazandırılmalarını sağlamak, ruhsal bozukluklara yönelik önyargı ve
damgalamayı azaltmak amacıyla piknik, gezi, tiyatro, sinema, şiir dinletisi gibi etkinlikler
düzenlenmektedir.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin bireylere, ailelere ve dolayısıyla topluma faydaları
aşikardır. Ülkemizde 106 TRSM açılmış olup, hızlı bir biçimde beklenen sayıya ulaşılacağı
düşünülmektedir. Ancak hala hastanelerde saptanan olguların TRSM’lere yönlendirildiği
hastane-toplum denge modeli sürdürülmektedir. Birçok ülkede ise koruyucu hizmetlerin daha
yaygın olduğu bilinmektedir. Ülkemiz gerçekleri bireyin, ailenin, toplumun ruh sağlığına yönelik
koruyucu hizmetlere gereksinim duyulduğu yönündedir. Bu nedenle ruh sağlığı hizmetlerinin
gelişmesi ve bunun hastaların iyileşme süreçlerinde olan etkisinin daha hızlı bir şekilde görülmesi
için modern tıbbın ve teknolojinin gereklerinin takip edilmesi ve uygulanması, bu yeniliklerin ruh
sağlığı hizmetlerinin planlanması, örgütlenmesi, sunumu, finansmanı sürecine yansıtılması
büyük önem taşımaktadır. Ayrıca TRSM’lerin tüm Türkiye’de yaygınlaştırılması ve
işlevselliklerinin artırılması için dünyadaki diğer uygulama örnekleri dikkatlice incelenip analiz
edilmeli ve ülkemizde henüz gelişme aşamasında olan TRSM uygulamaları için etkin modeller
oluşturulmalıdır.
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ÖZET:
Son yıllarda sağlık hizmetlerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak hastane öncesi acil sağlık
hizmetlerinde de büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye’de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin
büyük çoğunluğu Sağlık Bakanlığı’na bağlı 112 Acil Sağlık ambulansları tarafından verilmektedir. Bu
çalışma, Türkiye’nin en büyük ilçelerinden biri olan Bandırma’daki 112 acil sağlık hizmetlerinin genel
durumunun değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışma için Balıkesir Sağlık Müdürlüğü’nden yazılı izin
alınmıştır. Geriye dönük tanımlayıcı nitelikteki bu çalışmada, Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü 112 İl Ambulans
Komuta Kontrol Merkezinden alınan 2017 yılı verileri kullanılmıştır. 2018 yılında açılan yeni istasyonla
birlikte Bandırma’da toplamda 6 acil sağlık istasyonu ve biri yedek olmak üzere 7 ambulans hizmet
vermektedir. 2017 yılı toplam vaka sayısı 14951’dir. Kentsel vakalara zamanında ulaşım (0-10 dk.) başarı
oranı % 97.46, kırsal vakalara zamanında ulaşım (0-30 dk.) başarı oranı % 93.68’dir. Çağrı nedenlerine
bakıldığında, medikal nedenler (% 81.4), diğer kazalar (% 7) ve trafik kazaları (% 6) ilk üç sırayı almaktadır.
Vakalar ön tanılarına göre dağılımı değerlendirildiğinde, ilk üç sırayı diğer (% 40), travma (% 10.4) ve
psikiyatrik (% 8.3) vakalar almıştır. Ambulans hizmetlerinden faydalananların % 58.2’sini erkekler, %
41.8’ini kadınlar oluşturmaktadır. Ambulans hizmetlerinden en çok 20-24 yaş ve 65 yaş ve üzeri
vatandaşların kullandığı belirlenmiştir. Vakaların büyük çoğunluğu 16:00-00:00 saatleri arasında (% 42)
çıkmaktadır. 112 acil sağlık hizmetleri ortak çağrı merkezinde hizmet vermekte olup, diğer acil hizmetli
veren kurumlar da (yangın, sağlık, güvenlik-asayiş, vd.) dâhil olmak üzere gelen çağrıların % 58’i asılsızdır.
Ambulans kullanımının sonuçları değerlendirildiğinde vakaların % 55,6’sı hastaneye nakledilmiş, % 11.6’sı
başka bir hastaneye sevk edilmiş ve % 10.2’si ise nakil reddi olarak kayıtlara geçmiştir. Türkiye geneline
bakıldığında, 112 ambulans başına düşen nüfus 16491 iken, Bandırma’da bu sayı 25413’dır. 112 ambulans
başına düşen vaka sayısının Türkiye ortalaması 1028, Bandırma’da 2491’dir. Sonuçlar genel olarak
değerlendirildiğinde, Bandırma’da 112 ambulans hizmetlerinin yoğun bir şekilde verildiği ve nicelik olarak
yetersiz olduğu görülmektedir. İnsan hayatının söz konusu olduğu, ihmalin ve zaman kaybının yer olmadığı
acil sağlık hizmetlerinde, çalışanların daha rahat ve motive çalışabilmeleri, aynı zamanda vatandaşlara
sunulan acil sağlık hizmetleri kalitesinin de arttırılabilmesi için istasyon ve ambulans sayılarının arttırılması
gerektiği düşünülmektedir.
Anahtar sözcükler: 112 Acil Sağlık Hizmetleri, Ambulans, Bandırma
JEL Kodu: I10, Z00
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ABSTRACT:
Recently, in parallel with developments in health care services, great progresses have been occurred in
the prehospital emergency care services. In Turkey, a great majority of prehospital emergency care
services has been provided by the Ministry of Health 112 Emergency Care Ambulances. The aim of this
study is to evaluate the 112 emergency care services in Bandırma that is one of the biggest districts of
Turkey. A written permission has been received from Balıkesir Health Directorate for the study. In this
retrospective descriptive study, 2017 data obtained from Balıkesir Health Directorate was used. There are
totally six emergency care station and seven ambulance (one backup) in Bandırma. Total number of cases
are 14951 in 2017. Success rate of case accession is 97,46% in the urban cases (0-10 min.) and 93,68% in
the rural cases (0-30 min.). According to emergency call reasons, medical causes (81,4%), other accidents
(%7) and traffic accidents (%6) and according to pre-diagnosis’ of cases, others (40%), trauma (10,4%) and
psychiatric cases (8,3%) are in the top three ranks. Men are 58,2% of ambulance services users and
remainders are women. Top ambulance users are 20-24 ages and 65 years and older. The most of cases
occurred in 16:00-00:00 (42%). Emergency medical services locate in the 112 emergency call center
(including fire, medical, security/public order etc.) and 58% of the calls are hoax. When it is considered
the ambulance usage results, 55.6% of cases was transported to hospital, 11.6% of them was transferred
to another hospital, and 10.2% of them was transport rejection. Populaton per 112 emergency care
ambulance was 16491 in Turkey and 25413 in Bandırma. On the other hand, total number of cases per
112 emergency care ambulance was 1028 in Turkey and 2491 in Bandırma. Consequently, 112 Emergency
care services were given intensively in Bandırma and they were insufficient quantitatively. The human life
is very important in the emergency care services and there is no room for neglect and loss of time.
Therefore, it is thought that the number of ambulance should be increased for more comfortable work
environment and quality emergency care services.
Keywords: 112 Emergency Care Services, Ambulance, Bandırma
JEL Code: I10, Z00
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GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre sağlık, yalnızca hastalık ve sakatlığın olmayışı değil, fiziksel, ruhsal
ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanmıştır (World Health Organization). Sağlık,
doğuştan gelen temel bir insanlık hakkıdır ve ulusal/uluslararası dokümanlarda garanti altına
alınmıştır. Bireylerin ihtiyaç duydukları sağlık hizmetleri, çok farklı şekillerde ve farklı kanallar
aracılığıyla verilmektedir. Bu hizmetlerinden biri de acil sağlık hizmetleridir.
Acil sağlık hizmetleri, acil hastalık ve yaralanma hallerinde, konusunda özel eğitim almış ekipler
tarafından, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay yerinde, nakil sırasında, sağlık kurum ve
kuruluşlarında sunulan tüm sağlık hizmetlerini kapsamaktadır. Acil yardım ise, Acil sağlık
hizmetleri konusunda özel eğitim görmüş ekipler tarafından, tıbbi araç ve gereç desteği ile olay
yerinde ve hastaneye nakil sırasında verilen hizmetlerin bütünüdür (Resmi Gazete, 2000). Acil
sağlık hizmetleri, temelde ikiye ayrılmaktadır. Birincisi, hastane öncesi evreyi kapsayan ilk yardım
ve ambulans hizmetleri; ikincisi ise hastane evresinde sunulan acil sağlık hizmetleridir. Acil sağlık
hizmetlerinin amacı, yaşamı tehdit eden hastalıklara ya da yaralanmalara karşı hastaların
durumun stabil hale getirmektir. Koruyucu sağlık hizmetlerinin aksine, acil sağlık hizmetleri, acil
ve önemli sağlık müdahalelerinin sunumuna odaklanmaktadır. Tıbbi bakım amacıyla hasta
naklinin sağlanması, acil sağlık hizmetlerinin önemli bir parçasıdır. Hizmetin etkin bir şekilde
sunulabilmesi için nakil hizmetlerinin de etkin bir şekilde sağlanması gerekmektedir. Uygun nakil
araçlarının eksikliği, yolların yetersizliği ya da olmaması ve nakil hizmetlerine yapılacak
ödemelerin neden olduğu sıkıntılar gibi problemler acil sağlık hizmetlerine ulaşmada önemli
engeller olarak görülmektedir (Razzak and Kellermann, 2002: 900).
Hasta ve yaralıların en kısa zamanda etkin bir acil tıbbi müdahaleye ulaşabilmesi, tarih boyunca
önemli bir sağlık hizmeti olarak kabul edilmiştir. Özellikle Napolyon Bonapart’ın başcerrahı D. J.
Larrey’ in, cephede savaşan askerlerin yaralandıklarında hızlı bir şekilde hastaneye ulaştırılmasını
hedefleyen “Ambulances volantes” uygulamasından günümüze, ambulans ve ambulans
hizmetleri pek çok aşamadan geçmiştir (Erbay, 2017: 28).
Acil sağlık hizmetlerinin geçmişine bakıldığında, tıbbın tarihiyle paralel gelişme gösterirken
hastane öncesi acil sağlık hizmetleri dünyada ve Türkiye’de yaklaşık son otuz yılda önem
kazanmaya ve bu alanda hızlı değişimler yaşanmaya başlanmıştır (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı,
2011: 3).
Ülkemizde ilk kez Sağlık Bakanlığı tarafından 1985 yılında bazı ana arterler ve turistik bölgelerde,
bir merkeze bağlı olmadan araç telefonu ile ulaşılabilen gezici ambulans ekipleri bir süre
denenmiş ve bu organizasyon daha çok trafik kazaları için kullanılmıştır. 1986 yılında da 077 Hızır
Acil Servis olarak Ankara, İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyelerinin sağlık personeli dışındaki
desteği ve Sağlık Bakanlığı’nın işbirliği ile daha çok, doktorlu hasta taşımacılığına benzer bir
sistem ülkemizde kullanılmıştır. 1994’te hastane öncesi hizmetlerde 077 Hızır Acil’den “112 Acil
Yardım ve Kurtarma”ya geçildi. 1994-1995 yıllarında İstanbul, Ankara ve İzmir’de 112 ekipleri
kurulmuş, ambulans ekiplerinde sağlık memurları, ebeler ve hemşireler, çok azında ise hekimler
görev yapmıştır. Yakın geçmişe kadar ebe, hemşire ve sağlık memurlarının sürdürdüğü bu görev,
Sağlık Bakanlığına bağlı okullarda ilk yardım ve acil bakım teknisyenliği bölümlerinden mezun
olan acil yardım teknisyenlerine ve daha sonraları üniversitelerin meslek yüksekokullarında
açılan ilk ve acil yardım programlarından mezun olan ilk ve acil yardım teknikerleri (paramedik)
tarafından verilmeye başlanmıştır. 2000’de acil sağlık hizmetlerinin bütün yurtta eşit, ulaşılabilir,
kaliteli, süratli ve verimli olarak yürütülmesini sağlamak amacıyla acil sağlık hizmetlerinin sevk
ve idaresine dair usul ve esasları belirleyen “Acil Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği” çıkarılmıştır.
(Aydınlık, 2017: 24). Son yıllarda, özellikle Sağlıkta Dönüşüm Programı ile birlikte sağlık
220

hizmetlerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinde de
büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Türkiye’de hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin büyük
çoğunluğu Sağlık Bakanlığı’na bağlı 112 Acil Sağlık ambulansları tarafından verilmektedir. Tablo
1’de, Türkiye’de acil sağlık hizmetleri hakkında sayısal bilgiler yer almaktadır. Buna göre,
2002’den 2016’ya ambulans sayısının yaklaşık iki kat arttığı, acil yardım istasyonu sayısının ise
yaklaşık beş kat arttığı görülmektedir. Aynı şekilde, ambulans ve istasyon başına düşen nüfus
giderek azalma eğilim gösterirken, vaka sayıları ise giderek artmıştır. 2002 yılında 618 olan 112
ambulans sayısı, 2017 yılında 4840’a çıkarılmıştır. Kara ambulansları dışında, 265 kar paletli
ambulans, 17 helikopter ambulans, 6 deniz ambulansı ve 3 uçak ambulansı görev yapmaktadır
(T.C. Sağlık Bakanlığı, 2017).
Tablo 1. Yıllara Göre Türkiye’de Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetlerinin Durumu

Ambulans Sayısı
112 Acil Yardım İstasyonu
112 Acil Yardım Ambulansı Başına Düşen
Nüfus
112 Acil Yardım İstasyonu Başına Düşen
Nüfus
112 Acil Yardım Ambulansı Başına Düşen
Toplam Vaka Sayısı
112 Acil Yardım İstasyonu Başına Düşen
Vaka Sayısı

2002

2012

2013

2014

2015

2016

2.963
481

4.269
1.863

4.208
2.072

4.644
2.186

5.018
2.323

5.632
2.400

106.809

22.602

22.838

20.774

18.584

16.491

137.231

40.594

37.002

35.542

33.896

33.256

620

965

1.092

1.077

1.017

1.028

796

1.734

1.769

1.842

1.855

2.073

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı. (2017). Sağlık İstatistikleri Yıllığı 2016. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1083, Ankara.

Bu çalışma, Türkiye’nin nüfus bakımından en büyük ilçelerinden biri olan Bandırma’daki 112 acil
sağlık hizmetlerinin genel durumunun değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.
YÖNTEM
Bu araştırmada, Balıkesir il ambulans servisinden elde edilen veriler ışığında, Bandırma’da 112
acil sağlık hizmetleri kullanımı retrospektif olarak değerlendirilmiştir. Araştırmada, 2017 yılı
verileri kullanılmış olup Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğünün yazılı izni alınmıştır. Araştırmanın
değişkenleri, kayıtlarda var olan verilere göre belirlenmiştir. Bu değişkenler; istasyon, personel
ve ambulans sayısı, toplam vaka sayısı, vakaya ulaşım süreleri, çağrı nedenleri, ambulans ekibinin
ön tanılarına göre dağılımı, hizmet için başvuranların yaş ve cinsiyet dağılımı, çağrıların en yoğun
olduğu saat aralıkları, asılsız ihbar yüzdesi, ambulans kullanımının sonuçlarına göre dağılımı ve il
dışı sevk oranlarıdır. Araştırmada, analitik çalışma yapılmamış olup, Bandırma’daki 112 acil sağlık
hizmetleri kullanımı ile ilgili sayısal bilgilere yer verilmiştir. Veriler, sadece Bandırma ilçesine ve
Sağlık Müdürlüğüne bağlı resmi hizmet sunucularına aittir. Özel sağlık hizmet sunucularının
sunmuş olduğu acil sağlık hizmetleri dâhil değildir. Ayrıca veriler, araştırmacılar tarafından
hesaplanmamış, Komuta Kontrol Merkezinden alınan nihai sonuçları içermektedir. Bu yüzden,
verilerde yer alan toplamlarda farklılıklar görülebilmektedir. Bu durumlar, araştırmanın
kısıtlılıklarını oluşturmuştur.
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BULGULAR
Bu çalışmada, 2017 yılı itibariyle Bandırma ilçesindeki 112 acil sağlık hizmetleri kullanımı
değerlendirilmiştir. Buna göre Bandırma’da 5 acil sağlık istasyonu ve biri yedek olmak üzere 6
ambulans hizmet vermektedir (2018 yılında açılan yeni istasyonla birlikte Bandırma’da
hâlihazırda acil sağlık istasyonu sayısı 6’ya, ambulans sayısı ise 7’ye yükselmiştir). 2017 yılında
çıkan toplam vaka sayısı 14951 olarak gerçekleşmiştir. Kentsel vakalara zamanında ulaşım (0-10
dk. içinde) başarı oranı % 97.46, kırsal vakalara zamanında ulaşım (0-30 dk. içinde) başarı oranı
% 93.68’dir. Cinsiyet dağılımına bakıldığında, vakaların % 58.2’sini (7937) erkekler, % 41.8’ini
(5694) ise kadınlar oluşturmuştur. Ambulans hizmetlerinden en çok 20-24 yaş ve 65 yaş ve üzeri
vatandaşların kullandığı belirlenmiştir. Tablo 2’de, vakaların yaş gruplarına göre dağılımı yer
almaktadır.
Tablo 2. Vakaların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı
Yaş
Grupları

n

%

Yaş
Grupları

n

%

Yaş
Grupları

n

%

Yaş
Grupları

n

%

0

108

0.8

20-24

1010

7.5

45-49

680

5.0

70-74

780

5.7

1-4

256

1.9

25-29

886

6.6

50-54

725

5.3

75-79

930

6.9

5-9

156

1.1

30-34

803

5.9

55-59

770

5.7

80-84

979

7.2

10-14

262

1.9

35-39

808

5.9

60-64

859

6.3

85 ve üzeri

950

7.0

15-19

769

5.7

40-44

699

5.1

65-69

1054

7.8

Toplam

13484

100

Tablo 3’de, vakaların çağrı nedenlerine göre dağılımı yer almaktadır. Buna göre, en çok çağrı
nedeninin medikal nedenler (% 81.4) olduğu görülmektedir.
Tablo 3. Vakaların Çağrı Nedenlerine Göre Dağılımı
Çağrı
Nedeni

n

%

Çağrı
Nedeni

n

%

Çağrı
Nedeni

n

%

Medikal

12051

81.4

Yaralama

302

2.0

Diğer

103

0.7

Diğer
Kazalar

1037

7.0

Sağlık
Tedbirleri

204

1.3

İş Kazaları

69

0.5

Trafik Kazası

898

6.1

İntihar

103

0.8

Yangın

32

0.2

Toplam

14799

100

Vakalar ön tanılarına göre değerlendirildiğinde, diğer grubunda yer alan vakaların birinci sırada
olduğu, bunu sırasıyla kardiyovasküler sistem hastalıkları ve travmanın takip ettiği görülmektedir
(Tablo 4).
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Tablo 4. Vakaların Ön Tanılarına Göre Dağlımı
Ön Tanı
Diğer
KVS
Travma
Psikiyatrik
Solunum
Metabolik
GİS

n
5401
2602
1391
1113
985
392
325

%
40.4
19.6
10.4
8.3
7.4
2.9
2.5

Ön Tanı
Nörolojik
GÜS
Zehirlenme
Kadın-Doğum
İnfeksiyon
Yenidoğan
Toplam

n
312
304
271
105
93
54
13348

%
2.3
2.2
2.1
0.8
0.7
0.4
100

Vakaların % 42’si 16:00-00:00, %39.6’sı 08:00-16:00 ve %18.2’si 00:00-08:00 saatleri arasında
çıkmaktadır. Saatlere göre vaka dağılımlarına ilişkin sayısal bilgiler Tablo 5’de yer almaktadır.
Tablo 5. Vakaların Çıkış Saatlerine Göre Dağılımı
Saat Aralığı
08:00-16:00
16:00-00:00
00:00-08:00
Toplam

n
4633
4914
2135
11682

%
39.6
42
18.2
100

112 acil sağlık hizmetleri ortak çağrı merkezinde hizmet vermekte olup, diğer acil hizmetli veren
kurumlar da (yangın, sağlık, güvenlik-asayiş, vd.) dâhil olmak üzere gelen çağrıların % 58’i
asılsızdır.
Tablo 6’da ambulans kullanımının sonuçlarına göre dağılımı yer almaktadır. Vakaların % 55.6’sı
hastaneye nakledilmiş, % 11.6’sı başka bir hastaneye sevk edilmiş ve % 10.2’si ise nakil reddi
olarak kayıtlara geçmiştir. Başka bir hastaneye sevk edilen vakaların % 78.3’i (1359) il içindeki
hastanelere sevk edilmiş iken, il dışına sevk oranı ise % 21.7 (376) olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 6. Ambulans Kullanımının Sonuçlarına Göre Dağılımı
Sonuç
Hastaneye Nakil
Hastaneler Arası Nakil
Nakil Reddi
Diğer Ulaşılan
Görev İptali
Diğer
Başka Araçla Nakil

n
8327
1735
1535
1356
636
399
220

%
55.6
11.6
10.3
9.1
4,2
2,7
1,6

Sonuç
Olay Yerinde Bekleme
Ex Yerinde Bırakıldı
Yerinde Müdahale
Yaralı Yok
Asılsız İhbar
Tıbbi Tetkik İçin Nakil
Eve Nakil
Toplam

n
202
198
175
90
67
10
1
14951

%
1.3
1.3
1.2
0.7
0.4
0.06
0.006
100
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Çalışmada elde edilen bulgular değerlendirildiğinde, 112 ambulans başına düşen nüfusun
Türkiye geneline, Batı Marmara’ya (İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması, Düzey-1) ve
Balıkesir’e göre yüksek olduğu belirlenmiştir. 112 ambulans başına düşen nüfus Türkiye
genelinde 16491, Batı Marmara’da 13993, Balıkesir’de 17591 ve Bandırma’da 25413 olarak
gerçekleşmiştir. TÜİK verilerine göre Bandırma’nın 2017 nüfusu 152480’dir (TÜİK, 2018). 112
istasyon başına düşen nüfus ise Türkiye geneline göre düşük, Batı Marmara ve Balıkesir’e göre
yüksektir (Türkiye: 33256, Batı Marmara: 26277, Balıkesir: 27818, Bandırma: 30496). 112
ambulans başına düşen vaka sayısının Türkiye ortalaması 1028, Batı Marmara’da 1047,
Bandırma’da ise 2491’dir. 112 istasyon başına düşen vaka sayısının Türkiye ortalaması 2073, Batı
Marmara’da 1966, Bandırma’da ise 2990’dır. Ambulans ve istasyon başına düşen vaka sayılarının
yüksek olduğu görülmektedir.
Vakaların yaş gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, 20-24 ve 65-69, ve 75 yaş üstü bireyler
daha fazla ambulans talep etmişlerdir. Elde edilen sonuçlar literatürdeki diğer çalışmalara göre
benzerlik göstermektedir. Bu çalışmada, Zenginol ve arkadaşlarının (2011) Gaziantep’te yapmış
oldukları çalışmada, 112 ambulans hizmetlerinden en fazla 16-25 ve 65 yaş ve üstü bireylerin
yararlandıkları bildirilmiştir. Kıdak ve arkadaşlarının (2009) İzmir’de ve Koç ve arkadaşlarının
Karabük’te yapmış oldukları çalışmalarda da, 65 yaş ve üstünün daha fazla ambulans
kullandıkları belirlenmiştir. Literatürde yer alan diğer çalışmalarla paralel olarak, 112 ambulans
hizmetlerinden çoğunlukla yaşlı vatandaşların yararlandıkları görülmektedir. Çalışmada, % 58.2
ile erkekler ambulans hizmetlerinden daha fazla yararlanmışlardır. Literatürde yapılan diğer
çalışmalarda da benzer sonuçlara rastlanmıştır (Çetinoğlu ve ark. 2007: 2; Zenginol ve ark. 2011:
28; Tözün ve ark. 2012: 56; Benli ve ark. 2015: 272, Koç ve ark. 2016: 39).
Vakalar çağrı nedenlerine göre incelendiğinde, medikal nedenlerin ilk sırada (% 81.4) yer aldığı
bildirilmiştir. Literatürde yapılan benzer çalışmalarda da medikal nedenlerin ilk sırada yer aldığı
görülmektedir (Kıdak ve ark. 2009: 114; Zenginol ve ark. 2011: 28; Tözün ve ark. 2012: 56; Koç
ve ark. 2016: 39). Başka bir ifadeyle, 112 acil ambulansları, çoğunlukla medikal nedenler için
hizmet vermektedir.
Literatürde yapılan çalışmalarda, vakaların ön tanılarına göre dağılımı incelendiğinde,
sıralamadaki yerleri farklı olsa da, ilk üç içinde KVS hastalıları, travma ve sınıflandırılmamış diğer
tanıların yer aldığı gözlenmiştir. Bu çalışmada da diğer, KVS hastalıkları ve travma ilk üç sırayı
oluşturmuştur (sırasıyla; % 40.4, % 19.6, %10.4).
Ambulans kullanımının sonuçlarına göre, vakaların % 55.6’sı hastaneye nakledilmiştir. Bu sonuç,
literatürdeki diğer çalışmalarla benzerlik göstermiştir (Kıdak ve ark. 2009: 114; Zenginol ve ark.
2011: 28; Tözün ve ark. 2012: 56; Koç ve ark. 2016: 39). Buna rağmen nakil reddinin % 10.3
olması çarpıcı bir sonuçtur. Çünkü diğer çalışmalarda bu oran % 1 civarındadır. Kendisi ya da
yakınları tarafından ambulans talep edilen her 10 vakanın 1’i zaruri olmasına rağmen hastaneye
gitmeyi reddetmiştir. Bu durum da, ambulans hizmetlerinin etkin bir şekilde kullanılmadığını
göstermektedir. Bu ve diğer nedenlerden dolayı, ambulans hizmetlerinin daha etkin
kullanılabilmesi, kaynaklarımızın israf edilmemesi ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin mağdur
olmaması için, vatandaşların bilinçlendirilmesi kaçınılmaz bir sonuçtur.
Sonuç olarak, Bandırma’da ambulans ve istasyon başına düşen nüfusun ve vaka sayılarının
yüksek olduğu görülmektedir. İnsan hayatının söz konusu olduğu, ihmalin ve zaman kaybının yer
olmadığı acil sağlık hizmetlerinde, çalışanların daha rahat ve motive çalışabilmeleri, aynı
zamanda vatandaşlara sunulan acil sağlık hizmetleri kalitesinin de arttırılması önemli bir
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konudur. Bu bağlamda, ambulans ve istasyon başına düşen nüfusun düşürülmesi, vakalara
ulaşım sürelerinin daha da kısaltılabilmesi ve olası kitlesel olaylarda daha etkin müdahale
edilebilmesi için Bandırma’da ambulans ve istasyon sayısının arttırılması gerekmektedir.
Bununla birlikte, vakaların azaltılabilmesi için toplumsal farkındalık çalışmalarına (sağlıklı
beslenme, obezite ile mücadele, fiziksel hareketin desteklenmesi, tütün ve tütün mamullerine
yönelik mücadele, trafik ve ev kazalarının azaltılması/önlenmesi, psikolojik destek sağlanması
gibi) ağırlık verilmesi önerilmektedir.
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ÖZET:
Cumhuriyetin ilk yıllarına tanıklık eden Pertevniyal Bandırma Hastanesi, dönemin belediye başkanı Kaşif
ACAR’ın girişimleri ile Pertevniyal Vakfı tarafından Hayfa’dan gönderilen 10.000 Lira ile 1932 yılında
yapılmıştır. Hastanenin ilk başhekimi Atatürk’ün yakın arkadaşı Op. Dr. Necdet Bey’dir. Hastane, o yıllarda
Türkiye’nin kalorifer sistemine sahip 9. Hastanesi olma özelliğin de taşımaktadır. Verdiği hizmetlerle kısa
zamanda bir bölge hastanesi konumuna gelen 25 yataklı hastanede, bir hariciye (Dr. Operatör Samih Bey)
ve bir dâhiliye (Dr. Raşid Rıza) mütehassısı görev yapmıştır. Hastane 1956 yılına kadar belediyeye bağlı
olarak hizmet vermekte iken, bu tarihte Sağlık Bakanlığı’na bağlanmıştır. Daha sonraki yıllarda ek blokların
yapılması ile 200 yatak kapasitesine ulaşmıştır. En son M. Güven KARAHAN Devlet Hastanesi adı altında
hizmet veren hastane, 2010 yılında yeni yerine taşınmasıyla kaderine terkedilmiştir. 2015 yılında ana bina
dışındaki tüm ek binalar yıkılmıştır. Şu anda üzerinde “Pertevniyal Bandırma Hastanesi” yazısı ve
kenarındaki çini süslemeleri bulunan hastane harabe konumundadır. Bu çalışma, Bandırma’da uzun yıllar
sağlık hizmetleri sunumunda rol almış olan ve tarihi bir değer olan Pertevniyal Bandırma Hastanesi
hakkında bilgi vermek ve bu tarihi yapının yeniden canlandırılması adına farkındalık yaratmak amacıyla
yapılmıştır. Çalışmada, hastane ile ilgili tarihi belgelere ve fotoğraflara yer verilmiştir.
Anahtar sözcükler: pertevniyal, hastane, tarihi miras
JEL Kodu: I10, Z00
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ABSTRACT:
Pertevniyal Bandırma Hospital, which has witnessed the very first years of Turkish Republic, built with
initiative of city Mayor Kaşif Acar and by Pertevniyal Foundation in 1932 with the help of 10.000 TL which
came from Haifa. The first head doctor of hospital was Atatürk’s close friend Op. Dr. Necdet Bey.
Pertevniyal Hospital was one of the nine hospital which had central heating system in Turkey at that time.
With the service it provided, hospital which had one doctor of internal medicine (Dr. Raşid Rıza), one
doctor of external medicine (Operator Samih Bey) and 25 patient beds, quickly became a regional hospital.
Hospital operated under municipilaty until 1956, after than it operated under Ministry of Health. It
expanded into 200 bed hospital through out following years. With the most recent name of M. Güven
Karahan, after it moved to its new place in 2010 old hospital left to its destiny. At 2015, all the building
except main bulding were demolished. Right now, hospital which has ‘’Pertevniyal Bandırma Hastanesi’’
signboard with tile decoration around it is a ruin. This article made with the purpose of raising awareness
and providing information on Pertevniyal Bandırma Hospital which had a significant role in medical service
in Bandırma for years and which is a historical asset. Article includes historical documents and photos
about hospital.
Keywords: pertevniyal, hospital, historical heritage
JEL Code: I10, Z00
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GİRİŞ
Ülkemizde sağlık hizmetlerinin gelişimi halk sağlığı bakışıyla, "sağlık yönetimi", "sağlık insan gücü'
ve "sağlık hizmetleri" değişimleri açısından "Cumhuriyet öncesi", "1920-1937'', "1938-1960",
"1961-1990", "1991-2002", 2003 yılı ve sonrası ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP)’ olmak üzere
dönemler halinde ele alınmaktadır (Öztürk, 1999: 37). Bu dönemlerin etkisi hizmet alanlar,
kurumlar ve sağlık işgücü üzerinde belirgin etkiler oluşturmuştur. Bu etkiyi 1927 yılında 62 bin
nüfuslu Bandırma’da, Pertevniyal Bandırma Hastanesi’nin kurulması ve gelişiminde de
görülmektedir.
Ülkeler için sağlık kuruluşlarının kurulması ve işletilmesi önemli bir ekonomik güç ve iyi eğitilmiş
sağlık işgücünü gerektirir. Özellikle hastaneler sağlık bakımı sağlayarak bölge insanlarının
sağlığını geliştirirken toplumun üretkenliğini, güven duygusu ve yerel bağlılığını artırır. Aynı
zamanda bölgedeki hastanelerin gelişimi o bölgenin sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmesinden
etkilenerek, bölgenin gelişmişlik düzeyini belirtir. Bu nedenle Bandırma Pertevniyal
Hastanesi’nin gelişimi Bandırma’nın sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmesinin bir göstergesi
olarak da değerlendirilebilir.
Bu çalışma ile Bandırma’da uzun yıllar sağlık hizmetleri sunumunda rol almış olan ve tarihi bir
değer olan Pertevniyal Bandırma Hastanesi hakkında bilgi vermeye ve bu tarihi yapının yeniden
canlandırılması adına farkındalık oluşturulmasına çalışılmıştır.
YÖNTEM
Pertevniyal Bandırma Hastanesi hakkında yazılmış eserler Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
Kütüphanesi, İlçe Halk Kütüphanesi, Bandırma Devlet Hastanesi ve Bandırma Belediyesi
arşivinden ve ilgili kurumların medya kaynaklarından araştırılmıştır. Eserlerdeki sağlık ve
Pertevniyal Bandırma Hastanesi ile ilgili bölümler incelenmiştir. Bandırma yıllıkları taranmış,
Bandırma Devlet Hastanesi ve Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü arşivlerinde araştırma yapılmıştır.
Konu hakkında toplanan bilgiler değerlendirilmiştir. Bandırma hakkındaki araştırmaları ile
tanınan gazetecilerin arşivlerine ve Bandırma Pertevniyal Hastanesi hakkındaki bilgilerine
başvurulmuştur. Sınırlı sayıdaki veriler kronolojik sıra ile sunulmuştur.
BULGULAR
Pertevniyal Bandırma Hastanesinin gelişimi, hastane hakkındaki elde edilen bilgilere, belgelere,
eserlerdeki fotoğraf ve yorumlara göre 5 başlık altında incelenmiştir. Bu gelişmeler;
1.
2.
3.
4.
5.

Hastane inşaat süreci
Belediye yönetimindeki hizmet süreci
S.S.Y.B./ Sağlık Bakanlığı yönetimindeki hizmet süreci
İşlevsizlik süreci
Hastane ile ilgili son gelişmeler

Hastane İnşaat Süreci
Bandırmada bir hastane kurulmasına ‘Eski Fotoğraflarla Bandırma’ adlı yayına göre 1925 yılında
Belediye Başkanı Merhum Kaşif Acar'ın girişimleri ile başlandığı anlaşılmaktadır (Bandırma
Belediyesi, 1999: 45) T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi 55/231 sayılı Necdet Mancınık
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Arşivi’nden elde edilen belgeye göre (Resim 1) 15.000 liranın Pertevniyal Vakfı’ndan gönderildiği
ve Başbakanlık Muamelat Müdürlüğü tarafından Bandırma Pertevniyal Hastanesi’ne 10.000 lira
yardım ve Belediyenin katkıları ile 1932 yıllında tamamlanmıştır (T.C. Başbakanlık Cumhuriyet
Arşivi, 1931). 1931 yılında Bandırma Belediye arşivinden elde edilen belgeye göre hastane inşaatı
çalışmalarını izlemek üzere Pertevniyal Vakfı yetkilerinin inceleme ziyaretine geldikleri ve
hastanenin adının yardım tahsisi sonucunda Pertevniyal Bandırma Hastanesi olarak tanımlandığı
anlaşılmaktadır (Resim 2) (Bandırma Belediye Arşivi).

Resim 1. İstanbul Evkaf Müdürlüğü ve Bandırma Belediyesi Arasındaki Resmi Yazışmalar
(Kaynak: T.C. Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 1931)
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Resim 2. Pertevniyal Vakfı Yetkilerinin Hastane İnşaat Çalışmalarını Yerinde İncelemesi
(1931)
(Kaynak: Bandırma Belediye Arşivi)
Belediyeler Dergisi 1937 yılı yayınına göre Bandırma Belediyesi’nin 1925 ile 1931 yılı arasında
sarf yekûnlarında belediyenin gelirlerinin düşük (Örneğin 1931 yılı tahsilatı; 146784 Lira 28 Kuruş
ve Tediyatı; 176043 Lira 23 Kuruş) giderlerinin yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle
Cumhuriyetimizin ilk yıllarında hastane gibi kuruluşların yapılmasının zorluğu ortaya çıkmaktadır.
1932 yılından itibaren ise gelirler giderlerden daha fazla olmuştur (Bandırma Belediye Arşivi).

Resim 3. Pertevniyal Bandırma Hastanesi (1931)
(Kaynak: Bandırma Belediyesi, 1999: 45)
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Belediye Yönetimindeki Hizmet Süreci
Hastane kayıtlarına ve ‘Eski Fotoğraflarla Bandırma’ Kültür Yayını’na göre 1931 yılına kadar
hastanede ısınma için sobalı sistem kurulmuş ancak daha sonra vakfın yardımı ile kaloriferli
sisteme geçilmiştir. Bu özelliği ile 1932 yılı Aralık ayında hizmete giren hastane o yıllarda
Türkiye'nin ilk 10 hastanesi arasında yer almaktadır.
Bandırma Ticaret ve Sanayi Odası 1933 yılı yayınında, Pertevniyal Bandırma Hastanesi’nden
operatör Necdet beyin Başhekimliğinde ve birçok ameliyatlar yapılan 10 yataklı her türlü
donanımı olan bir Memleket Hastanesi olarak bahsedilmiştir. 1934 yılında hastane kısa zamanda
bir bölge hastanesi konumuna gelmiştir. 1 hariciye (Operatör Doktor Semih) ve bir dâhiliye
(Doktor Raşit Rıza) mütehassısının görev yaptığı 25 yataklı hastanede; ameliyathane, laboratuar,
röntgen üniteleri, üç adet karantina (buks) odası, çamaşırhane, mutfak ve banyo bulunmaktadır
(Bandırma Belediye Arşivi).

Resim 4. 10 Yataklı Pertevniyal Bandırma Hastanesi (1933)
(Kaynak: Bandırma Belediyesi, 1999: 75)
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Resim 5. Pertevniyal Bandırma Hastanesi’nden Şehre Bakış (1934)
(Soyadı kanunu henüz çıkmadığından, tabelada doktorların sadece isimleri yer almaktadır)
(Kaynak; Bandırma Belediyesi, 1999: 76)

Resim 6. Hastane Laboratuvarından Bir Görüntü (1932)
(Kaynak: Bandırma Belediye Arşivi)
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Resim 7. Hastane Çocuk Koğuşundan Bir Görüntü (1932)
(Kaynak: Bandırma Belediye Arşivi)
Hastane, kasabanın nihayetinde ve hemen kasabanın içinde denecek bir halde kasabaya hâkim
hafif yüksek ve tepenin üzerinde inşa edildiği bildirilmiştir. Bina belediyeye 19404 liraya mal
olmuş ve son sene ilave edilen pavyonla 22000 liraya çıkmıştır. Hastanede kalorifer tesisatı
mevcuttur hastane 1932 senesinin son ayında açılarak faaliyete girmiş ve zamanında civarda
tanınarak Kasabanın ihtiyacından ziyade civar kasaba ve nahiyelerin sağlık ihtiyacına cevap
verecek bir hale getirilmiştir (Bandırma Belediye Arşivi). Hastane 1933 ile 1936 tarihleri arasında
1032 yatarak ve 5947 ayakta tedavi hasta bakımı ile her ne kadar sağlık çalışanı sayısı bilinmese
de önemli bir bakım gerçekleştirmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Pertevniyal Bandırma Hastanesi Hasta Sayıları (1933-1936 arası)
Yıllar

Yatan Hasta Sayısı Ayakta Tedavi Görenler

1933

302

880

1934

328

1551

1935

316

3224

1936

86

922 (Mart'a kadar)

1032

5947

Toplam

(Kaynak: Bandırma Belediye Arşivi)
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Resim 8. Hastanenin Dış Görünüşü ve Personeli İle Çekilmiş Bir Fotoğraf
(Kaynak: Bandırma Devlet Hastanesi Duvarındaki Fotoğraftan Alınmıştır)

Resim 9. Hastanenin Dış Cephesinden Bir Fotoğraf (Yıl: ?)
Kaynak: Anonim
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Pertevniyal Bandırma Hastanesi'nin S.S.Y.B./ Sağlık Bakanlığı Yönetiminde Hizmet Süreci
Hastane kayıtlarına göre 1936-1956 yılları arasında 20 yıl belediye bünyesinde hizmet vermiştir.
1954 yılında B Blok yapılarak 1956 yılında Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı'na intikal ettirilmiştir.
1968 1971 yılları arasında C Blok inşaatı yapılarak, 1974 yılında 50 yataklı Devlet Hastanesi'ne
1975 yılında da A, B, C blokları tadilat ve onarımı yapılarak Çocuk Sarayı'nda bulunan Doğum
Hastanesi'ne alınarak 200 kadro yataklı devlet hastanesi durumuna getirilmiştir. 1988 yılında
hastanenin yanında bulunan 1440 metrekare arsanın kamulaştırılması yapılmış ihtiyaçların
karşılanması ve yeni poliklinik yapımı için 1991 yılında ek bina inşaatına başlanmış olup Temmuz
1995'te D Blok yapılarak M. Güven KARAHAN Devlet Hastanesi olarak hizmete devam etmiştir.
19 Şubat 2005 yılında Sağlık Bakanlığına devredilerek Kapıdağ Devlet Hastanesi adıyla faaliyetine
devam eden Eski SSK Hastanesi ile 30 Mayıs 2009 yılında birleştirilmiş ve Bandırma Devlet
Hastanesi adını almıştır (Bandırma Belediye Arşivi).
Pertevniyal Bandırma Hastanesi'nin İşlevsizlik Süreci
Bandırma nüfusunun 2010 yılında 135094 kişi olması, hastanenin ilave bloklarının yetersizliği,
yapı güvenliğinin bozulması ve hastane donanım değişiklikleri yeni bir hastane binası ihtiyacını
ortaya koymuştur. Bu nedenle Bandırma Devlet Hastanesinin yeni binasının yapımına
Doğanpınar Köyü Çiftlik Mevkiinde 1995 yılında başlanmıştır. 04 Ekim 2010 tarihinde faaliyete
geçerek hasta kabulüne başlayan yeni hastanenin resmi açılışı 23 Ekim 2010 tarihinde
gerçekleştirilmiştir (https://bandirmadh.saglik.gov.tr/TR,41667/tarihcemiz.html (Erişim Tarihi:
12/10/2017)
2010 tarihinden itibaren eski hastane olarak bilinen Pertevniyal Bandırma Hastanesi'nin de
içinde olduğu bloklar 2015 yılına kadar boş kalmış ve 2015’te Pertevniyal Bandırma Hastanesi
dışındaki tüm ek binalar yıkılmıştır (Resim 10).

Resim 10. Bandırma Devlet Hastanesi’nin Ek Bloklarının Yıkımı (2015)
Kaynak; http://www.bandirmasehir.com/eski-devlet-hastanesi-yikildi.html/Erişim Erişim
Tarihi:20.08.2018
Bandırma ve çevre halkına yapım başlangıcından 2010 yılında işlevsiz hale gelinceye kadar 85 yıl
boyunca sağlık hizmeti vermiştir. Zamanında bölgeye verdiği sağlık hizmetleri, yönetici ve sağlık
çalışanlarının sosyal hayata etkisi ile hem sağlık hizmeti hem de sosyal katkılar yapmıştır.
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Bandırma’nın sosyal değişimi hastanenin ilave blokları yapımı, donanım değişikliği konusunda
önemli bir etken olmuştur. Şu anda üzerinde “Pertevniyal Bandırma Hastanesi” yazısı ve
kenarındaki çini süslemeleri bulunan hastane harabe konumundadır (Resim 11, 12 ve 13).

Resim 11. Hastanenin Son Hali-1 (2018)
(Kaynak: Yazarlar tarafından fotoğraflanmıştır. 04.07.2018)

Resim 12. Hastanenin Son Hali-2 (2018)
(Kaynak: Yazarlar tarafından fotoğraflanmıştır. 04.07.2018)
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Resim 13. Hastanenin Son Hali-3 (2018)
(Kaynak: Yazarlar tarafından fotoğraflanmıştır. 04.07.2018)
Cumhuriyet Dönemi sağlık hizmetlerinin "1924-1960" arası dönemde Pertevniyal Bandırma
Hastanesinin gelişimi bakımından Cumhuriyet ilk yıllarda belediyelerin sağlık hizmetlerine katkısı
ve yeni hastanelerin yapımı ve 1961 sonrasında Sağlık bakanlığı merkezi yönetimi ve artan
nüfusa göre yeni yapılanmalar bakımından hastanenin geçirdiği gelişim ortak özellikler
göstermektedir. Özellikle "1991-2002" ve 2003 yılı ve sonrası ‘Sağlıkta Dönüşüm Programı’nın
(SDP) hastanelerin bina ve donanım bakımından yenilenmesi etkileri doğrultusunda ilgili
hastanenin de kullanımdan vazgeçilmiştir.
Pertevniyal Bandırma Hastanesi İle İlgili Son Gelişmeler
Hastane Binası, 05.07.2018 tarihinde T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nden
gelen resmi yazı ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname’nin 13. Maddesinin (d) bendi ile 5018 sayılı Kamu Maliye Yönetimi Ve
Kontrol Kanununun 47 nci maddesi gereğince ‘eğitim hizmetlerinde kullanılmak üzere’ Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesi’ne ön tahsisi gerçekleşmiştir (Resim 14) (T.C. Maliye Bakanlığı Milli
Emlak Genel Müdürlüğü, 2018).

237

Resim 14. Pertevniyal Devlet Hastanesinin Üniversiteye Devrine İlişkin Resmi Yazı
(Kaynak: T.C. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü, 2018)
SONUÇ ve ÖNERİLER
Cumhuriyetin ilk yıllarına da tanıklık eden Pertevniyal Bandırma Hastanesi, dönemin belediye
başkanı Kaşif ACAR’ın girişimleri ile Pertevniyal Vakfı tarafından desteği ile 85 yılda yüzlerce
sağlık çalışanının gayretleri sonucu bölgemize hizmet vermiştir. Bu hastane sadece sağlık hizmeti
vermekten öte artık tarihi bir nitelik kazanmıştır. Sağlık kurumları aynı zamanda ülke ve yerel
sağlık gelişimine şahitlik etmeleri bakımından Bandırma Pertevniyal Hastanesinin tarihinin iyi
bilinmesi ülkemizin ve kentimizin gelişiminin daha anlaşılması açısından önemlidir.
Bu sonuçlar doğrultusunda hastanenin kent ve ülke hafızasında yeri bakımından sağlık eğitimi ile
ilgili hizmet vermeye devam etmesi önerilmektedir. Binanın amaca uygun devam etmesi,
Cumhuriyetin ilk yıllarında kısıtlı imkânlar değerinin, Belediye Başkanı Rahmetli Kaşif Acar’ın
hastane kurma çabalarının ve Pertevniyal Vakfının bağışının da yerini bulmasını sağlayacaktır.
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ZEYTİNYAĞINDAN GELEN SAĞLIK

Arş. Gör. Tuba AYDIN
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, taydin@bandirma.edu.tr

ÖZET:
Balıkesir ilinin ekonomisinde zeytin önemli bir yere sahiptir. 2016 yılı TÜİK verilerine göre; ilimizde 818.681
dekar alanda 181.022 ton zeytin üretimi yapılmaktadır. Bu üretimin yıllık ortalama 6 milyon kg’ı Erdek ve
çevresinden elde edilmektedir. Elde edilen zeytinlerden sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimi yapılmaktadır.
Zeytinyağı, özellikle Akdeniz havzasında yetişen zeytin ağacının (Olea europaea) meyvesi olan zeytinden
elde edilen bir yağdır. Zeytinyağı (Olivea oleum) herhangi bir kimyasal işlem uygulanmaksızın zeytinin
çekirdeğiyle birlikte sıkılmasıyla elde edilir. Zeytinyağının temel içeriğini; %55-83 oranında tekli doymamış
yağ asitleri (özellikle oleik asit); %4-20 oranında çoklu doymamış yağ asitleri ve %8-14 oranında doymuş
yağ asitleri oluşturur. Bitkisel bir yağ olarak sınıflandırılan zeytinyağı, günümüzde hastalıklardan korunmak
için uygulanan ve “Akdeniz diyeti” olarak bilinen diyetin esas yağ kaynağıdır. Zeytinyağı, kendine has
bileşenleri ile insan sağlığına ilişkin birçok yararlı etkiyi açığa çıkarmaktadır. Hem epidemiyolojik hem de
hayvanlar üzerinde yapılan çalışmalar zeytinyağının diyabet, hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp-damar
hastalıkları ve kanser gibi bazı hastalıklar için yararlı etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Ayrıca
zeytinyağı ve yaprak ekstresinin alkalin fosfataz sentezini arttırarak karaciğer hasarını önlediği
bilinmektedir. 2004 yılında İspanya’da gerçekleştirilen “Birinci Uluslararası Zeytinyağı ve Sağlık”
konferansında zeytinyağının yüksek oranda oleik asit içermesinden dolayı lipit profili üzerine olumlu etkisi
olduğu bildirilmiştir. Yapılan çalışmalarda sızma zeytinyağından zengin diyetin kardiyovasküler hastalıklar
için bir risk faktörü olan HDL kolesterol düzeyini arttırırken, trigliserid ve LDL kolesterol düzeyini azalttığı
ayrıca LDL kolesterolün oksidasyona direncini arttırdığı gösterilmiştir. Akdeniz diyetinin sağlıklı olduğunu
göstermek amacıyla yapılan ve İtalyanlar ile İsveçlilerin kıyaslandığı bir çalışmada ise; hayvansal yağ
tüketen İsveç halkında kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölüm oranının, zeytinyağı tüketen
İtalyan halkında kalp ve damar hastalıklarından kaynaklanan ölüm oranından daha yüksek olduğu
sonucuna varılmıştır. Zeytinyağının antioksidan özelliği sayesinde sindirim sistemi ve göğüs kanseri riskini
düşürdüğü, meme kanserine karşı koruyucu etki gösterdiği de dikkat çekmektedir. Bunların yanı sıra
zeytinyağının tip II diyabet riskini azalttığı ve glisemik kontrolün sağlanmasına yardımcı olduğu yapılan
çalışmalarla gösterilmiştir. Ayrıca zeytinyağının sistolik kan basıncını azaltmada rol oynadığı ve oksidatif
stres belirteçlerini azalttığı da vurgulanmaktadır. Bu nedenlerle bu derlemede, güncel literatür bilgilerinin
ışığında, zeytinyağının sağlık üzerine etkisinin açıklanması amaçlanmıştır.
Anahtar sözcükler: erdek, zeytin, zeytinyağı, sağlık, beslenme
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HEALTH PROVIDED BY OLIVE OIL

Res. Ass. Tuba AYDIN
Bandırma Onyedi Eylül University Faculty of Health Sciences, taydin@bandirma.edu.tr

ABSTRACT:
In the economy of Balıkesir province olive has an important place. According to 2016 TUIK data; 181,022
tons of olive production is being done in the area of 818,681 decares. The annual average of this
production is 6 million kilos of Erdek and its surroundings. Olive and olive oil are produced from the olives
obtained. Olive oil is an oil obtained from the olive tree of the olive tree (Olea europaea), which grows
especially in the Mediterranean waters. Olive oil (Olivea oleum) is obtained by squeezing the olive with
its core without any chemical treatment. The basic content of olive oil; 55 to 83% of monounsaturated
fatty acids (especially oleic acid); 4-20% polyunsaturated fatty acids and 8-14% saturated fatty acids. Olive
oil, which is classified as a vegetable oil, is the main fat source of the diet known today as the
"Mediterranean diet", which is used to protect against diseases. Olive oil has many beneficial effects on
human health with its unique components. Both epidemiological and animal studies show that olive oil
has beneficial effects for some diseases such as diabetes, hypertension, hyperlipidemia, cardiovascular
diseases and cancer. It is also known that olive oil and leaf extract inhibit liver damage by increasing
alkaline phosphatase synthesis. During the "First International Olive Oil and Health" conference in Spain
in 2004, olive oil was reported to have a positive effect on the lipid profile due to its high oleic acid content.
Studies have shown that intakes of extra virgin olive oil increase HDL cholesterol, a risk factor for
cardiovascular diseases, while lowering triglyceride and LDL cholesterol levels and also increasing LDL
cholesterol resistance to oxidation. In a comparative study of Italians and Swedes to show that the
Mediterranean diet is healthy, the death rate due to cardiovascular diseases in the Swedish people
consuming animal fat was higher than the death rate due to heart and vascular diseases in the Italian
people consuming olive oil. It is also noteworthy that olive oil has antioxidant properties, which reduces
the risk of digestive system and breast cancer, and protects against breast cancer. In addition, studies
have shown that olive oil reduces the risk of type II diabetes and helps maintain glycemic control. It is also
emphasized that olive oil plays a role in reducing systolic blood pressure and reduces oxidative stress
markers. For this reason, in this review, it is aimed to explain the effect of olive oil on health in the light
of current literature.
Keywords: erdek, olive, olive oil, health, nutrition
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GİRİŞ
Zeytin, özellikle Akdeniz havzasında yetişen zeytin ağacının (Olea europaea) bir meyvesidir.
Türkiye’de zeytin üretimi en çok Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinde yapılmaktadır. Türkiye
İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 2017 yılı verilerine göre ülkemiz yaklaşık 175 milyon zeytin ağacı
varlığı ve 2.100.000 ton tane zeytin üretimi ile dünyada zeytin üreten ülkeler arasında önemli bir
yere sahiptir. Üretime yönelik destekleme politikalarının artması ve farklı arazilerin zeytin
tarımına açılması sayesinde, Türkiye ileriye dönük yüksek üretim potansiyeli kazanmıştır (Savran
ve Demirbaş 2010). Bu üretime katkısı yüksek illerden biri olan Balıkesir ilinde 2016 yılı TÜİK
verilerine göre; 818.681 dekar alanda 181.022 ton zeytin üretimi yapılmaktadır. Balıkesir’deki
üretimin yıllık ortalama 6 milyon kg’ı ise Erdek ve çevresinden elde edilmektedir (Marmarabirlik
2018). Elde edilen zeytinlerden sofralık zeytin ve zeytinyağı üretimi yapılmaktadır. Özellikle son
yıllarda sağlıklı yaşam ve beslenmeye dikkat çekilmesiyle birlikte zeytin ve zeytinyağının önemi
de artmıştır (Türkiye Zeytincilik Sektör Raporu 2016).
Zeytinyağı, Türk Gıda Kodeksine göre; sadece zeytin ağacının meyvelerinden elde edilen yağdır
(Türkiye Zeytincilik Sektör Raporu 2016). Zeytinyağı, üretilen yağın kimyasal yapısını ve doğal
antioksidanları korumak amacıyla genellikle soğuk pres işlem ile üretilir. Zeytinyağının
üretimindeki ilk adım, makinelere zarar verebilecek veya yağı kirletebilecek yabancı maddeleri
çıkarmak amacıyla zeytinlerin yıkanmasıdır. Ardından, zeytinlerin kırılıp ezildiği malaksasyon
işlemi uygulanır. Bu işlemden sonra yağın ezilen macun kısmından ayrıldığı dekantasyon işlemine
sıra gelir. Ardından yağın içindeki istenmeyen maddelerin santrifüjle ayrıldığı seperasyon işlemi
uygulanır (Özdoğan 2018). Yağ; presleme, santrifüjleme, sızma veya farklı yöntemlerin
kombinasyonları ile çıkarılabilir. Son adımda ise yağ sudan ayrılır (Bayram 2011).
Zeytinyağı özelliklerine göre; natürel zeytinyağı, rafine zeytinyağı ve riviera zeytinyağı olarak üçe
ayrılır. Natürel zeytinyağı; zeytinin doğallığını bozmayacak şekilde sadece yıkama, dekantasyon
ve seperasyon gibi işlemlerle elde edilen yağdır. Rafine zeytinyağı; zeytinyağının trigliserid
yapısını bozmadan rafine edilmesiyle elde edilen yağdır. Riviera zeytinyağı: ise natürel ve rafine
zeytinyağının karıştırılmasından elde edilen zeytinyağıdır (TGK 2016).
Zeytinyağının Bileşenleri
Zeytinyağı içerisinde %98 oranında trigliserid ve yağ asitleri, %2 oranında ise fenolik maddeler
bulunur. Zeytinyağı, yüksek oranda tekli doymamış yağ asitleri (MUFA) ve düşük miktarda
doymuş yağ asitleri (SFA) içeriğine sahiptir (Huang ve Sumpio 2008). Bu yağ asitleri; oleik asit,
palmitik asit, linoleik asit, stearik asit, palmitoleik ve linolenik asittir (Garcia-Gonzales ve ark.,
2008). Böylece, zeytinyağının yağ asitleri %55-83 oleik asit, %4-20 çoklu doymamış yağ asidi
(PUFA) ve %8-14 SFA'dan oluşur. Zeytinyağının içerisindeki fenolik bileşikler ise; tokoferoller,
triterpenler, pigmentler ve biyolojik özelliklere sahip sterollerdir (de la Torre ve ark., 2010).
Ayçiçek yağı, mısır özü yağı gibi diğer yağlarla kıyaslandığında zeytinyağında tekli doymamış yağ
asitlerinden (MUFA) oleik asit miktarı diğer yağlardan daha fazladır (Sevim 2011). Bu özellik
zeytinyağına oksidasyona daha az duyarlı hale gelme ve antioksidan etki kazandırır (Bayram
2011).
Fenolik bileşikler güçlü serbest radikal temizleyicilerdir (Papadimitriou ve ark., 2006). Yapılan
çalışmalara bakıldığında fenol içeriği arttıkça antioksidan kapasitesinin de arttığı saptanmıştır
(Öğütçü ve ark., 2008). Zeytinyağında en çok bulunan fenolik E vitaminidir (Garcia-Gonzales ve
ark., 2008). E vitamini peroksidasyonun önlenmesinde görevli en önemli yağda eriyen vitamindir.
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E vitamini ayrıca hücre zarında bulunan doymamış yağ asitlerinin serbest oksijen gruplarından
korunmasını sağlar (Daye 2011). Araştırmalar zeytinyağının antioksidan özelliğinin içerisindeki
fenolik bileşenlerden ve E vitamininden kaynaklandığını göstermektedir (Violi ve ark., 2010).
Zeytinyağının minör bileşenlerinden olan ve zeytinyağında diğer yağlardan yaklaşık 300 kat daha
fazla bulunan skualen, kolesterol ve diğer tüm steroid hormonların sentezinde görev alan öncü
bir moleküldür (Bozbulut ve Akbulut 2016). Hem insanlar hem de hayvanlar üzerinde yapılan
çalışmalar skualenin kansere karşı koruyucu, antioksidan, toksin atıcı vb. özelliklerinin olduğunu
göstermektedir (Granados-Principal 2012; Gaforio ve ark., 2015). Skualen ayrıca, UV ışınlarına
ve radyoaktiviteye karşı da koruma sağlar (Reedy ve Couvreur 2009).
Akdeniz Diyeti
Akdeniz diyeti; sebze, meyve, baklagil ve tekli doymamış yağ asitlerinden özellikle zeytinyağının
yüksek miktarda alınması ile karakterizedir. Son zamanlarda tekli doymamış yağ asitlerinden
zengin zeytinyağı ile yapılan Akdeniz diyetine dikkat çekilmektedir (Assy ve ark., 2009; Ryan ve
ark., 2013; Zelber-Sagi ve ark., 2017). Yapılan bir çalışmada akdeniz diyeti uygulayan insanların
kardiyovasküler hastalık riskinin daha düşük olduğu ortaya çıkmıştır (Carnevale ve ark., 2018).
Başka bir çalışmada ise akdeniz diyetinin miyokard infarktüsü ve inme riskini belirgin olarak
azalttığı belgelenmiştir (Sofi ve ark., 2008). Dünya’da yapılan çalışmalara bakıldığında
zeytinyağından zengin Akdeniz diyetinin, Alzeihmer, demans ve bilişsel bozukluk riskini %40
oranında azalttığı görülmektedir (Visoli ve ark., 2018). Akdeniz diyeti ve zeytinyağının beyin
üzerindeki etkisi sadece bilişsel hastalıklara özgü değildir. Yapılan çalışmalar sonucunda Akdeniz
diyetine uyumun düşük depresyon riski ile ilişkili olduğu kanısına varılmıştır (Psaltopoulou ve
ark., 2013). Ayrıca Akdeniz diyetine bağlılık ile birlikte inflamasyonun azalması, adiponektin
seviyelerinin artması, endotel fonksiyonun gelişmesi, oksidatif stresin azalması gibi çeşitli
mekanizmaların kardiyovasküler hastalık riskini azalttığı ortaya konulmuştur (de Roos ve ark.,
2011).
Zeytinyağı ve Karaciğer
Elgebaly ve ark., yaptıkları bir çalışmada (2018) zeytin yaprağı özünün ve zeytinyağının, karaciğer
fonksiyon belirteçlerini iyileştirdiği, oksidatif stresi azalttığı, inflamasyon ve apoptoza karşı etkili
olduğu ve antioksidan savunmaları arttırarak karaciğer hasarını önlediği sonucuna varmışlardır.
Hayvanlar ve insanlar üzerinde yapılan çalışmalar diyet faktörlerinin non-alkolik yağlı karaciğer
hastalığının ilerlemesinde önemli bir rol oynadığını göstermektedir. Diyet faktörlerinden özellikle
yağ türü ve miktarı hastalığının gelişmesini etkilemektedir (Molendi-Coste ve ark., 2010;
Buettner ve ark., 2006). Bununla ilgili yapılan bir çalışmada zeytinyağı ile beslenen grubun ALT
ve AST düzeylerinin kontrol grubundan önemli ölçüde düşük olduğu sonucuna varılmıştır
(Shidfar ve ark., 2018).
Zeytinyağı ve Kanser
Zeytinyağındaki fenolik bileşikler DNA hasarlarının onarılmasına yardımcı olup, kanser
oluşumunun çeşitli aşamalarını engelleyerek bu sayede kanser riskini azaltırlar. Fenolik bileşikler
antioksidan etkileriyle özellikle göğüs ve sindirim kanseri gelişme riskini azaltıp, meme kanserine
karşı koruyucu etki gösterirler (Waterman ve Lockwood 2007; Abdulrhman ve ark., 2012;
Armutçu ve ark., 2013). Epidemiyolojik çalışmalardan elde edilen kanıtlar zeytinyağının, bazı
kanser türlerini özellikle de meme ve kolon kanserini önleme konusunda potansiyel rolünü
göstermektedir (Granados-Principal ve ark., 2010; Kaaks ve ark., 2014). Sızma zeytinyağı tüketen
post-menapozal kadınlarda meme kanseri riski %62 oranında azalmaktadır (Visoli ve ark.,2018).
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Ayrıca Akdeniz diyetinin de meme kanserinin yanı sıra kolorektal ve prostat kanserleri üzerinde
yararlı etkileri olduğu bilinmektedir (Schwingshackl ve ark., 2015; Jones ve ark., 2017; Park ve
ark., 2017).
Zeytinyağı ve Diyabet
Obezite için bir risk faktörü olan tip II diyabet, diyet ve yaşam tarzı değişiklikleri ile
önlenebilmektedir (Hemmingsen ve ark., 2017). Tedavide kalori kontrolüne ek olarak diyet
kompozisyonu da önemli rol oynamaktadır (Mozzaffarian ve ark., 2011). Zeytinyağından zengin
akdeniz diyeti, yüksek miktarda tekli doymamış yağ asidi ve polifenol içerdiğinden dolayı tip II
diyabet riskini azaltmaktadır (Salas-Salvado ve ark., 2014). Mancini ve ark., (2016) akdeniz
diyetinin bu etkisinden dolayı kilo kontrolünde daha etkili olabileceğini ileri sürmektedir. Yapılan
bir meta-analiz çalışmasında zeytinyağının glisemik kontrolü sağladığı ve tip II diyabet riskini
azalttığı görülmüştür. Bunun sonucunda özellikle sızma zeytinyağının akdeniz diyetinde
kullanılabileceği kanısına varılmıştır (Schwingshackl ve ark., 2017). Doymuş yağlarla beslenen
bireyler doymamış yağlar ile beslenen bireylerle karşılaştırıldığında tip II diyabet riskinin arttığı
görülmektedir (Gönder ve Akbulut 2016). Zeytinyağında bulunan tekli doymamış yağ asitlerinin
başında oleik asit gelmektedir. Yapılan çalışmalar oleik asidin insülin direncini azalttığını
göstermektedir (Ryan ve ark., 2000; Soriguer ve ark., 2004). İnsülin aktivitesinde önemli
organlardan olan karaciğer doku membranlarında oleik asit miktarı yüksektir. Bu nedenle oleik
asit konsantrasyonu değiştiğinde insülin aktivitesi de değişebilir (Schröder 2007). Ayrıca oleik
asit gibi omega-9 (n-9) yağ asitleri insülin ile ilişkili gen ekspresyonunu ve kan basıncını
düzenleyebilmektedir (Ryan ve ark., 2000; Perona ve ark., 2006). Buna ek olarak n-9 içeriğinden
zengin beslenmenin omega-6 (n-6) yönünden zengin beslenmeyle kıyaslandığında insülin
direncini azalttığı görülmüştür. Bu duruma oleik asitin membranın akışkanlığını azaltarak insülin
aktivitesini arttırmasının neden olduğu düşünülmektedir (Gönder ve Akbulut 2016). Araştırmalar
zeytinyağı tüketiminin kilo kontrolüne katkı da bulunduğunu bu sayede de obezite riskini ve
obeziteye eşlik eden eden güçlü risk faktörlerinden biri olan tip II diyabet görülme oranını
azalttığını ortaya koymaktadır (Visoli ve ark., 2018). Zeytinyağının; pankreatik β-hücrelerinin
sitokinle indüklenmiş oksidatif hasarını önleme ve β-hücre kapasitesini artırma, glukoz ve
kolesterol seviyelerini düşürme; lipogenez, termogenez ve insülin direncinde rol oynayan gen
ekspresyonunu modifiye etme, HbA1c ve açlık plazma insülini seviyesini azaltma gibi etkiler de
gösterdiği ileri sürülmektedir. Ancak, bu noktada, netlik kazanmış bir bilgi yoktur
(Konstantinidou ve ark., 2009; Alkhatib ve ark., 2018).
Zeytinyağı ve Kardiyovasküler Hastalıklar
Ghobadi ve ark., (2018) yaptıkları meta-analiz çalışmasında zeytinyağının, diğer bitkisel yağlara
kıyasla HDL kolesterol seviyesini yükselttiğini, LDL kolesterol ve trigliseridi seviyesini
düşürdüğünü göstermişlerdir. Bunun yanı sıra endotel hasara yol açarak ateroskleroza neden
olan proinflamatuar sitokinlerin üretimi de zeytinyağında bulunan n-9 yağ asitleri tarafından
baskılanabilir (Ersoy ve ark., 2010). Zeytinyağındaki oleik asit ve fenolik bileşikler antioksidan
etkileriyle aterogeneze karşı koruyucu olarak görev alırlar (Armutcu ve ark., 2013). Fenollerin
ayrıca anti-inflamatuar ajanların uyarılması, LDL-K oksidasyonunun önlenmesi, nitrik oksit
üretiminin arttırılması gibi önemli fonksiyonları vardır (Ersoy ve ark., 2010; Gönder ve Akbulut
2016). Beş Avrupa ülkesinden 200 sağlıklı bireyin katıldığı bir çalışmada, katılımcılara üç hafta
boyunca yüksek (366 mg/kg), orta (164 mg/kg) ve düşük (2.7 mg/kg) miktarlarda zeytinyağı
verilmiştir. Çalışma sonunda zeytinyağı tüketen katılımcıların HDL kolesterol seviyelerinde artış
olduğu ancak artışın yüksek miktarda zeytinyağı tüketenlerde daha fazla olduğu görülmüştür.
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Ayrıca katılımcıların LDL kolesterol ve trigliserid seviyelerinin de düştüğü sonucuna varılmıştır
(Covas ve ark., 2006).
171 kalp krizi geçiren ve 171 kalp krizi geçirmeyen toplam 342 hasta üzerinde yapılan bir
çalışmada ise günlük 54 g zeytinyağı tüketiminin kalp krizi riskini %82 oranında azalttığı
gözlenmiştir (Fernandez-Jarne ve ark., 2002). Hiperlipidemik 10 kişi ile yapılan bir çalışmada dört
hafta boyunca sızma zeytinyağı tüketiminin LDL oksidasyon duyarlılığını azalttığı görülmüştür
(Masella ve ark., 2001).
Başka bir çalışmada da bir hafta boyunca günlük 25 ml sızma zeytinyağının LDL kolesterol
oksidasyonunu düşürdüğü ve kandaki antioksidan seviyesini yükselttiği kanısına varılmıştır
(Rahman ve ark., 2011). FDA, kardiyovasküler hastalık riskini azaltmak için günlük 23 g zeytinyağı
alınımı önerilmektedir (Covas 2007).
Zeytinyağının Diğer Yararlı Etkileri
Yağlar midenin boşalmasını geciktirirler ve bu sayede acıkma duygusunu baskılarlar. Ancak
zeytinyağının enerji içeriğinin yüksek olması sebebiyle vücut ağırlığını arttırabileceği yönünde
görüşler bulunmaktadır (Schröder 2004). Bunun için yapılan bir çalışmada zeytinyağı tüketen
bireyler iki yıl süreyle takip edilmiş ve vücut ağırlığı ile zeytinyağı tüketimi arasında anlamlı bir
ilişki bulunamamıştır (Sánchez-Villegas ve ark., 2007). Başka bir çalışmada ise diyetteki doymuş
yağ asitleri yerine tekli doymamış yağ asitlerinin eklenmesinin ağırlık ve yağ kütlesi kaybı
sağladığı sonucuna varılmıştır (Piers ve ark., 2003). Ayrıca zeytinyağının yağ oksidasyonunu ve
diyetten kaynaklanan termogenezi arttırdığı görülmüştür (Soares ve ark., 2004). Buradan yola
çıkılarak zeytinyağının kilo artışı üzerindeki etkisinin az olduğu düşünülmektedir (Gönder ve
Akbulut 2016).
Zeytinyağı ayrıca içerisinde bulunan yağ asitleri sayesinde yara iyileşmesini hızlandırdığı için,
doğum sonrasında oluşan meme çatlaklarında ve küçük yaralarda da kullanılabilir (Perez ve ark.,
2013; Sönmez 2016). Bununla ilgili 70 emziren anne üzerinde yapılan bir çalışmada, zeytinyağının
meme başı ağrısını ve çatlaklarını azaltmada etkili olduğu görülmüştür (Çullu 2008; Kirlek 2010).
Bunların yanı sıra zeytinyağının antimikrobiyal etkisi de vardır. Zeytinyağının antimikrobiyal etki
gösterdiği mikroorganizmalar; Escherichia coli, Aspergillus niger, Staphylococcus aureus,
Candida utilis, Streptococcus mutans vb. mikroorganizmalardır. Zeytinyağında bulunan linoleik
asitin, antifungal etki göstererek mantar enfeksiyonlarını iyileştirdiği bilinmektedir (Erenel ve
ark., 2010). Yapılan bir çalışmada zeytinyağının, bal mumu ve bal ile karıştırılması, bakteriyel veya
mantar enfeksiyon tedavisinde olumlu sonuç vermiştir (Al-Waili 2005).
Yaklaşık 5000 orta yaşlı katılımcı ile gerçekleştirilen bir çalışmada zeytinyağı tüketiminin
tansiyonu düzenlediği belirtilmiştir (Alonso ve ark., 2006). Başka bir çalışmada zeytinyağının dört
hafta sonunda hem sistolik hem de diyastolik kan basıncını yaklaşık 8 mmHg düşürdüğü
belirlenmiştir (Ruíz-Gutiérrez 1996). Benzer şekilde başka bir çalışmada da hipertansiyon
hastalarının yarısında 40 g/gün zeytinyağı tüketiminin kan basıncını ve ilaç kullanımını azalttığı
sonucuna varılmıştır (Ferrara ve ark., 2000). Ayrıca oleik asitten zengin beslenmenin kan basıncı
düşüşlerini dördüncü haftadan sonra sağladığı vurgulanmaktadır (Kratz ve Cullenc 2002; Chan
ve ark., 2007).
Bunlara ek olarak zeytinyağının iyi bir immün sistem düzenleyicisi olduğu ve sitokin üretiminde
görev aldığı bilinmektedir. Zeytinyağının interlökin-6 (IL-6) düzeyini ve nitrik asit üretimini
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arttırdığı, süperoksit anyon üretimini teşvik ettiği ve prostaglandin E2 üretimini azalttığı
belirtilmektedir (Aliza ve Madar 2002).
Yapılan bir çalışmada zeytinyağının alkali salgıyı arttırarak ülser oluşumunu engellediği ve safra
taşı oluşumunu azalttığı görülmüştür (Alarcon ve ark., 2001; Vissers ve ark., 2001). Ayrıca sızma
zeytinyağı verilen fareler ve kontrol grubuyla yapılan bir çalışmada, zeytinyağı verilen farelerin
beyinlerinde Alzheimer hastalığı nöropatolojisinin daha az olduğu gösterilmiştir (Qosa ve ark.,
2015).

SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan çalışmalar sonucunda zeytinyağının, diyabet, kanser, karaciğer hastalıkları,
kardiyovasküler hastalıklar, hiperlipidemi vb. birçok hastalıkta yararlı etkisinin olduğu
görülmektedir. Zeytinyağının bu yararlı etkileri içerisinde bulunan yağ asitleri ve fenolik
bileşiklerden kaynaklanmaktadır. Zeytinyağı bu sayede antioksidan, antimikrobiyal,
antiinflamatuar, antikanserojen vb. özellikler göstermektedir. Zeytinyağının sağlığa yararlı
etkileri göz önünde bulundurulduğunda hastalıkların önlenmesi ve gelişimlerinin engellenmesi
için günlük beslenmede zeytinyağının uygun miktarlarda yer almasına özen gösterilmelidir.
Zeytinyağının etkilerini gösterebilmek için altta yatan mekanizmalara yönelik daha ileri ve detaylı
araştırmalara ihtiyaç vardır.
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ÖZET:
Bitkiler ve bitkisel ürünler hem tedaviye yardımcı olmak hem de hastalıklardan korunmak amacıyla sıklıkla
kullanılmaktadır. Bu bitkilerden biri olan adaçayı, eski çağlardan günümüze ulaşan, Lamiaceae familyasına
ait yaklaşık 1000 tür içeren bir cinstir. Adaçayı, daha çok Amerika ve Güney-Batı Asya kıtalarında yayılış
göstermektedir. Dünyada en fazla adaçayı toplanan ülkelerden biri olan Türkiye'de 97 türü bulunmaktadır
ve bu türlerin 51 tanesi endemiktir. Güney Marmara bölgesinde bulunan Kapıdağ Yarımadası ve Marmara
Adası adaçayı yönünden oldukça zengindir. Bu bölgelerde yaygın olarak görülen adaçayı türü Salvia
fruticosa'dır. Mart ve Nisan aylarında toplanıp kurutulan adaçayı, genellikle yöre halkı tarafından baharat
veya çay olarak tüketilmektedir. Ayrıca, bu bölgelerde yaşayan insanlar için adaçayı önemli gelir
kaynaklarından birini oluşturmaktadır. Ülkemizde ticareti yapılan diğer adaçayı türleri Salvia cryptantha,
S. multicaulis, S. sclarea ve S. tomentosa’dır. Avrupa’da ise en çok bilinen ve tıbbi kullanımı resmen kabul
edilmiş olan türü Salvia officinalis L. bitkisidir. Bu tür Türkiye’de doğal olarak yayılış göstermemesine
rağmen, son yıllarda ülkemizde kültürü yapılmaya başlanmıştır. Adaçayının çiçekleri, yaprakları ve
gövdesindeki ana fitokimyasallar incelendiğinde alkaloidler, karbonhidrat, yağ asitleri, glikozidik türevler,
fenolik bileşikler, poliasetilenler, steroidler, terpenler / terpenoidler ve mumlar yer aldığı görülmektedir.
Kullanım alanlarına bakıldığında aromatik, peyzaj, bitkisel boya, kozmetik ürünlerinden özellikle parfüm
ve sabun bileşiminde, gıda sanayinde ise baharat, doğal koruyucu ve çeşitli gıda preparatlarında
lezzetlendirici olarak kullanılan bir bitkidir. Ayrıca, çeşitli kullanım alanlarının dışında sağlığa yararlı
etkileriyle de ön plana çıkmaktadır. Hatta bu yararlı etkilerinden ötürü Latince de iyileşmek anlamına gelen
''Salvia'' olarak adlandırılmıştır. Günümüzde adaçayı ile ilgili birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda
adaçayının, anti-mikrobiyal, anti-diyabetik, anti-oksidan, anti-tümör özelliklerinin yanı sıra nörodejeratif
hastalığı önlemede, dispepsiyi iyileştirmede ve yaşa bağlı bilişsel bozuklukların engellenmesinde etkili
olduğu gösterilmiştir. Toksik etkisinin incelendiği çalışmalarda ise ciddi yan etkilere neden olmadığı, ancak
aşırı dozda ve uzun süre kullanımında kusma, salivasyon, taşikardi, baş dönmesi, ateş basması, alerjik
reaksiyonlar gibi bazı istenmeyen etkiler ortaya çıktığı belirtilmiştir. Bu makale, adaçayının kimyasal
bileşimi, sağlık ve hastalıklar üzerindeki yararlı etkileri ve toksik düzeyleri hakkında kapsamlı bir şekilde
bilgi vermek amacıyla sunulmuştur.
Anahtar sözcükler: salvia, adaçayı, marmara adası, kapıdağ yarımadası
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ABSTRACT:
Plants and herbal products are frequently used in order to aid in the treatment and to protect from
diseases. Salvia, one of these plants, is a genus containing about 1000 species belonging to the Lamiaceae
family, which has arrived from ancient times to present. Salvia is more prevalent in the Americas and
South-West Asia. One of the countries that are most sage harvest in the world is Turkey, there are 97
species and 51 of these species are endemic. The Kapıdağ Peninsula and the Marmara Island in the
Southern Marmara region are quite rich in terms of sage. Salvia fruticosa is the common species of sage
found in these regions. The sage, which is collected and dried in March and April, is generally consumed
by local people as spice or tea. In addition, sage for people living in these regions is one of the important
sources of income. Other sage species that are traded in our country are Salvia cryptantha, S. multicaulis,
S. sclarea and S. tomentosa. The most known species in Europe is Salvia officinalis L. plant, which is
officially recognized for its medicinal use. Although this type does not spread naturally in Turkey, in recent
years it has begun to be culture. When the main phytochemicals in the flowers, foliage and stem of the
sage are examined, it appears that they contain alkaloids, carbohydrates, fatty acids, glycosidic
derivatives, phenolic compounds, polyacetylenes, steroids, terpenes / terpenoids and candles. When used
areas are examined, it is used as aromatic, landscape, vegetable paint, cosmetic products especially
perfume and soap composition, in food industry as spice, natural preservatives and various food
preparations are used a flavor. Apart from its various uses, it also comes to the forefront with its beneficial
effects on health. In fact, because of these beneficial effects, Latin is called ''Salvia'', which means to heal.
At the present time, many studies on sage have been done. In these studies, it has been shown that sage
is effective in preventing neurodegenerative disease, improving dyspepsia and preventing age-related
cognitive disorders as well as be anti-microbial, anti-diabetic, anti-oxidant, anti-tumor. Studies examining
toxic effects have shown that it does not cause serious side effects, but overdose and long-term use have
been associated with some adverse effects such as vomiting, salivation, tachycardia, dizziness, fever,
allergic reactions. This article is intended to provide comprehensive information on the chemical
composition of sage, its beneficial effects on health and diseases, and its toxic levels.
Keywords: salvia, sage, marmara ısland, kapıdağ peninsula
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GİRİŞ
Adaçayı, eski çağlardan günümüze ulaşan, Lamiaceae familyasına ait yaklaşık 1000 tür içeren bir
cinstir (Radosavljevic, Jakse, Javornik, Satovic, & Liber, 2011). Avrupa kıtasında 36 türü, İran’da
70 türü ve eski Sovyetler Birliği sınırları içinde 75 türü bulunduğu bilinmektedir. Türkiye'de ise
97 türü bulunmaktadır ve bu türlerin 51 tanesi endemiktir. Endemik türlerin oranı %52,5 gibi
yüksek bir orana ulaşmaktadır (Karık, Sağlam, & Kürkçüoğlu, 2013). Türkiye'de ticareti yapılan
adaçayı türleri, Salvia fruticosa, S. cryptantha, S. multicaulis, S. sclarea ve S. tomentosa’dır (İpek
& Gürbüz, 2010). Türkiye’de tarımı yapılan ve doğadan toplanan adaçayının miktarı 2012 yılında
348 ton iken, 2015 yılında 989 tona yükselmiştir. İhracatı yapılan ülkelerin başında ise Amerika
Birleşik Devleti, Japonya ve İspanya gelmektedir (Bayraktar, Öztürk, & Arslan, 2017). İhracatın
büyük çoğunluğunu Anadolu adaçayı olarak bilinen Salvia fructicosa oluşturmaktadır (İpek &
Gürbüz, 2010). Anadolu adaçayı Marmara Adası ve Kapıdağ Yarımadası başta olmak üzere
Balıkesir, Tekirdağ, Antalya, Aydın, İzmir, Muğla illerinde sıklıkla yetiştirilmektedir (TÜBİVES).
İthalatta ise ilk sırada gelen ülkeler Arnavutluk, Bosna Hersek ve Karadağ'dır (Bayraktar et al.,
2017). Adaçayının Avrupa’da en çok bilinen ve tıbbi kullanımı resmen kabul edilmiş olan türü
Salvia officinalis L. (tıbbi adaçayı)’ dir. Bu tür Türkiye’de doğal olarak yayılış göstermemesine
rağmen son yıllarda ülkemizde kültürü yapılmaya başlanmıştır (Başyiğit & Baydar, 2016; Ekren,
Sönmez, Sancaktaroğlu, & Bayram, 2007).
Adaçayı; aromatik, peyzaj, bitkisel boya, kozmetik ürünlerinden özellikle parfüm ve sabun
bileşiminde, gıda sanayinde ise baharat, doğal koruyucu ve çeşitli gıda preparatlarında
lezzetlendirici olarak kullanılan bir bitkidir (Badiee, Nasirzadeh, & Motaffaf, 2012; Bağdat
Bahtiyarca, 2006). Çeşitli kullanım alanlarının dışında sağlığa yararlı etkileri ile de ön plana
çıkmaktadır (Miura, Kikuzaki, & Nakatani, 2001). Bundan dolayı adaçayı, Latincede iyileşmek
anlamına gelen “Salvia” olarak adlandırılmıştır (Badiee et al., 2012). Günümüzde adaçayı ile ilgili
birçok çalışma yapılmıştır. Bu çalışmalarda adaçayının, anti-diyabetik, anti-oksidan, anti-tümör,
nörodejeratif hastalığı önlemede ve yaşa bağlı bilişsel bozuklukların engellenmesinde etkili
olduğu gösterilmiştir.

Şekil 1. Türkiye’deki Anadolu Adaçayının Yetiştiği Bölgeler
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Biyoaktif Bileşenleri
Tıbbı ve aromatik bitkilerin önemi içerdikleri biyoaktif bileşenlerinden gelmektedir. Tıbbi
adaçayının çiçekleri, yaprakları ve gövdesinde bulunan ana fitokimyasal bileşenler iyi bir şekilde
tanımlanmıştır. Ekonomik olarak değerlendirilen kısımları yaprakları ile çiçekleridir. Özellikle
yapraklarında %0,5-2,5 arasında uçucu yağ bulunmaktadır (Yılmaz & Gokduman, 2015) ve bu
uçucu yağlarda 120'den fazla bileşen tanımlanmıştır (Ghorbani & Esmaeilizadeh, 2017). Ana
bileşenleri ise borneol, kafur, karyofilen, sineole, elemene, humulene, ledene, pinene ve thujone
oluşturmaktadır (Ghorbani & Esmaeilizadeh, 2017). Aşkun ve ark. Marmara Adası’nda yetiştirilen
Anadolu adaçayı ile yaptıkları çalışmada uçucu yağ oranının %2,3 olduğu, uçucu yağdaki ana
bileşenlerin ise 1,8 sineole, kafur, α-pinene içerdiği saptamışlardır (Aşkun, K., Tümen, &
Kürkçüoğlu, 2010). Ayrıca adaçayı türleri fenolik asit, flavonoid gibi polifenol bileşikleri yönünden
oldukça zengindir ve çoğunluğu polar özellikte olan 160'dan fazla polifenol bileşiklerini içerir.
Daha baskın olarak bulunan fenolik asit türleri, kafeik asit ve türevleri, rosmarinik asit, salvianolik
asitler, sagecoumarin, litospermik asitler, sagernik asit ve yunnaneik asittir. Baskın bulunan
flavonoidler ise luteolin, apigenin, hispidulin, kaempferol ve kuersetindir. Adaçayında bulunan
polifenol bileşenleri ve uçucu yağlar türler arasında farklılık göstermektedir (Lu & Foo, 2002).
Anti-tümör Etkisi
Kanser, kontrolsüz bir şekilde çoğalma eğilimi gösteren ve bazı durumlarda vücudun diğer
bölgelerine yayılan anormal hücre büyümesi ile karakterizedir. Kanser hücrelerinin çoğalması ve
yayılmasındaki önemli faktör, tümörlerin anjiyogenez olarak bilinen çok sayıda yeni kan damarı
üretme kabiliyetidir (K.B. Christensen et al., 2010). Yapılan bir çalışmada tıbbi adaçayı ektresinin
in vivo koşullarda anjiyogenezi inhibe ettiği gösterilmiştir. Böylece tıbbi adaçayı anti-anjiyogenik
bir ilaç geliştirilmesi için umut verici olabileceği sonucuna varılmıştır (Keshavarz, Bidmeshkipour,
Mostafaie, Mansouri, & Mohammadi-Motlagh, 2011). Benzer bir çalışmada adaçayı içeriğinde
bulunan ursolik asidin anjiyogenezi, tümör hücrelerinin invazyonunu ve metastazını etkili bir
şekilde inhibe ettiği gösterilmiştir (Jedinák, Mucková, Kost’álová, Maliar, & Masterova, 2006).
Kolorektal kanser dünyadaki en yaygın kanserlerden biridir ve gelişmiş ülkelerde kanserin önde
gelen ölüm nedenlerinden biridir (Pedro, Ramos, Lima, Baltazar, & Pereira-Wilson, 2016). Pedro
ve ark. tarafından yapılan bir çalışmada tıbbi adaçayı sulu ektraktının kolon kanserinin başlangıç
evrelerini engellediği bulunmuştur. Tıbbi adaçayı, DNA hasarına karşı koruma mekanizmalarının
ve hücre proliferasyonunun düzenlenmesinde rol oynadığı gösterilmiştir. Böylece tıbbi adaçayı
tüketiminin kolon kanserine karşı korunmada etkili olabileceği sonucuna varılmıştır (Pedro et al.,
2016). İnsan kolon karsinom kaynaklı hücre dizisinde yapılan bir çalışmada Anadolu adaçayı ile
tıbbı adaçayı sulu ekstrelerinin ve bu türlerin ana fenolik bileşiği olan rosmarinik asidin antiproliferatif ve proapoptotik etkilere sahip olduğu saptanmıştır. Bu etkilerin ise MitojenleEtkinleşen Protein Kinaz (MAPK), Dış Sinyal Düzenleyici Kinaz (ERK) yolağının ihibisyonuyla
gerçekleştirildiği gösterilmiştir (Xavier, Lima, Fernandes-Ferreira, & Pereira-Wilson, 2009).
Sharmile ve Manoharan’ın yaptığı çalışmada ise İsviçre albino farelerinde 7,12-dimetilbenz (a)
antrasen (DMBA) kaynaklı deri karsinogenezinde oral yolla uygulanan rosmarinik asidin deri
tümörlerinin oluşumunu tamamen önlediği gösterilmiştir (Sharmila & Manoharan, 2012). Ayrıca
insan kemiği-meme kanseri hücrelerinde rosmarinik asidin doza bağlı olarak kemik metastazını
engellediği ve bunu da reseptör aktivator nükleer kappa B (RANK), RANK ligandı (RANKL),
osteoprotegerinin aktivasyonunu sağlayarak ve interlökin-8 ekspresyonun baskılayarak
gerçekleştirdiği gösterilmiştir (Xu, Jiang, Ji, & Liu, 2010).

255

Anti-oksidan Etkisi
Oksidatif stres, canlılarda serbest radikaller ile bunlara karşı savunmada görevli olan antioksidanlar arasındaki dengenin bozulması sonucu oluşur. Oksidatif stres, başta kanser olmak
üzere diyabet, kardiyovasküler hastalıklar, nörolojik hastalıklardan olan Alzheimer, Parkinson
hastalığı ve inflamatuar bozukluklar gibi sorunların ana kaynağıdır (Özcan, Erdal, Çakırca, &
Yönden, 2015; Schrag et al., 2013; Sita, Hrelia, Tarozzi, & Morroni, 2016). Adaçayı içerdiği
biyoaktif bileşenleri sayesinde güçlü anti-oksidan etkilere sahiptir. Yapılan bir çalışmada 10 farklı
adaçayı türünün oksijen radikal absorbans kapasitesi, radikal süpürme kapasitesi ve toplam
fenolik içeriği analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda 10 adaçayı türünün de güçlü bir anti-oksidan
kapasite sahip olduğu ve bu türler arasında en yüksek anti-oksidan potansiyeline sahip türün
tıbbi adaçayı olduğu gösterilmiştir (Šulniūtė, Ragažinskienė, & Venskutonis, 2016).
Adaçayının anti-oksidan aktivitesi fenolik bileşiklerinden olan rosmarinik asit ve onun
türevlerinden salvianolik asit, sagecoumarin ve sagerinik aside atfedilmektedir. Rosmarinik asit
ve türevlerinin süperoksit anyon süpürme aktiviteleri trolokstan 15-20 kat daha kuvvetlidir.
Flavonoidler, luteolin ve apigenin glikozitleri ise nispeten zayıf ila orta derecede anti-oksidan
aktiviteye sahip olduğu gösterilmiştir (Lu & Foo, 2001a). Aynı araştırmacıların farklı bir
çalışmasında ise salvianolik asit 2,2-difenilpirilhidrazil (DPPH) ve süperoksit anyon radikalleri için
güçlü temizleyici aktiviteler göstermiştir. Ayrıca salvianolik asit bu serbest radikaller karşısında
trolox, kafeik asit ve rosmarinik asitten daha iyi bir temizleyici olduğu saptanmıştır (Lu & Foo,
2001b).
Anti-inflamatuar Etkisi
İn vitro ve hayvan çalışmalarından elde edilen bulgular, adaçayı türlerinin anti-inflamatuar
etkilere sahip olduğunu göstermektedir. Abu-Darwish ve arkadaşlarının yaptığı bir çalışmada in
vitro koşullarda lipopolisakkarit (LPS) tarafından oluşturulan nitrik oksit (NO) üretiminde tıbbi
adaçayının güçlü anti-inflamatuar etkiye sahip olduğu ve NO üretimini önemli düzeylerde inhibe
ettiği gösterilmiştir (Abu-Darwish et al., 2013). Benzer bir çalışmada da LPS tarafından uyarılan
makrofajlarda, tıbbi adaçayında bulunan fenolik diterpenlerden olan karnosol ve karnosik asidin
anti-inflamatuar etkisi incelenmiştir. Çalışmanın sonucunda konsantrasyona bağlı olarak NO ve
prostaglandin E2 (PGE2) üretimi azalmıştır. Ayrıca indüklenebilir nitrik oksit sentaz (İNOS),
sitokinler / interlökinler (IL-1α, IL-6) ve kemokinlerin gen ekspresyon seviyelerinde önemli
seviyede azalış olduğu görülmüştür (Schwager, Richard, Fowler, Seifert, & Raederstorff, 2016).
Anti-diyabetik Etkisi
Adaçayı birçok ülkede diyabet hastalığına karşı geleneksel tedavi olarak kullanılmaktadır. Deney
hayvanları üzerinde yapılan çalışmalarda anti-diyabetik etkilere sahip olduğu görülmektedir
(Carmeliet, 2003). Yapılan bir çalışmaya göre sıçanlarda Streptozosin (STZ) ile oluşturulan
diyabette 14 gün boyunca tıbbi adaçayı yaprağı ekstresi 0,1, 0,2 ve 0,4 g / kg vücut ağırlığı
oranında oral olarak uygulanmıştır. Diyabetik sıçanlarda ekstre uygulanan grupta kontrol
grubuna göre serum glikoz, trigliseritler, total kolesterol, üre, ürik asit, kreatinin, aspartat amino
transferaz seviyesinde anlamlı olarak bir azalış görülmüştür. Ayrıca adaçayı yaprağı ektresi
plazma insülin seviyelerini anlamlı olarak arttırmıştır. Ek olarak adaçayı, çalışmada referans
olarak kullanılan glibenklamid ilacına benzer anti-diyabetik etki göstermiştir. Bunun yanında
sağlıklı sıçanlarda adaçayı yaprağı ekstresi herhangi bir değişikliğe neden olmamıştır (A. Eidi &
Eidi, 2009). Benzer bir çalışmada ise diyabetik sıçanlara tıbbi adaçayının uçucu yağı ve metanolik
ekstresi intraperitoneal olarak uygulanmış, kan örnekleri uygulamadan önce ve sonra alınmıştır.
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Metanolik ekstrenin uygulanmasından 3 ve 5 saat sonrasında serum glikoz seviyesinde anlamlı
bir düşüş saptanmıştır. Uçucu yağın ise herhangi bir anti-diyabetik etkisi gözlemlenmemiştir (M.
Eidi, Eidi, & Zamanizadeh, 2005). Adaçayının anti-diyabetik etkisinin peroksizom proliferatör
aktive reseptör-γ (PPAR-γ) aracılığıyla sağladığı gösterilmiştir (K.B. Christensen et al., 2010;
Kathrine B. Christensen et al., 2009). Buna göre, adaçayı ekstresinin ve metabolitlerinin PPARγ'yı aktive ederek glikoz homeostazını sağladığı bildirilmiştir.
Yapılan klinik çalışmalarda ise adaçayının anti-diyabetik etkisi çelişmektedir. Çift kör plasebo
kontrollü yapılan klinik bir çalışmada 80 tip 2 diyabet hastası günde 150 mg tıbbi adaçayı tableti
veya günde 3 kez plasebo almışlardır. Açlık kan şekeri seviyeleri 12 hafta sonunda tıbbi adaçayı
tableti alan grupta plasebo grubuna göre 25 mg / dl azaldığı görülmüş, ancak anlamlı bir farklılık
saptanmamıştır (p>0,05). Ancak, 2 saatlik postprandiyal kan glikozu ise anlamlı olarak azalma
göstermiştir (p<0,05). Ayrıca her iki grupta da çalışma sonunda glikozile hemoglobin (HbA1c)
seviyeleri açısından anlamlı bir fark saptanmamıştır (Behradmanesh, Derees, & Rafieian-Kopaei,
2013). Kianbakht ve Dabaghian’ın yaptığı çalışmada ise hiperlipidemili tip 2 diyabet hastaları
randomize şekilde iki gruba ayrılmıştır. Gruplardan biri 3 ay boyunca 500 mg’lık tıbbi adaçayı
yaprağı ektresi alırken, diğer grup ise plasebo kapsüllerini günde 3 adet almıştır. Ekstre alan
grupta açlık kan glikoz ve HbA1c seviyelerinde plasebo grubuna göre anlamlı bir azalış
görülmüştür (p<0,01). Bunun yanında lipit parametrelerinden olan toplam kolesterol, trigliserid,
LDL kolesterol ekstre alan grupta plaseboya göre anlamlı olarak azalış görülürken HDL
kolesterolü ise anlamlı olarak artmıştır (Kianbakht & Dabaghian, 2013). Adaçayı türlerinin antidiyabetik etkilerinin kanıtlanabilmesi için uzun süreli çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Nörodejeneratif Hastalıklar ve Bilişsel Bozukluklar
Adaçayının Alzheimer hastalığı gibi nörodejeneratif hastalıklar üzerindeki etkinliği uzun süredir
bilinmektedir. Amiloid-β peptidin (Aβ) birikmesi Alzheimer hastalığına özgüdür ve birikimi
bilişsel işlev bozukluğundan kısmen sorumludur. Adaçayı türlerinden biri olan Salvia
miltiorrhiza'nın, tümör nekrozis faktör-a (TNF-a), interlökin-6 (IL-6) seviyeleri ve
asetilkolinesteraz (AChE) aktivitesindeki artışı inhibe ederek farelerin Aβ ile indüklenen
nörotoksisiteden koruduğu gösterilmiştir (Teng et al., 2014). Ayrıca adaçayı içeriğinde yer alan
rosmarinik asidin farelerde Aβ ile indüklenen hafıza bozukluklarına karşı koruyucu olduğu
bildirilmiştir (Alkam, Nitta, izoguchi, Itoh, & Nabeshima, 2007). Yapılan bir çalışmaya göre tıbbi
adaçayının biliş ve hafızayı geliştirdiği ve artan dozajla birlikte uyanıklık, sakinlik, memnuniyet
düzeyinin ve ruh halinin iyileştirdiği gözlemlenmiştir (Tildesley et al., 2005). Randomize ve
plasebo kontrollü yapılan bir klinik çalışmada hafif ve orta derece Alzheimer hastalığı olan
bireylerde sabit bir dozda (60 damla/gün) tıbbi adaçayı ektresinin 4 ay boyunca etkinliği
incelenmiştir. Çalışmanın sonucuna göre adaçayı ekstresi alan grupta bilişsel işlevler üzerinde
plaseboya göre anlamlı olarak daha iyi bir sonuç elde edilmiştir (Akhondzadeh et al., 2003).
Toksik Seviyesi
Adaçayı tüketimi insanlar tarafından iyi bir şekilde tolere edilebilmektedir (Tildesley et al., 2005).
Özellikle normal düzeylerdeki tüketimi oldukça güvenlidir. Ancak adaçayının içeriğinde bulunan
thujone, aşırı miktarda tüketime bağlı olarak olumsuz yan etkilere sebep olabilir (Walch, Tinzoh,
Zimmermann, Stühlinger, & Lachenmeier, 2011). Thujone, bisiklik monoterpen ketonudur ve
aromatik bitkilerde doğal olarak bulunur (Lachenmeier & Uebelacker, 2010). Adaçayı, çeşitli
konsantrasyonlarda a ve β-thujone içerir (Pelkonen, Abass, & Wiesner, 2013). Hayvan
çalışmalarında thujone'un, γ-aminobütirik asit A (GABAA) reseptörünü inhibe ederek nörotoksik
olduğu ve doza bağımlı bir şekilde uyarım ve konvülsiyonlara neden olduğu doğrulanmıştır.
İnsanlarda etkisi ise hala belirsizliğini korumaktadır (Pelkonen et al., 2013). Avrupa İlaç Ajansı
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Komitesi (EMA), günlük olarak thujone alımını 6 mg olarak önermiştir (EMA, 2011). Yapılan bir
çalışmaya göre ise günde 3-6 bardak tıbbi adaçayının toksikolojik eşiklere ulaşmadan günlük
tüketilebileceğini göstermektedir (Walch, Kuballa, Stühlinger, & Lachenmeier, 2011).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Adaçayı türleri, birçok hastalık ve semptomları için doğal, güvenilir ve etkili bir tedaviyi
içermektedir. Yapılan çalışmalar genellikle tıbbi adaçayı üzerine yoğunlaşmıştır. Özellikle tıbbi
adaçayının anti-karsinojen, anti-inflamatuar, anti-oksidan, anti-diyabetik özelliklerinin yanı sıra
nörodejeneratif hastalıklar ile bilişsel bozukluklardaki etkinliği incelenmiştir. Ancak bu çalışmalar
genellikle in vitro ve hayvan çalışmalarından öteye gidememiştir. Adaçayı türlerinin hastalıklar
üzerindeki etkinliğinin kanıtlanabilmesi için klinik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca,
Marmara Adası ve Kapıdağ Yarımadasında bulunan adaçayı türlerinin incelenip, içerdiği biyoaktif
bileşenleri kapsamlı bir şekilde tanımlanmalıdır. Böylece bu bölgelerde yetişen adaçayı türlerinin
sağlık üzerine etkileri daha iyi analiz edilebilir. Toksik düzeylerinin incelendiği çalışmalarda ise
içeriğinde bulunan thujone miktarına dikkat çekilmektedir. Yüksek dozlardaki alımların
oluşturabileceği toksisiteyle ilgili daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Sonuç olarak,
adaçayı türlerinin sağlık üzerine olan etkileri ümit vericidir. Ancak, bu potansiyel etkilerinin
kanıtlanabilmesi için gelecekte daha kapsamlı çalışmalara gerek duyulmaktadır.
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BALIK TÜKETİMİ VE SAĞLIK ÜZERİNE ETKİSİ
Arş. Gör. Buket GÖNEN
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, bgonen@bandirma.edu.tr

ÖZET:
Türkiye’de bir iç deniz özelliğine sahip olan Marmara denizi çok sayıda balık türüne ev sahipliği
yapmaktadır. 2017 verilerine göre yıllık 47 676 ton avlanan deniz ürünleri ile Türkiye’de 3. Sıradadır. Hem
Marmara hem de Ege denizine sınırı olan Balıkesir ili balık çeşitliliği bakımından oldukça zengindir.
Marmara denizinin güneyinde bulunan Bandırma ilçe kıyılarında ağırlıklı olarak hamsi, palamut, sardalye,
kolyoz, istavrit, levrek, mezgit, lüfer ve uskumru gibi balık türleri avlanmaktadır. Balık ve diğer deniz
ürünleri dünya çapında önemli bir protein kaynağıdır. Küresel olarak diyet proteininin %6’sını
oluşturmaktadırlar. Ancak balık toplam hayvansal protein alımının %20’sini oluşturmaktadır. Balık ve deniz
ürünleri endojen olarak üretilmeyen dışarıdan alınması gereken omega 3 yağ asitleri de dahil olmak üzere
birçok faydalı içeriğe sahiptir. Balıkta bulunan omega 3 yağ asitlerinin (eikosapentaenoik asit (EPA) ve
dokosahekzaenoik asit (DHA)) birçok yararlı etkisi bulunmaktadır. Ayrıca balıkların doymuş yağ içeriği zayıf
ve protein içerikleri yüksektir. Balık proteini elzem aminoasitleri içermektedir ve sindirilebilirliği kolaydır.
Balık tüketiminin sağlık üzerine en büyük etkisi kalp krizi, inme, aritmi ve ani kardiyak ölüm riski gibi
kardiyovasküler hastalıkları önlemesidir. Yapılan çalışmalarda balık tüketiminin diyabet, kanser, alzeimer
hastalığı ve depresyon üzerine faydalı etkileri gösterilmiştir. Balıkta bulunan EPA, DHA, D vitamini,
kalsiyum ve protein metabolik sendrom oluşumunu önlemektedir. Ayrıca balık sağlıklı fetal gelişim içinde
önemli bir besin kaynağıdır. Avrupa ve Amerika diyet rehberleri gebelik sırasında balık tüketimini teşvik
etmektedir. Ancak balığın yetiştiği su kaynaklarından balığa geçen metilcıva ve dioksin benzeri zararlı
bileşikler bulunmaktadır. Metilcıva annede semptom olmasa bile fetal beyin gelişimi üzerinde nörotoksik
etkiye sahip olabilmektedir. Bu sebeple yetişkin ve gebelerde cıva içeriği yüksek olan köpekbalığı,
kılıçbalığı, kral uskumru ve irigöz ton balığı gibi balıkların tüketimi önerilmemektedir. Balık ve deniz
ürünlerinin yüksek miktarda alımı kırmızı et tüketiminin azaltılması ile ilişkilidir. Bu da balık yağı
takviyelerinin balık tüketiminin yerini alamayacağını göstermektedir. Amerika beslenme rehberine göre
haftada 2 porsiyon balık tüketimi önerilmektedir. 2017 yılında Türkiye’de kişi başı balık tüketimi (5.49 kg)
gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça alt düzeydedir. Bu derlemede güncel literatür taranmış ve son bilgilere
yer verilmiştir. Mevcut durumun belirlenmesi ve balık tüketiminin risk ve faydalarının karşılaştırılması
açısından farklı çalışmalara gereksinim vardır.
Anahtar kelime: Balık Tüketimi, Omega 3, Sağlık
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FISH CONSUMPTION AND THE EFFECT OF FISH CONSUMPTION ON
HEALTH
Res. Ass. Buket GÖNEN
Bandırma Onyedi Eylül University Faculty of Health Sciences, bgonen@bandirma.edu.tr
ABSTRACT:
The Marmara Sea is an inland sea with property in Turkey and is home to numerous species of fish.
According to the 2017 data with the annual 47 676 tonnes caught seafood is 3. Values in Turkey. Balikesir
province, which is border of both Marmara and Aegean, is very rich in terms of fish diversity. Fish species
such as anchovy, bonito, sardine, colliery, horse mackerel, perch, whiting and mackerel are mostly caught
in the coast of Bandirma district in the south of Marmara sea.Fish and other seafood are an important
source of protein worldwide. Globally they constitute 6% of diet protein. However, the fish accounts for
20% of total animal protein intake. Fish and seafood have many useful ingredients including omega-3 fatty
acids are not endogenously produced and need to be taken from the outside. Many beneficial effects of
omega-3 fatty acids (eicosapentaenoic acid (EPA) and docosahexaenoic acid (DHA)) in fish are found. In
addition, fish have poor saturated fat content and high protein content. Fish protein contains essential
amino acids and digestibility is easy. The greatest impact of fish consumption on health is prevention of
cardiovascular diseases such as heart attack, stroke, arrhythmia and the risk of sudden cardiac death.
Studies have shown that fish consumption has beneficial effects on diabetes, cancer, Alzheimer's disease
and depression. EPA, DHA, vitamin D, calcium and protein in fish prevent the formation of the metabolic
syndrome. In addition, fish is an important food source in healthy fetal development. European and
American dietary guidelines encourage fish consumption during pregnancy. However, there are some
harmful compounds such as methylcyclohexane and dioxine that are released into the fish from the water
sources that the fish grow. Methyl mercury may have neurotoxic effects on fetal brain development even
if the mother has no symptoms. For this reason, consumption of fish such as shark, swordfish, king
mackerel and iriguous tuna fish, which have high mercury content in adults and pregnant women, is not
recommended. The high intake of fish and seafood is associated with the reduction of red meat
consumption. This suggests that fish oil supplements can not take up the consumption of fish. According
to the American nutrition guidelines, 2 servings of fish a week are recommended. Per capita fish
consumption in Turkey in 2015 (6.1 kg) is quite lower level compared to developed countries. In this
review, the current literature is searched and recent information is given. There is a need for different
work to determine the current situation and to compare the risks and benefits of fish consumption.
Key words: Fish Consumption, Omega 3, Sağlık
Jel Kodu:
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GİRİŞ
Balıkçılık kaynaklarının en yaygın kullanım alanı gıdadır. Küresel balık üretiminin %75’inden
fazlası doğrudan insan tüketimi için kullanılmaktadır. Doğrudan insan tüketimi için kullanılmayan
balıklar ile domuzlar, tavuklar ve etçil balıklar beslenmektedir. Balık ve diğer deniz ürünleri birçok
ülkenin beslenmesinde değerli bir protein ve besin kaynağıdır. Balık tüketimi küresel olarak diyet
proteininin %6’sını, hayvansal protein alımının ise %20’sini oluşturmaktadır (FAO 2014).
Günlük olarak önerilen 250 mg EPA/DHA tüketimini sağlamak için, denizden elde edilen somon,
uskumru, sardalya, hamsi ve orkinos gibi yağlı balıkların tercih edilmesi önerilmektedir (McGuire
2011). Amerika Birleşik Devletleri'nde balık tüketimi 2011 yılında kişi başı 6,8 kg ile oldukça
düşüktür (Raatz ve ark. 2013). 2017 yılında Türkiye’de su ürünleri üretimi %7,2 artarak, üretimin
%42,8’ini deniz balıkları oluşturmaktadır. Kişi başı balık tüketimi ise 2016 yılına göre %0,7 artarak
5,49 kg olarak gerçekleşirken gelişmiş ülkelere kıyasla oldukça alt düzeydedir. Marmara
bölgesinin deniz ürünleri avcılığındaki payı %7,7 ve yıllık 47 676 ton avlanan deniz ürünleri ile
Türkiye’de 3. sıradadır (TÜİK 2017).
Deniz ürünleri sarkoplazmik ve miyofibriler protein içeriklerinden dolayı yüksek sindirilebilirlik
ve biyolojik değere sahiptir. Süt, yumurta ve et ile kıyaslandığında tüm gerekli aminoasitler balık
proteininde bulunmaktadır (Gil ve Gil 2015). Balıklar lipid içeriğine bağlı olarak yağsız balıklar (%
2-5 yağ, örneğin morina, mezgit balığı, saithe ve sole), orta yağlı balıklar (%2-%5-6 yağ, örneğin
hake, levrek ve okyanus levrekleri) ve yağlı balıklar (%0,6-25 yağ, örneğin hamsi, ringa, sardalya,
uskumru, tuna, bonitos ve somon) olarak sınıflandırılmaktadır. Balıklar ortalama 35 mg
kolesterol/100 g içeriğine sahiptir ve diyet kolesterol alımına çok az katkıda bulunurlar. Bununla
birlikte kabuklular, (örn; karides) yaklaşık 100-150 mg/100 g ile yüksek kolesterol içeriğine
sahiptir. Balık iyi bir kalsiyum (Ca) (yaklaşık 10–100 mg/100 g), magnezyum (Mg) (10-170 mg /
100 g), fosfor (P) (200–300 mg/100 g) ve flor (F) (300-400 mg/g) kaynağıdır. Ayrıca balık, sodyum
bakımından fakir ancak potasyum bakımından zengin bir besindir (Gil ve Gil 2015).
Çoklu doymamış yağ asitleri moleküllerinde iki ya da daha fazla çift bağ içeren yağ asitleridir.
Kimyasal yapılarından dolayı omega 3 ve omega 6 olarak sınıflandırılırlar. Kısa zincirli alfalinolenik asit daha önemli olan uzun zincirli omega 3 yağ asitlerini (eikosapentaenoik asit
(EPA)/dokosahekzaenoik asit (DHA)) oluşturmak için kullanılırlar (Simopoulos 2002, Din ve ark.
2004). Balık ve diğer deniz ürünleri kalp hastalığı riskinin azalması ile ilişkili olan çoklu doymamış
yağ asitleri açısından (EPA ve DHA) önemli kaynaklardır (Fodor ve ark. 2014). Omega 3 yağ asitleri
anti-inflamatuar etki, kan lipid parametreleri ve kan basıncında düşüş, endotel fonksiyonları
düzeltme gibi birçok olumlu etkiye sahiptir. Omega 3 yağ asitlerinin düşük dereceli inflamasyonu
azalttığı bilinmektedir. Omega 3 yağ asitleri trombosit zarındaki araşidonik asiti azaltarak,
araşidonik asite bağlı sentezlenecek olan inflamasyon mediatörlerinin düzeylerini azaltarak antiinflamatuar etkiye sebep olmaktadır. Trombositlerin damar içerisinde kümeleşmesi ile damar
tıkanıklıkları, kalp krizi ve felç meydana gelebilmektedir. Omega 3 yağ asitleri trombosit
kümeleşmesinde etkili olan tromboksan A2’nin sentezini azaltarak trombosit kümeleşmesini
engellemektedir. Ayrıca hücre zarındaki Ca, Na, ve K gibi iyon kanallarını etkileyerek oluşabilecek
ritim bozukluklarını engelleyebilmektedir (Demir ve ark. 2014).
Balıkların içerdiği omega-3 oranları coğrafi şartlara, balığın yetiştirilmesine, mevsimlere ve
pişirme şekillerine göre değişebilmektedir (Demir ve ark. 2014). Deniz balıkları çiftlik balıklarına
göre daha fazla miktarda omega-3 içermektedir. Çünkü deniz balıkları n-3 yağ asitlerini içeren
fitoplankton ve zooplanktonlar ile beslenirken, çiftlik balıkları n-6 yağ asitlerini içeren yağ ve tahıl
ile beslenmektedir. Ayrıca soğuk su balıkları ılık su balıklarına göre daha yüksek omega-3 yağ
asitleri içermektedir (Parmentier ve ark. 2007). Balık tüketimi ve kardiyovasküler risk arasındaki
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ilişkiyi inceleyen bir çalışmada kadınlarda balık tüketiminin kardiyovasküler hastalıklara karşı
koruyucu olduğu görülürken erkeklerde ilişki görülmemiştir (Jarvinen ve ark. 2006).
Balık tüketiminin yetişkinlerde koroner kalp hastalık riskinde azalma ve çocuklarda bilişsel
fonksiyon gelişimi gibi faydalı etkileri bulunmaktadır (Fodor ve ark. 2014). Balık tüketimi ile
obezite, kardiyovasküler hastalık, diyabet ve bazı kanserler ile ilişkili kronik hastalıkların
prevalansında azalma görülmektedir (Gil ve Gil 2015). Diyetle balık alımının potansiyel sağlık
üzerine faydalarının aksine, deniz ürünleri içinde bulunan bazı kimyasal kirleticiler (örn. Ağır
metaller, polisiklik aromatik hidrokarbonlar, poliklorlu bifeniller (PCB), polibromine difenil
eterler, dioksinler, furanlar ve klorlu pestisitler) sorun olarak ortaya çıkmaktadır (Domingo
2007).
Balık tüketimi ve kardiyovasküler hastalık (KVH)
Balık tüketiminin en belirgin sağlık faydası; kalp krizi, inme, aritmiler ve ani kardiyak ölüm riskini
de içeren kardiyak hastalıkların önlenmesidir. Deniz ürünlerinin haftada 1-2 kez tüketilmesi
koroner arter hastalığı ölüm riskini %36 oranında azalttığı bildirilmiştir (Mozaffarian ve Rimm
2006). Balık ve deniz ürünlerinin içerdikleri omega 3 yağ asitleri kardiyak aritmilere, daha düşük
kan basıncına ve kalp atış hızının artmasına karşı koruyucudur (Leaf 2007, Kris-Etherton ve ark.
2002). Omega-3 yağ asitleri miyokardiyumu doğrudan etkileyerek dinlenme kalp atım hızını
düşürmekte ve sol ventrikül dolum kapasitesini artırarak kardiyak aritmi riskini azaltmaktadır.
Artmış hiperkolesterol seviyesine sahip Japon bireylerde yapılan bir çalışmada ani kardiyak ölüm
riskini azaltmada statin tedavisine ek olarak verilen EPA takviyesinin tek başına statin tedavisine
göre daha etkili olduğu bildirilmiştir. Çalışmada statin tedavisine ek EPA takviyesi verilen grupta
major kardiyak olaylarda %19’luk azalma olduğu görülmüştür (Yokoyama ve ark. 2007).
Yapılan bir çalışmada balığın hazırlanma yönteminin sağlığa yararı konusunda rol oynadığı
gösterilmiştir. Örneğin ton balığı ve diğer ızgara balık tüketimi iskemik kalp hastalığı ile ters
olarak ilişkilidir. Fakat kızarmış balık ve balık sandviç tüketimi aynı kardiyak korumaya sahip
değildir (Mozaffarian ve ark. 2003). Yapılan bir diğer çalışmada meyveler, sebzeler, tam tahıllar
ve tekli doymamış yağlardan yüksek bir Akdeniz diyeti tüketimi, orta düzey balık tüketimi ve
kırmızı et tüketiminin azaltılması kalp krizi, kalp yetmezliği ve iskemik inme riskinin azaltılması ile
ilişkili bulunmuştur (Tektonidis 2015).
Gebelikte ve çocuklarda balık tüketimi
Balık, sağlıklı fetal gelişim için omega-3 yağ asiti, A, D, B12 vitaminleri ve iyot içeren önemli besin
kaynağıdır (Simpson ve ark. 2011). FAO/WHO raporları; gebelik ve mental sağlık ile ilgili balık ve
deniz ürünlerinin önemini vurgulamaktadır (Becker 2007). Balıklarda bulunan omega-3 yağ
asitleri fetal beyin ve sinir sisteminin gelişiminde önemlidir. Gebelik dönemindeki kadınların
haftalık 2 porsiyon balık tüketilmesi önerilmektedir (Hibbeln 2002). Ancak gebelik döneminde
balıkta bulunan omega-3 ve cıvadan dolayı faydaları ve zararları konusu tartışmalıdır (Wenstrom
2014). Omega-3 yağ asitleri fetal beyin gelişimi ve preterm bebeklerde daha iyi görme ile
ilişkilidir. Daha sonraki yaşamda ise kardiyovasküler sağlık için faydalıdır. Ayrıca çocuklarda
yüksek cıva seviyeleri öğrenme ve hafıza fonksiyonlarında eksiklik ile ilişkilidir (Genuis ve
Schwalfenberg, 2006; Grandjean ve ark. 1997; Hibbeln ve ark. 2007). Bu sebeple gebelik
dönemindeki kadınların cıva miktarı düşük olan ve omega 3 yağ asit içeriği yüksek olan hamsi,
somon ve sardalya gibi balıkları tüketmesi önerilmektedir (FDA 2014). Beynin büyümesi ve
gelişimi için uzun zincirli yağ asitlerinden DHA ve araşidonik asit gereklidir (Akerele ve Cheema
2016). Uzun zincirli yağ asitleri anneden gelişmekte olan fetüse aktarılmaktadır. DHA beyinde
yüksek konsantrasyonda bulunmakta ve insan vücudu gereksinimin %10’undan azını
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üretebilmektedir (Hadley ve ark. 2016; Domenichiello ve ark. 2015). DHA, gestasyon ve ilk iki
yıllık bebeklik döneminde beyinde retinal membranda ve gri maddede yoğunlaşarak beyine
alınmaktadır. Bebekler kısa zincirli omega 3 yağ asitlerini DHA’ya dönüştürebilirler, ancak
DHA’nın anne tarafından alımı eksik olduğunda bu dönüşümün bebek için yeterli olup olmadığı
tam olarak bilinmemektedir (Mozaffarian ve Rimm 2006:1888).
Balık tüketimi ve depresyon
Postpartum depresyon, doğumdan sonraki 1 ay içinde ortaya çıkan ve aylarca hatta yıllarca
sürebilen önemli bir duygudurum bozukluğudur. Postpartum depresyon prevalansı genellikle
%10-15 arasında değişmektedir ve %30’a kadar çıkabilmektedir (Mann ve ark. 2010). Yapılan
gözlemsel ve etiyolojik çalışmalarda omega 3 yağ asitleri tüketiminin postpartum
depresyonunun etkisi değerlendirilmiş, düşük seviyelerdeki omega 3 ile depresyon ortaya
çıkması arasında ilişki görülmüştür (Su ve ark. 2008; Judge ve ark. 2011). Yapılan bir diğer
çalışmada bir ülkede depresif hastalıkların prevalansı ve doğum sonrası depresyon arasında ters
bir ilişki görülmüştür (Hibbeln 2002). Jacka ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Avustralya’da
kadınlarda yüksek düzeyde DHA alımı ile daha düşük anksiyete arasında ilişki gözlenirken, DHA
alımı ve anksiyete arasında ters bir ilişki bulunmuştur (Jacka 2013).
Balık tüketimi ve metil cıva tehlikesi
Diyetle balık tüketiminde karşılaşılan sorun büyük hacimli balıklarda birikime uğrayan toksik
metaller ve maddelerdir. Büyük hacimli, yağlı, yaşlı ve avcı olarak tanımlayabileceğimiz balıklarda
metil cıva, poliklorinat bifenil gibi toksik maddeler birikebilmektedir. Poliklorinat bifenil bulunan
balıkların derilerinin ve yağlı kısımlarının ayrılması ile zararlı madde uzaklaştırılabilmektedir.
Fakat cıva kaslarda bulunduğu için uzaklaştırılamamaktadır (Demir ve ark. 2014).
Cıva, çevresel veya insan kaynaklı olarak ortaya çıkan ağır bir metaldir. Doğada hem inorganik
hem de etil cıva ve metil cıva (MeHg) gibi organik olarak bulunmaktadır. MeHg suda yaşayan
mikroorganizmalar tarafından sudaki çökeltilerde bulunan inorganik cıvadan üretilmektedir.
Besin zinciri sonunda uzun ömürlü ve yırtıcı olan ton balığı, köpek balığı ve balina gibi balıklarda
maksimum konsantrasyona ulaşmaktadır. Sonuç olarak diyetlerinde büyük oranda balık ve deniz
ürünleri bulunan bireyler yüksek MeHg seviyelerine maruz kalabilmektedir (Clarkson ve ark.
2003, Farina ve ark. 2011). Atmosferdeki cıva yağmur suyundan göllere ve okyanuslara, burada
mikrobiyal aktivite ile organik metil cıvaya dönüştürülür. İnorganik cıvanın emilimi zayıftır ve
kolaylıkla doku bariyerini geçememektedir. Metil cıva ise kolaylıkla emilmekte ve aktif olarak
dokulara dağılmaktadır (US Environmental Protection Agency 1997).
En düşük cıva seviyesine sahip deniz ürünleri; hamsi, sardalya, somon, istiridye ve karidestir
(Mozaffarian ve Rimm 2006). Yüksek düzeyde cıvaya maruz kalan yetişkinlerde parestezi, ataksi
ve duygusal anormallikler görülmektedir. Toksisite, metil cıvaların sülfhidril enzim gruplarına,
iyon kanallarına ve reseptörlerine bağlanmasına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu durum
antioksidan sistemlerin inhibisyonuna ve serbest radikallerin, reaktif oksijen türlerinin
üretilmesine neden olmaktadır (Mozaffarian ve Rimm 2006:1889).
Balık tüketimi ve kanser
Epidemiyolojik çalışmalar, malign tümörlerin insidansının, yağ alımının tipi ve miktarı ile
yakından ilişkili olduğunu göstermiştir. Hücre zarlarının önemli bir parçası olan çoklu doymamış
yağ asitleri birçok biyokimyasal reaksiyona dahil olmaktadır. Omega 3 bakımından zengin
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gıdaların yüksek oranda tüketilmesi tümör oluşum riskini önemli ölçüde azaltabilmektedir
(Simopoulos 1991; Terry ve ark. 2003).
Yapılan bir çalışmada 27.178 erkek arasından 1690 prostat kanseri hasta birey dahil edilmiş ve
herhangi bir balık alımı ile prostat kanserine bağlı mortalite arasında ilişki görülmemiştir (Outzen
2018).
Balık tüketiminin prostat kanseri üzerindeki faydalı etkisi araştırılmıştır. 37 çalışmayı inceleyen
bir meta-analiz çalışmasında, balık tüketiminin prostat kanseri insidansı, şiddeti ve mortalitesi
üzerindeki etkisi değerlendirilmiştir. Çalışmaların çoğunda balık tüketimi ve prostat kanseri
arasında ilişki bulunamazken, 6 çalışmada balık tüketiminin prostat kanserine karşı koruyucu
olduğu görülmüştür (Lovegrove ve ark. 2015).
SONUÇ
Balığın içeriğinde bulunan çoklu doymamış yağ asitleri, esansiyel aminoasitler ve vitaminlerden
dolayı birçok faydalı etkisi bulunmaktadır. Balık tüketiminin kardiyak ve inme riskinde azalma,
sistemik inflamasyonda azalma gibi faydalı etkileri görülmektedir. Balık tüketimi, fetüsün ve
büyümekte olan çocuğun nörolojik gelişiminde çok önemlidir. FAO / WHO’ya göre balık
tükeminin sağlık için faydalı veya riskli olmasında balığın türü, tüketim sıklığı ve porsiyon
büyüklüğü etkilidir. Gebelik döneminde ve çocuklarda haftada 2 porsiyon balık tüketimi
önerilmektedir. Ancak metil cıva içeriği düşük, omega 3 yağ asitlerinden zengin balıklar tercih
edilmelidir. Balık tüketimi ve kanser arasındaki ilişkiye dair net bir sonuç olmamakla birlikte daha
kapsamlı araştırmalara gereksim vardır.
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BANDIRMA İLÇESİ ENGELLİ VATANDAŞLAR İÇİN VERİTABANI
HAZIRLANMASI: KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE
Dr. Öğr. Üyesi Ufuk ÇELİK
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ucelik@bandirma.edu.tr
Öğr. Gör. Yasin Nuri ÇAKIR
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ycakir@bandirma.edu.tr

ÖZET:
Genel olarak Dünyada ve Türkiye’de anayasa, yasa ve yönetmelikler ile dezavantajlı grupların sorunlarının
çözülmesine ve onların hem ticari hayata hem de sosyal hayata katılımlarının sağlanması adına çalışmalar
yapılmakta ve destekler verilmektedir. Engelliler de dezavantajlı sayılan bu gruplardan biridir. İlgili
alandaki kamu kurumlarının bizzat kendi yaptıkları çalışmalar yanında diğer bazı kamu kurumları ve özel
sektör kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları ya bizzat ya da hibe desteği vererek dezavantajlı gruplar için
çalışmaların yapılmasını sağlamaktadır. Başbakanlık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Kalkınma Bakanlığı gibi kamu kurumlarının merkez ve taşra teşkilatları tarafından bizzat ve hibe desteği ile
yürütülen bu çalışmalardaki öncelikli amaç, ilgili bölgelerdeki engellilerin veri tabanının çıkarılmasıdır. Veri
tabanı aşaması tamamlandıktan sonra engellilerin ticari ve sosyal hayata katılımlarını sağlayacak
çalışmalar yürütülmesi gerekmektedir. Maalesef veri tabanı çıkarmaya yönelik bir çok çalışma
bulunmasına rağmen sonrası için sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde yürütülen çok az proje
bulunmaktadır.
Anahtar sözcükler: Engelli, İstihdam, Veri tabanı
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GİRİŞ
Bandırma Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından hazırlanan ve Güney
Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hibe desteği verilen bu proje ile Bandırma merkez ve taşra
mahallerde yaşayan engellilerin veritabanının çıkarılması ve sonrasında engellilerin istihdamını
sağlayacak ve engellilerin kolaylıkla kullanabilecekleri bir mesleki eğitim merkezinin fizibilitesi
ortaya konulmaktadır. Bu fizibilite çalışmasının amacı, kurulması planlanan Engelsiz Mesleki
Eğitim Merkezi’nin kurulmasının gerekçeleri ile yerel, ulusal ve uluslararası boyutta getirilerini
ortaya koymak, merkezin sahip olması gereken kapasite ile kurulması ve faaliyetleri için gerekli
olan fiziksel ve finansal kaynakları belirlemektir. Ana hedef, Bandırma Engelsiz Mesleki Eğitim
Merkezi’nin (BEMEM), ülkemizde engellilerin iş hayatına katılımı alanında yapılması gereken
atılımın önemli bir adımı olarak benimsenmesi ve kısa süre zarfında ulusal ölçekte kurumların da
desteğini alarak hayata geçirilmesidir.
Kurulması planlanan Bandırma Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi (BEMEM)’in fizibilite
çalışmasında, ihtiyaç duyulan yatırım mimari, finansal, ekonomik, sosyal ve bölgesel açılardan
analiz edilmiştir. Çalışmaya veri oluşturması açısından uluslararası, ulusal, bölgesel/yerel engelli
stratejileri ve eğilimleri ile mevcut sosyo-ekonomik veriler incelenmiştir. Çalışma içerisinde TR22
Güney Marmara Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı, Avrupa Konseyi Özürlüler Eylem Planı, OTİZM
Eylem Planı, Bandırma Kaymakamlığı Stratejik Planı gibi kaynaklardan yararlanılmıştır. Ayrıca
istatistikî bilgiler için TUİK verilerinden ve GMKA tarafından hazırlanan dokümanlardan
yararlanılmıştır. Kurulması planlanan merkezin kapasite ve maliyetleri belirlenirken özellikle
ulusal düzeyde önceden yapılmış benzeri çalışmalar incelenmiştir. Finansal ve ekonomik
analizler yapılırken, merkezin bilanço, gelir tablosu, nakit akım tabloları ve indirgenmiş nakit
akım tabloları hazırlanmış ve net bugünkü değeri hesaplanarak iç karlılık oranına ulaşılmıştır.
Kurulması planlanan merkez, ticari nitelikte bir yatırım olmayacaktır. Bu nedenle ekonomik
değerlendirmelerden daha çok projenin sosyal ve toplumsal etkileri bağlamında
değerlendirmeler yapılması daha anlamlı olacaktır.
Şu ana kadar, engelli veritabanının çıkarılarak bu veritabanı çerçevesinde meslek edindirmeye
yönelik bir merkezin kurulmasına yönelik bir projeye rastlanmamıştır. Söz konusu bu proje bu
yönüyle bir ilk olma özelliğindedir. Veritabanı hazırlama aşamasında ziyaret edilen engellilerin
temel ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla ziyaretler sağlık personeli, eğitimci, din görevlisi gibi
kişilerle birlikte gerçekleştirilmiştir. Proje bu yönüyle de diğer benzer projelerden
farklılaşmaktadır. Ziyaretler ve bu ziyaretlerde elde edilen bilgiler, kamu kurumlarının
hizmetlerini güncellemek adına hemen sonuç vermiş ve ziyaret edilen engellilerin acil ihtiyaçları
ivedilikle çözüme kavuşturulmuştur. Orta ve uzun vadede ise engellilerin istihdamının
sağlanmasına katkıda bulunacak ve rahatlıkla kullanabilecekleri bir sosyal mekan ihtiyacının
giderilmesine yönelik fizibilite çalışmasına başlanmıştır. Elde edilecek sonuçlar, engelliler
yanında engellilere yönelik politikalar geliştirenlere de önemli pratik sonuçlar sunmuş olacaktır.
Kurulacak olan Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi’nin işletmecilik modeli Türkiye’deki bir çok yer
için de rol model olacaktır.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın mali desteği ile hazırlanan bu fizibilite raporu, tüm dünyada
kabul gören ve kreditörler tarafından istenen bir formatta sunulmaktadır. Öncelikle projenin
arka planı ve gerekçesinden bahsedilmektedir. Engellilere yönelik yapılan saha araştırması
sonuçları da projenin gerekçesi bölümünde özetlenmektedir. Sonrasında üretim programı, proje
yeri ve uygulama alanı, teknik analiz, organizasyon ve proje yönetimi başlıkları ile devam
edilmektedir. Sonraki bölüm ise projenin analizi ile ilgilidir. Son bölümde ise saha araştırması ve
fizibilite çalışması kapsamında elde edilen sonuçlara yönelik bir değerlendirme yapılmaktadır.
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Ulusal ve Bölgesel Düzeyde İhtiyaç Analizi
Yapılan araştırmalar Türkiye nüfusunun %12,29’unun engelli olduğunu ortaya koymaktadır. İnal
(2014)’a göre Türkiye’de süreğen hastalığı veya engeli olan kişilerin genel nüfusa oranı
%12,29’dur. 2015 yılı rakamlarına göre Türkiye nüfusunun (78.741.053 kişi) 9.677.000’i engelli
durumundadır. TÜİK verilerine göre (2010) Türkiye’deki engellilerin %85,7’si çalışmamaktadır.
Bu veriler engellilere yönelik bu projenin ve kurulacak merkezin oldukça acil bir ihtiyaç olduğunu
ortaya koymaktadır. Bandırma’daki engellilerin envanterinin çıkarılmasına yönelik bu
araştırmada veriler toplamda 754 engelliden elde edilmiştir. Araştırmaya katılan engellilerin
cinsiyetlerine göre dağılımlarına bakıldığında %54’ünün erkek olduğu anlaşılmaktadır. Engelli
bireylerdeki cinsiyet oranlarının Türkiye genel nüfusundaki dağılıma benzer olduğu
görülmektedir.
Grafik 1 Cinsiyete Göre Engelli Sayısı
Cinsiyetine Göre Engelli Sayısı
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Engellilerin medeni durumlarına bakıldığında sadece %30’unun evli olduğu görülmektedir.
Engellilik, bireylerin medeni durumlarını da etkileyen bir sonuç doğurmaktadır. Engelliler
arasında dikkate değer oranda (%14) dul bulunduğu görülmektedir.
Grafik 2 Medeni Duruma Göre Engelli Sayısı
Medeni Durumuna Göre Engelli Sayısı
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Engellilerin önemli bir kısmının okuma yazma bilmediği görülmektedir. Okuma yazma bilmeyen
engelli sayısı 338’dir. İlköğretime devam eden engellilerin sayısı ise 137’dir. Genç nüfusun son
yıllarda devletin sunduğu imkânların artması ile birlikte eğitime devam etme konusunda daha
istekli olduğu görülmektedir.
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Grafik 3 Eğitim Durumuna Göre Engelli Sayısı
Eğitim durumuna göre Engelli Sayısı
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Engellilerin sadece %5’i gelir elde etmek amacıyla herhangi bir işte çalışmaktadır. %95’lik bir
engelli grubunun çalışarak elde ettiği bir gelir bulunmamaktadır.
Grafik 4 Bir İşte Çalışma Durumuna Göre Engelli Sayısı
Son 1 hafta içinde ayni (mal) ya da nakdi (para) gelir elde etmek amacıyla bir işte
çalışma durumuna göre Engelli Sayısı
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Çalışan engellilerin sadece 19’unun düzenli bir geliri bulunmaktadır. 716 engellinin ise çalışarak
elde ettiği herhangi bir gelir bulunmamaktadır. Kendi hesabına çalışan 10, yevmiyeli çalışan 6 ve
işveren olarak faaliyet gösteren 2 engelli bulunduğu görülmektedir.
Grafik 5 Çalıştığı Yer veya İşyerindeki Durumuna Göre Engelli Sayısı
Çalıştığı Yer veya İşyerindeki Durumuna Göre Engelli Sayısı
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Yaptığı işi kendine uygun bulan engellilerin sayısı 33’tür. Engellilerin büyük bir kısmı
çalışmadığından bu soruyu cevaplamamıştır. 164 engelli ise soruyu cevaplamış ve bu soruya
hayır cevabı vermişlerdir.
Grafik 6 Mesleğini Kendine Uygun Bulmaya Göre Engelli Sayısı
Mesleğini kendine uygun bulmasına göre Engelli Sayısı
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Meslek edindirme kurslarına katılan engelli oranı sadece %2’dir. 754 engelliden sadece 12’sinin
meslek edindirme kurslarına katıldığı görülmektedir. Bu kurslara katılamamaktaki en büyük
nedenin uygun mekanların bulunmaması olduğu ifade edilmiştir.
Grafik 7 Meslek Edindirme Kurslarına Katılım Durumuna Göre Engelli Sayısı
Meslek edindirme kurslarına katılım durumuna göre
Engelli Sayısı
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Engellilerin önemli bir kısmının (%62) sosyal güvencesi kendi adınadır. Sosyal güvencesi kendi
adına olmayan engellilerin oranı %38’dir.
Grafik 8 Sosyal Güvencesi Kendi Adına Olan Engellilerin Sayısı
Sosyal güvencesi kendi adına olmasına göre Engelli Sayısı
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Araştırmaya katılan 754 engelliden 452’si yeşil kartlıdır. 177 engelli ise SSK’lı olarak sağlık
hizmetlerinden faydalanmaktadır. Sosyal güvencesi olmayan az sayıda (30) engelli
bulunmaktadır.
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Grafik 9 Sosyal Güvence Sistemlerine Göre Engelli Sayısı
Sosyal Güvence Sistemlerine Göre Engelli Sayısı
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Engellilerin kendilerini ilgilendiren alanlardaki mevzuat bilgisinin yeterli olmadığı
anlaşılmaktadır. Engellilerin %56’sı engelli mevzuatı ile ilgili kısıtlı bir bilgiye sahiptir. Hiç bilgi
sahibi olmadığı ifade edenlerin oranı %34’tür. Mevzuata tümüyle hakim olduğu belirtenlerin
oranı ise %10 olarak belirlenmiştir.
Grafik 10 Engellilere Yönelik Mevzuat Bilgisi Düzeyi
Engellilere yönelik yapılan yasal düzenleme ve engelli haklarından (vergi
indirimi, eğitim destekleri, bakım parası, İŞ-KUR'un açtığı kurslar, belediyelerin
sağladığı indirimler, ÖTV indirimi vb.) haberdar olmasına göre Engelli Sayısı
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Araştırmaya katılan 701 engelli evde bakım hizmetinden faydalanmadıklarını belirtmişlerdir. Bu
konuda bir tanıtım ve bilgilendirme yetersiziği bulunduğu düşünülmektedir.
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Grafik 11 Evde Bakım Hizmetinden Yararlanmasına Göre Engelli Sayısı
Evde bakım hizmetinden yararlanmasına göre Engelli Sayısı
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754 engelliden 378’i 2022 sayılı kanun kapsamında engelli aylığı almaktadır. 317 engelli ise
herhangi bir yerden engelli maaşı veya yardım almadığını belirtmiştir. Az sayıda engelli ise
vakıftan maaş ile ayni ve nakdi yardım almaktadır.
Grafik 12 Düzenli Olarak Faydalandığı Yardımlara Göre Engelli Sayısı
Düzenli Olarak Faydalandığı Yardımlara Göre Engelli Sayısı
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Engellilerin büyük bir kısmı (339 kişi) zihinsel ve ruhsal engellidir. Zihinsel ve ruhsal rahatsızlıkları
248 kişi ile ortopedik engelliler ve 247 kişi ile süreğen hastalığa sahip engelliler takip etmektedir.
Görmel engelli kişi sayısı ise 121’dir.
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Grafik 13 Engelli Olduğu Duruma Göre Engelli Sayısı
Engelli Olduğu Duruma Göre Engelli Sayısı
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Araştırmaya katılan engellilerin %82’sinin kullandığı herhangi bir özel aracı bulunmadığı
görülmektedir. Özel araç kullananlarda en yüksek oran %6 ile baston kullanımındadır.
Grafik 14 Sürekli Kullandığı Araç ve Gereçlere Göre Engelli Sayısı
Sürekli Kullandığı Araç ve Gereçlere Göre Engelli Sayısı
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Engellilerin büyük bir kısmında (%71) engel doğum sonrasında oluşmuştur. Doğum öncesi %23
ve doğum sırasında engelli hale gelen bireylerin oranı %4’tür. Araştırma sonuçları, gebelik
aşaması ile ilgili çok daha dikkatli olunması gerektiğini ortaya koymaktadır.
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Grafik 15 Engelin Meydana Geliş Zamanına Göre Engelli Sayısı
Engeli meydana geliş zamanına göre Engelli Sayısı
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Engele sebep olan unsurlarda en büyük oranı %73 ile hastalık almaktadır. Hastalık nedeniyle
engelli olmayı %14 ile genetik ve ırsi unsurlar takip etmektedir. Kaza v.b. nedenlerle engelli hale
gelme oranının oldukça düşük olduğu anlaşılmaktadır.
Grafik 16 Engelin Sebebine Göre Engelli Sayısı
Engelinin Sebebi Göre Engelli Sayısı
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Engelli derneklerine üye olma oranlarının çok düşük olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan
engellilerin ebeveynlerinden sadece 38’i engelli derneklerine üye olduklarını belirtmişlerdir.
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Grafik 17 Ebeveynlerin Engelli Derneklerine Üyelik Durumu
Ebeveyinlerinin Bir Engelli Derneğine Üye Olmasına Göre Engelli Sayısı
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Engellilerin 289’u anne ve babası ile 247’si de eşi ve çocukları ile yaşadıklarını belirtmişlerdir.
Engellilerin çoğunlukla yardıma muhtaç oldukları ve bu yardımı büyük oranda ailelerinden ve
ebeveynlerinden aldıkları anlaşılmaktadır. Diğer cevabı verenlerin önemli bir kısmı ise devle tin
sunduğu barınma imkânlarından faydalanmaktadır.
Grafik 18 Engellilerin Birlikte Yaşadığı Kişiler
Kiminle Birlikte Yaşadığına Göre Engelli Sayısı
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Hanede yaşayan birey sayısına göre engellilere bakıldığında çoğunluğunun (191 kişi) 3 kişi
yaşamlarını sürdürdükleri görülmektedir. Anne-baba ve engelli çocuk olarak yaşayan bu grubu 4
kişi yaşayanlar (148 kişi) ve 2 kişi yaşayanlar (120 kişi) takip etmektedir.
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Grafik 19 Hanede Yaşayan Birey Sayısına Göre Engelliler
Hanede Yaşayan Birey Sayısına Göre Engelliler
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Engellilerin yaşadığı hanelerde başka engellilerin de bulunduğu görülmektedir. Başka engellilerin
de bulunduğu hane sayısı 238’dir. Ailesinde hiç engelli bulunmayanların sayısı 511’dir.
Grafik 20 Hanede Yaşayan Diğer Engelli Birey Sayıları
Hanede Yaşayan Diğer Engelli Sayısı
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Engellilerin anne ve babalarının akraba olmadıkları görülmektedir. Anne-babaları akraba
olanların oranı %13’tür. Anne ve babası kardeş çocukları olan 27 ve anne-babası kardeş torunu
olan 59 aile bulunmaktadır.
Grafik 21 Ebeveyn Akrabalığına Göre Engelli Sayıları
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Engellilerin ve ailelerinin %47’sinin kendi konutlarının bulunduğu anlaşılmaktadır. Kirada oturan
engellilerin oranı %28’dir.
Grafik 22 Konut Sahipliğine Göre Engelli Sayıları
Konut Sahipliğine Göre Engelli Sayısı
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Grafik 23’te engellilerin ihtiyaç duydukları hizmetler görülmektedir. Grafikten de görüleceği
üzere engellilerin ihtiyaç duyduğu hizmetlerin en başında %27 ile ayni ve nakdi yardım ihtiyacı
gelmektedir. Bu ihtiyacı %26 ile rehberlik ve danışmanlık hizmeti ve %14 ile toplu taşıma
araşlarındaki özel düzenleme ihtiyacı takip etmektedir.
Grafik 23 İhtiyaç Duyulan Hizmetlere Göre Engelli Sayıları
İhtiyaç Duyduğu Hizmetlere Göre Engelli Sayısı
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Ulusal ve Bölgesel Düzeyde Gelecekteki Talebin Tahmini
Bandırma’dan araştırmaya katılan engellilerin önemli bir kısmında ağır engellilik
bulunmamaktadır. Ağır engeli bulunmayan engelli sayısı 591 kişi ile Bandırma’daki engellilerin
%78’ini oluşturmaktadır.
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Grafik 24 Ağır Engellilik Durumuna Göre Engelli Sayısı
Raporunda 'Ağır Engelli' İbaresine Göre Engelli Sayısı
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Başkalarına ihtiyaç duymadan kendi ihtiyaçlarını giderebilen engelli sayısı 380’dir. Bazı
gereksinimler için yardma ihtiyaç duyan engelli sayısı ise 167’dir. %26’lık bir kitle ise yardımsız
hiçbir ihtiyacını giderememektedir.
Grafik 25 Temel İhtiyaçlarını Giderip Giderememeye Göre Engelli Sayısı
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Yardımsız hareket edebilen engelli sayısı 392’dir. Bu sayı Bandırma’daki engellilerin %52’sidir.
Yarı bağımlı olarak hareket edebilen engelli oranı ise %20 olarak ölçülmüştür. Bağımsız hareket
edemeyen engelliler aynı zamanda temel ihtiyaçlarını da gideremeyen bireylerdir.
Grafik 26 Yardımsız Hareket Edebilme Durumuna Göre Engelli Sayısı
Hareket edebilmek (yürüme, merdiven çıkma) için
birilerine ihtiyaç duymasına göre Engelli Sayısı
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İletişimini bağımsız olarak kurabilen engelli sayısı 368 olarak belirlenmiştir. Bu sayı tüm engelliler
içinde %49’u temsil etmektedir. Yarı bağımlı olarak iletişim kurabilen engelli oranı ise %24’tür.
İletişimde tamamen başkalarına bağımlı olarak yaşamak zorunda olan engellilerin oranı ise
%26’dır.
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Grafik 27 İletişimde Bağımlılık Düzeyine Göre Engelli Sayısı
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çevresine zarar verme riski halinde kendini kontrol edebilmede birilerine ihtiyaç
duymasına göre Engelli Sayısı
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Ev işlerinde başkalarına bağımlı olan engellilerin oranı iletişim kurma, hareket etme ve kendi
temel ihtiyaçlarını karşılamada bağımlı olanlardan daha yüksektir. Ev işlerini yapmada
başkalarına bağımlı olan engelli oranı %31’dir.
Grafik 28 Ev İşlerinde Bağımlılık Düzeyine Göre Engelli Sayısı
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Araştırmaya katılan 754 engelliden yaklaşık yarısı (%45) anketleri kendisi cevaplamıştır. Bunun
yanında engellilerden 217’sinin anne ve babası anketi cevaplamıştır. Engellilere en büyük destek
anne ve babaları tarafından yapılmaktadır.
Grafik 29 Anketleri Cevaplayan Kişilere Göre Engelilerin Durumu
Ankete Cevaplayan Kişinin Yakınlığına Göre Engelli Sayısı
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Engellilerin 344’ünün aylık geliri 350 TL’den azdır. 155 engelli birey ise bu soruya cevap
vermemiştir. Engellilerin %46’sının geliri yok denecek kadar azdır. Engellilerin önemli bir kısmı
engelli maaşı ile yaşamlarını sürdürmektedir. Çok fazla olmasa da engelliler için sunulan ve
gittikçe iyileştirilen maaşların engellilerin ve ailelerin yaşamlarını önemli ölçüde rahatlattığı
görülmüştür.
Grafik 30 Bağımsız Gelir Elde Etme Durumuna Göre Engelli Sayıları
Kendisine Ait Aylık Gelirine Göre Engelli Sayısı
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Engelli bireylerinin yaşamlarını sürdürdükleri hanelerin aylık gelirlerinin düşük olduğu
görülmektedir. Engelli ailelerinin önemli bir kısmının (%52) aylık geliri asgari ücretin altındadır.
Grafik 31 Aylık Hane Halkı Gelirlerine Göre Engellilerin Durumu
Aylık Hane Gelirine Göre Engelli Sayısı
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Bandırma’da ziyaret edilen 754 engellinin durumu genel olarak değerlendirildiğinde yaklaşık
%50’sinin kendi ihtiyaçlarını giderebilen, bağımsız hareket edebilen bireylerden oluştuğu
görülmektedir. Kurulması planlanan engelsiz eğitim merkezinden doğrudan en az yaklaşık 350
engellinin hizmet alabileceği görülmektedir. Bunun yanında mesleki anlamda eğitim için
gelinmese bile aileleri ile birlikte merkeze gelecek olan diğer 400 engelliye sosyal anlamda
hizmet verilebileceği düşünülmektedir. Engellilerin bu merkezde geçirecekleri zaman diliminde
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engelli ailelerinin de kendilerine zaman ayırabilmesi mümkün olacaktır. Kurulacak olan
merkezde dönüşümlü olarak hizmet verecek sosyal hizmet uzmanları ile engelliler ve aileleri için
sosyal içerikli çalışmaların da yapılması mümkün olacaktır
SONUÇ ve ÖNERİLER
Coğrafi konumunun yarattığı avantaj ile Bandırma, İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı
durumundadır. Demiryolu, karayolu ve denizyolu gibi ulaşım olanaklarının bulunması, turizmde
olan artış, tarımda ve sanayideki gelişmeler ile yer altı kaynaklarının zenginliği, enerji alanındak
büyük yatırımlar, Bandırma’yı ekonomik bakımdan önemli bir merkez haline getirmiştir. Sosyo
ekonomik veriler incelendiğinde Bandırma, yüksek katma değerli teknoloji üretimi için gerekli
altyapı ve insan kaynağı potansiyeline sahiptir. Mevcut insan kaynağının bölgenin gelişimine
uygun şekilde yeniden yetiştirilmesi önem taşımaktadır. Bu çerçevede kuruluşu resmi olarak
tamamlanan ve büyük bir hızla büyüyen Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin varlığı oldukça
önemlidir. Fizibilitesi yapılan Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi’nin Bandırma’ya kurulması şu ana
kadar değerlendirilemeyen büyük bir insan kaynağının ekonomik hayata katılımını sağlayacaktır.
Araştırma kapsamında ulaşılan binin üzerindeki engelli sayısı, bu merkezin bölgenin ekonomik
canlılığı için ne kadar büyük bir önemi olduğunu ortaya koymaktadır. Kurulacak olan merkez,
bölgedeki engelliler yanında Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelecek engellilerin istihdamı için
de önemli bir işlev görecektir. Kurulacak olan Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi,
Ø Engellilerin istihdamı alanındaki çalışmaların artmasını teşvik etmeyi,
Ø İhtiyaçları göz önünde tutarak istihdam garantili nitelikli çalışanlar yetiştirmeyi,
Ø En yüksek uluslararası standartlarda eğitim faaliyetleri yürütmeyi ve sektörlerin ihtiyaç
duyduğu alanlarda kendini geliştirmek isteyenlere elverişli bir ortam sağlamayı,
amaçlamaktadır.
Engelsiz Eğitim Merkezinin, fonların uygunluğuna ve ihtiyaca göre faaliyetlerini aşamalı
olarak diğer alanlara genişletmesi öngörülmüştür. Burada kritik nokta merkezin sürdürülebilir
finansmanı ve devlet desteğidir. Faaliyetlerden gelir etme amacı olmaması nedeniyle finansal
anlamda çok karlı bir yatırım olarak görünmeyen Engelsiz Eğitim Merkezi’nin asıl katkıları
istihdam yoluyla orta ve uzun vadede ekonomik, sosyal ve bölgesel anlamda olacaktır. Bandırma
Kaymakamlığı, ilgili ve bağlı birimleri ve Bandırma Ticaret ve Sanayi Odası tarafından merkeze
sağlanacak destekler de başarıyı önemli oranda etkileyecektir. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ve
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin yetişmiş işgücü potansiyeli, Eğitim Merkezi’nin başarılı
olmasında önemli etkenlerden biridir. İhtiyaç duyulacak sarf malzemeleri konusunda ise Ticaret
ve Sanayi Odası’na üye işletmelerin desteği alınacaktır. Bandırma Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Ticaret ve Sanayi Odası, Onyedi Eylül
Üniversitesi ve bölge işletmelerinden alınacak destekler ile eğitim merkezinin rahatlıkla
yürütülebileceği düşünülmektedir.
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BANDIRMA HAVA KALİTESİ VE METEOROLOJİK VERİLERİNİN İLİŞKİLERİ
ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
Doç. Dr. Alper KILIÇ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, alperkilic@bandirma.edu.tr
Dr. Levent BİLGİLİ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, lbilgili@bandirma.edu.tr

ÖZET:
Büyük nüfusa sahip liman kentlerinin hava kalitesi önemli bir konudur. Hava kalitesinin insan sağlığı ve
çevre üzerinde doğrudan ve dolaylı etkileri olduğu için, havadaki kirlilik derecesi ve hava kirliliği seviyesi
düzenli olarak araştırılmalı ve gerekli ölçümler yapılmalıdır. Bandırma kenti, köşeleri Türkiye'nin en önemli
turizm bölgelerinden (Edremit Körfezi), doğal koruma alanlarından (Manyas Gölü, Karacabey Longozu ve
Kapıdağ Yarımadası) ile Türkiye'nin en büyük şehirleri (İstanbul, Bursa ve İzmir) olan bir üçgenin
merkezinde yer almaktadır. Böylece Bandırma kentinin eşsiz bir yerleşime sahip olduğu ve Türkiye'nin
ekonomik, endüstriyel, turistik ve doğal merkezleri için stratejik bir nokta olarak adlandırılabileceği
söylenebilir.
Coğrafi konumu nedeniyle Bandırma kenti çevresindeki hava iki önemli hava koşulundan etkilenmektedir:
İstanbul ve Bursa'nın sanayi bölgelerinden gelen kirli hava, Bandırma çevresindeki doğal koruma
alanlarından temiz hava. Ayrıca Bandırma'nın hava ve iklim koşulları Marmara Denizi'nden de
etkilenmektedir.
Bu çalışmada Bandırma kentinin hava kalitesi ile çevresindeki havanın meteorolojik verileri arasındaki
ilişkinin varlığı araştırılmıştır. Rüzgârın endüstriyel kirli hava ve temiz havayı Bandırma şehrine taşıdığı ve
hava kalitesinin rüzgâr yönüne göre değiştiği tahmin edilmektedir.
Anahtar sözcükler: Bandırma, Hava Kirliliği, Meteoroloji
JEL Kodu: O13
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AN INVESTIGATION OF THE CORRELATION OF BANDIRMA AIR QUALITY
AND METEOROLOGICAL DATA
Assoc. Prof. Dr. Alper KILIÇ
Bandirma Onyedi Eylul University, alperkilic@bandirma.edu.tr
Dr. Levent BILGILI
Bandirma Onyedi Eylul University, lbilgili@bandirma.edu.tr

ABSTRACT:
Air quality of port cities, which has significant population, is an important issue. Because air quality has
many direct and indirect effects on human health and environment, the degree of purity and the level of
pollution of the air should be periodically investigated and the necessary measurements must be taken.
Bandirma City is located in the center of a triangle, whose edges are the biggest cities of Turkey (Istanbul,
Bursa and Izmir), one of the most important tourism areas of Turkey (Edremit Bay) and natural
conservation areas (Manyas Lake, Karacabey Floodplain and Kapidag Peninsula). Thus, it can be said that
Bandirma City has a unique location and can be called as a “bough brake” for economic, industrial,
touristic and natural centers of Turkey.
Due to its geographic position, the air around Bandirma City is affected by two important air conditions:
Polluted air from the industrial zones of Istanbul and Bursa, fresh air from natural conservation areas
around Bandirma. Besides, the air weather and climate conditions of Bandirma is strongly affected by the
Marmara Sea.
In this study, the correlation between the air quality of Bandirma City and the meteorological data of
surrounding air is investigtaed. It is estimated that the wind carries the industrial polluted air and fresh
air to Bandirma City and the air quality changes according to the direction of the wind.
Keywords: Bandirma, air pollution, meteorology
JEL Code: O13
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GİRİŞ
Endüstrinin son 50 yılında, bazıları çevrede ve bunların bir kısmı da insan vücudunda biriken
60.000' in üzerinde yeni kimyasal bileşik üretilmiştir. Hava kirleticilerinin yayılımları (emisyonları)
atmosferde dağılarak kaynaklarından uzun mesafelerde taşınmaktadır. Hava kirleticilerinin
taşındığı ortam atmosferdir ve atmosfer dinamikleri, bu yayılımların yaşam ömrünü ve çevre ve
insanlara olan etkilerini belirlemektedir (Lazaridis, 2011).
Kirlilik (Pollution), Latince “Pollutus” kelimesinden gelmekte olup “pis/iğrenç veya belirsiz”
anlamına gelmektedir. Hava kirliliği; insanların, hayvanların, bitki örtüsünün veya malzemelerin
üzerinde önemli etkiler yaratacak şekilde maddelerin normal ortam seviyelerinden daha yüksek
yoğunluklarda (konsantrasyonlarda) mevcut olduğu atmosferik durum olarak tanımlanabilir
(Seinfeld, 1986).
Genellikle hava kirliliğinin modern bir konu başlığı olduğunu ve son zamanlarda daha da
kötüleştiğini varsayıyoruz. Ancak tarihin başlangıcından beri insanlık, ısı üretmek için biyolojik ve
fosil yakıtlar yakmaktadır. Binlerce yıl önce yaşamın sürdüğü mağaraların duvarları, kurum
tabakaları ile kaplıdır ve Paleolitik çağlardan mumyalanmış cisimlerin akciğerlerinin çoğunun
siyah bir tonu vardır (McNeill, 2001). Zimmerman (2004), erken insanın kapalı alanlardaki kamp
ateşlerine sürekli maruz kalmasının, artan burun kanseri vakalarına katkıda bulunduğuna karar
vermiştir (Zimmerman, 2004).
Hava kirliliğinin doğası son bin yılda değişmiştir. Artık ağırlıklı olarak duman ve kükürt ile ilişkili
değildir, ancak şu anda azot oksitleri, uçucu organik bileşikler ve büyüyen araç trafiği ile bağlantılı
parçacıklı madde ile ilişkilidir (Morawska, Ristovski, Jayaratne, Keogh, & Ling, 2008; Fenger,
2009). Enerji üretimi, tarım ve ormancılık faaliyetleri, endüstri, ulaşım ve karasal ekosistem
kaynaklı kükürt dioksit (SO2), amonyak (NH3), karbondioksit (CO2), nitröz oksit (N2O), azot oksitler
(NOx), uçucu organik bileşikler (VOC), karbonmonoksit (CO), metan (CH4), klorofloro karbon
(CFC), hidroklorofloro karbon (HFC), kükürt florit (SF6), zehirler, kalıcı organik kirleticiler (POP’s)
gibi gazlar, oksidasyon, ötrofikasyon, artan karbondioksit yoğunluğu, iklim değişikliği, trafosferik
ozon kontrantrasyonu, zehirlilik gibi etkiler oluşturarak, yerüstü sularında, içsularda, karasal
ekosistemlerde, deniz çevresinde, tarım ve ormancılıkta, insan ve hayvan sağlığı üzerinde
olumsuz etkiler meydana getirmektedir (Sutton, ve diğerleri, 2003; Erisman, vd., 2001; Grennfelt
& Schjoldager, 1984).
Atmosferik hava ince olduğundan, güneşten alınan enerjiden sadece küçük miktarlarda ısı emilir.
Tersine, dünyanın yüzeyi daha etkin bir şekilde ısınır ve bu nedenle yüzeye yakın konumlanmış
hava tabakaları, yüksek bir yükseklikte bulunan hava hacminden daha hızlı ve daha verimli ısıtılır.
Hava ısıtıldığında, daha hafif hale gelir ve atmosferin içinde taşınır. Bu nedenle, ısı ve kütle
taşınımı, atmosferin yüksek tabakalarında meydana gelir. Aynı zamanda, dünya yüzeyinin
heterojenliğinden ve dünya yüzeyinin eşit olmayan ısınmasından dolayı, hava hareketleri dikey
ve yatay olarak meydana gelir, bu da sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karışmasına ve genellikle
ısı transferine neden olur (Lazaridis, 2011).
Hava kirliliğinin özellikleri ve dinamikleri ile çeşitli yer ve zaman ölçeklerinde atmosferdeki
taşınımlarının araştırılmasına acilen ihtiyaç vardır. Hava kirleticilerinin uzun mesafeli taşınması
hava kirliliği seviyelerine önemli ölçüde katkıda bulunduğundan, hava kirleticilerinin yersel ve
zamansal değişkenliği önemli bir konudur. Büyük hava kirliliği kaynakları dünya yüzeyinin
civarında yer alır ve bu nedenle hava kirleticilerinin yoğunluğu, karışım tabakasında (mixing
layer) serbest atmosfere kıyasla daha yüksek değerlere sahiptir. Hava kirleticileri, sıcak hava
kütleleri ile taşınır, ancak bunlar, karışım tabakasının üzerinde bulunan sabit atmosferik tabakayı
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sürükleyemez ve burada kapana kısılır. Hava kirleticilerinin bir inversiyon katmanından
tutulması, yüksek basınç alanlarındaki yaygın bir olgudur ve genellikle kamu kuruluşlarından
alınan hava kalitesi standartlarını aşan yüksek kirletici yoğunluğu ile sonuçlanır (Lazaridis, 2011).
Ayrıca meteoroloji ve kirleticilerin yoğunluğu görüşü de etkilemektedir (Chandrappa &
Kulshrestha, 2016).
METEOROLOJİNİN HAVA KİRLİLİĞİNE ETKİSİ
Dünyanın atmosferindeki bir hava parçası yükseldiğinde, komşu hava moleküllerinden daha
düşük basınçla karşılaştıkça genişler. Bu genişleme sıcaklığını düşürür. Hava kütlesi kuru
koşullarda 1°C/100 m yükselme oranında soğur. Buna kuru adyabatik sıcaklık değişim oranı
denir. Havanın sıcaklık profili, ortamın sıcaklık değişim hızı veya mevcut sıcaklık değişim oranı
veya çevresel sıcaklık değişim oranı olarak adlandırılır. Bu oran, termometre ile sabitlenmiş bir
balon kullanılarak ölçülür. Atmosfer sıcaklığı 1°C/100 m'den daha fazla düştüğünde süper
adiyabatik sıcaklık değişim oranı olarak adlandırılır veya güçlü bir değişim oranı oluşur. Atmosfer
sıcaklığı, 1°C/100 m'den daha düşük bir sıcaklık düşüşü ile karakterize edilirse, alt adiyabatik veya
zayıf değişim oranı olarak adlandırılır. İnversiyon, sıcak tabakanın daha soğuk havanın üzerinde
yer aldığı zayıf sıcaklık değişim oranının meydana geldiği özel durumdur (Chandrappa &
Kulshrestha, 2016). Basınç sistemleri de kirleticilerin dağılımı üzerinde ayrıca etkilidir. Yüksek
basınç sistemleri, hafif rüzgarlar, berrak gökyüzü ve atmosferik stabilite ile ilişkili olup hava
kirleticilerinin birikmesine neden olur. Düşük basınç sistemleri kararsız atmosferik koşullarla
bağlantılıdır ve düşük basınç sistemlerinde kirletici birikiminin oluşması daha az olasıdır
(Chandrappa & Kulshrestha, 2016). Rüzgar, havanın hareket etmesi halindedir. Küresel ölçekte
rüzgar şekilleri (1) yeryüzünün güneş tarafından eşit olmayan şekilde ısınması, (2) dünyanın
dönüşü ve (3) su kütlelerinin ve arazinin ısı iletim kapasiteleri arasındaki farklar nedeniyle oluşur.
Orta ölçekli (mesoscale) rüzgar dolaşım modelleri, dağ sıraları, çöller, yeşil araziler, su kayağı,
orman, vb. gibi bölgesel veya yerel topoğrafyaya bağlı olarak gelişmiştir. Orta ölçekli değişimler
birkaç yüz kilometreye kadar rüzgar şekillerini etkilemektedir. Küçük ölçek (micro scale) olgusu,
yaklaşık 10 km'den daha az olan bölgelerde ortaya çıkar. Rüzgar hızı da yüksekliğe göre değişir
ve yerden yaklaşık 200-500 m mesafede maksimum değere ulaşır (Chandrappa & Kulshrestha,
2016, s. 120). Meteoroloji, hava kirleticilerinin dağılımı üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Hava
kalitesi hava şartlarına çok hassastır. Bu nedenle iklim değişikliğinin önemli hava kalitesi etkileri
olacaktır (Chandrappa & Kulshrestha, 2016, s. 118). 1988'de Amerika'da olduğu gibi, 2003’ teki
Avrupa'da meydana gelen önemli ısı dalgaları aşırı kirlilik olayları ile ilişkilendirilmiştir (Lin, Jacob,
& Fiore, 2001; Guerova ve Jones, 2007).
Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi olan Çin, şiddetli sis kirliliği yaşamış ve birçok şehir genelinde
eşi görülmemiş derecede yüksek seviyelere ulaşan ince parçacıklı maddeye (PM) maruz
kalmıştır. İnsan sağlığı ve ekosistemleri üzerindeki derin etkilere ek olarak, küçük ebatlı PM,
doğrudan ve dolaylı olarak Dünya'nın radyasyon bütçesiyle hava ve iklim etkilerini
etkilemektedir. Çin'de aşırı derecede yüksek PM2.5 seviyelerine sahip şiddetli sis episodlarına yol
açan oluşum mekanizmaları belirsizliğini korumaktadır ve PM2.5‘ in bolluğu ve kimyasal
bileşenleri meteoroloji, yayılım kaynakları ve atmosferik kimyasal süreçler arasındaki karmaşık
etkileşime dayanmaktadır (Zhang, vd., 2017).
Son birkaç on yılda nüfus ve ekonomideki hızlı büyüme Güney Asya'daki hava kirliliği seviyesini
önemli ölçüde artırmıştır. Son çalışmalar, Güney Asya'da hava kirliliğinin insan sağlığını ve gıda
üretimini olumsuz yönde etkilediğini göstermiştir. Kumar ve diğerleri, Güney Asya'daki yüzey
ozon ve aerosol optik derinlik izleme ağlarının evrimini ve bu ölçümlerin farklı küresel ve bölgesel
iklim modellerini değerlendirmek için nasıl kullanıldığı üzerinde çalışma yapmıştır (Kumar vd.,
2017).
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Çin'in en kalabalık iki şehri, Şangay (31.2N, 121.5E, nüfusu> 22 milyon) ve Pekin (39.9N, 116.4E,
20 milyona yakın nüfus) üzerinde kirletici seviyelerinin değişimi hem antropojenik emisyonlar
hem de meteorolojiden eşit oranda etkilenmektedir, ancak meteorolojinin değişimi ile olan ilişki
(korelasyon) daha güçlüdür (Chin vd., 2017).
NH3 emisyonlarının çoğunlukla tarım uygulamaları ile ilgili olduğu ve güçlü bir şekilde
meteorolojiye bağlı olduğu belirtilmektedir (Granier vd., 2017).
Son 20 yılda, NO2, SO2 ve VOC’lar için uydulardan alınan zaman serilerinde yukarı doğru eğilimler
gözlemlenmektedir. Bu nedenle, kirlilik kaynaklı sis olaylarının artan sıklığı ve yoğunluğunu
görmek şaşırtıcı değildir. Öte yandan, son yıllarda Çin'deki kirletici seviyelerinin önemli ölçüde
azaltılması ve özellikle SO2 emisyonlarındaki düşüş, henüz gözlemlenmese de sis olaylarının
oluşumunu azaltacaktır. Bununla birlikte, özellikle meteoroloji olmak üzere birçok diğer
parametre, sis oluşumunda önemli rol oynamaktadır ve kirletici seviyelerinin azaltılmasının
yararlı etkilerini gizleyebilmektedir (Richter, Hilboll & Wagner, 2017).
Bazı araştırmalar, Kuzey Çin'deki çölleşmenin toz yayılımını önemli ölçüde artırdığını iddia
etmektedir. Öte yandan, antropojenik kaynakların ikincil, meteoroloji ve iklimin ise Doğu
Asya'daki uzun vadeli toz değişkenliğini etkilemede daha önemli faktörler olduğu gösterilmiştir
(Zhang vd., 2003).
MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışma kapsamında 2017 yılına ait saatlik meteorolojik veriler (Saatlik Aktüel Basınç hPa,
Saatlik Bulutluluk Oranı 8 Okta, Saatlik Nispi Nem %, Saatlik Rüzgar Yönü ve Hızı m/s, Saatlik
Sıcaklık C°) TC Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Meteorolojik Veri Bilgi
Satış ve Sunum Sistemi (MEVBİS)’ nden temin edilmiştir. MEVBİS’ ten elde edilen verilerde
açıklama olarak: “1) Saat UTC (koordine edilmiş evrensel saat) saatidir. Türkiye saatine çevirmek
için kışın 2 saat, yaz saatine göre ise 3 saat eklenir.2016 Yılı ve sonrası 3 saat eklenir. Son 35 güne
kadar olan bilgiler kalite kontrolünden geçmemiştir, daha sonraki tarihlerde değerler
değişebilir.Sistemde ve verilerde düzenlemeler yapılmıştır, önceki veriler ile zaman zaman
farklılıklar olabilir. 2) Günlük Minimum Sıcaklığın 0 °C 'nin altına düştüğü günler DONLU GÜN
olarak ifade edilir. 3) Saniyedeki hızı; 10.8 ile 17.1 metre arasındaki rüzgarlar kuvvetli rüzgar,
17.2 metre ve daha fazla olan rüzgarlar ise fırtına olarak nitelendirilmektedir. Kuvvetli Rüzgar:
10.8-13.8 m/sn (6 Bofor), Fırtınamsı Rüzgar: 13.9-17.1 m/sn (7 Bofor), Fırtına:17.2-20.7 m/sn (8
Bofor), Kuvvetli Fırtına: 20.8-24.4 m/sn (9 Bofor), Tam Fırtına: 24.5 - 28.4 m/sn (10 Bofor), Çok
Şiddetli Fırtına: 28.5-32.6 m/sn (11 Bofor), Harikeyn (Orkan): 32.7 m/sn (12 Bofor) ve fazlası). 4)
(N) Kuzey, (NNE) Kuzey-Kuzeydoğu, (NE) Kuzeydoğu, (ENE) Doğu-Kuzeydoğu, (E) Doğu, (ESE)
Doğu-Güneydoğu, (SE) Güneydoğu, (SSE) Güney-Güneydoğu, (S) Güney, (SSW) Güney-Güneybatı,
(SW) Güneybatı, (WSW) Batı-Güneybatı, (W) Batı, (WNW) Batı-Kuzeybatı, (NW)
Kuzeybatı,(NNW) Kuzey-Kuzeybatı, (C) Sakin. 5) Günlük Toplam Yağış miktarları bir gün evvel
saat 06:00 UTC ile içinde bulunulan günün 06:00 UTC saatleri arasında ölçülen yağış miktarlarının
toplamını ifade eder. 6) Günlük Mevcut Kar Kalınlıklarına ait ölçümler günde bir defa sabah saat
06:00 UTC'de yapılır ve ölçülen kalınlık cm olarak o güne kayıt edilir. -1 LEKE olup, karın
yeryüzünde örtü olarak olmayıp, etrafta parçalar halinde olduğunu bildirir. (BU DURUM MANUEL
ÖLÇÜM YAPAN İSTASYONLARIMIZ İÇİN GEÇERLİ OLUP KAR SENSÖRLÜ OMGİ'LER İÇİN GEÇELİ
DEĞİLDİR). 7) Oraj (Gökgürültülü Şimşek) hadisesi görüldüğünde özellikle yağışla birlikte
görüldüğünde civarda yıldırım düşmesine ve dolu yağışına neden olabilir. 8) Görüş Mesafesi 1 ile
10 km. arasında ise; pus, kuru duman ve/veya görüş kısıtlayıcı hadise olduğu, 1 km. ve daha az
ise; sis ve/veya yoğun bir şekilde görüş mesafesi kısıtlayıcı hadise olduğu anlaşılır. 9) Bulutluluk
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gözlemleri Klima, Sinoptik ve Metar rasatları yapan istasyonlarımızda verilebilir. OMGİ ’lerde ise
bulutluluk ölçümü yapılmamaktadır. Toplam bulut kapalığı ölçümü 8/8 (8 OKTA) olarak
yapılmaktadır. 1-2 Az Bulutlu (Few), 3-4 Parçalı Bulutlu (SCT), 5-6-7 Çok Bulutlu (BKN) ve 8
Tamamen Bulutla Kapalı (OVC). 10) YERİN HALİ KOD DEĞERLERİ TABLOSUNDA; 0: Yeryüzü Kuru,
1: Yeryüzü Nemli, 2: Yeryüzü Islak (Yeryüzünde küçük veya büyük su birikintisi var), 3: Yeryüzü
Donmuş, 4: Yeryüzü Buzlu (kar veya eriyen kar yok), 5: Yeryüzünün yarısından daha azını
kaplayan kar veya eriyen kar (buzlu veya buzsuz), 6: Yeryüzünün tamamını değil fakat yarısından
daha fazlasını kaplayan kar veya eriyen kar (buzlu veya buzsuz), 7: Yeryüzünün tamamını
kaplayan kar veya eriyen kar (buzlu veya buzsuz), 8: Yeryüzünün tamamını değil fakat yarısından
fazlasını kaplayan gevşek kuru kar, toz veya kum, 9: Yeryüzünün tamamını kaplayan gevşek kuru
kar, toz veya kolduğunu ifade eder. 11) OMGİ'ler (Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu)
insansız olarak çalışmakta ve gözlem rasatları da yapılmamaktadır. Yağış, sıcaklık, rüzgar, nem,
basınç vs. gibi ölçüm bilgileri verilebilir. Yağışın cinsi (yağmur, kar, dolu), oraj, görüş mesafesi (sis
- pus), bulutluluk vs. gibi gözleme dayalı bilgiler ise verilememektedir.” ifadesi bulunmaktadır
(MEVBİS, 2018).
Bandırma’ ya ait 2017 yılına ait saatlik hava kalitesi değerlerine ise T.C. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı Hava Kalitesi İzleme İstasyonları Web Sitesi’ nden ulaşılmıştır (Hava İzleme, 2018).
Gerek meteorolojik verilerin, gerekse hava kalitesi değerlerine ait verilerin işlenmesi amacıyla,
istatistik hesaplama ve görselleştirme dili olarak R (3.5.1) kullanılmıştır (CRAN, 2018). Çalışma
için elde edilen veriler öncelikle R dilinin yapısı ile kullanılabilecek şekilde yine R programı
kullanılarak ön işlemlerden geçirilerek, araştırma sorularına yanıt bulabilmek amacıyla gerekli
analiz ve görselleştirmeler için işlenmiştir.
BULGULAR
Bandırma’nın meteorolojik verileri, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Meteoroloji Genel
Müdürlüğü’nün 17114 numaralı meteoroloji istasyonundan (40.331416 N, 27.996469 E)
alınmıştır. İstasyon bir Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu (OMGİ) olup saatlik aktüel basınç
(hPa), saatlik bulutluluk miktarı (8 okta), saatlik nispi nem (%), saatlik rüzgâr yönü ve hızı (m/s)
ile saatlik ortalama hava sıcaklığı (C°) verisi tutulmaktadır.
Bandırma’ nın hava kalitesi verileri ise, Balıkesir-Bandırma-MHTM istasyonundan (40° 20' 52" N,
27° 58' 29" E) alınmıştır. İstasyonda PM10 (µg/m3), SO2 (µg/m3), NO (µg/m3), NO2 (µg/m3), NOx
(µg/m3), hava sıcaklığı (C°), rüzgâr yönü, rüzgâr hızı (m/s), bağıl nem (%), hava basıncı (mbar)
değerleri tutulmaktadır.
Bandırma’nın Genel Meteorolojik Özellikleri
Meteorolojik verilere göre, Bandırma’nın hakim rüzgar yönünün Kuzey-Kuzey Doğu, Kuzey Doğu
ve Kuzey olduğu söylenebilir. Daha sonrasında Güney Doğu, Güney-Güney Doğu ve Güney yönlü
rüzgarlar gelmektedir. Genel olarak Bandırma’ya gelen rüzgarların gerek kuzey, gerekse
güneyden olsun, şehrin doğusundan geldiği anlaşılmaktadır. Batıdan nadiren rüzgarın
Bandırma’ya geldiği görülmektedir.
Güney-Güney Batı yönündeki rüzgarlar hariç olmak üzere, Bandırma’ya gelen rüzgarların
tamamında aşırı yüksek uç değerler gözlenmiştir. Saatlik nispi nem oranlarına bakıldığında, yıl
boyunca Bandırma’ nın nem oranının % 12 ila % 99 arasında değiştiği, nem değişiminin ortalama
% 73 civarında normal dağıldığı görülmüştür. Saatlik bulutluluk miktarı verisinin yaklaşık %
38’inin eksik olması nedeniyle bir analiz yapılmamıştır. Saatlik aktüel basıncın 992,7 ila 1028,1
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hPa arasında değiştiği, ortalama 1009 hPa değeri etrafında normal dağıldığı, 395 saatlik verinin
1000 hPa basıncın altında olduğu tespit edilmiştir. Saatlik sıcaklık değerlerine bakıldığında ise, yıl
boyunca hava sıcaklığının 15 C° civarında normal dağıldığı görülmüştür. Tablo 1’de, Bandırma’nın
2017 yılındaki meteorolojik verilerine ait özet bilgi verilmektedir.
Tablo 1. Bandırma Meteoroloji Verilerinin Özeti
Parametre
(Birim)
Rüzgar Hızı
(m/s)
Nispi Nem (%)
Bulutluluk (8
Okta)
Basınç (hPa)
Sicaklik (C°)

En
Düşük
0
12
0
992,7
-5,90

Ortalam
a
3,86

En
Yüksek
19,80

Eksik Veri
(%)
3,2

73
3,2

99
8

2,5
39

1009,0
14,96

1028,1
38,90

1,5
1,2

Bandırma’nın Hava Kirliliği Özellikleri
Hava kirliliğinin toplum sağlığı açısından önemli bir konu olması dolayısıyla, halkın hava kirliliği
hakkında daha kolay bilgi sahibi olması açısından Hava Kalitesi İndeksi (HKİ) adı verilen bir
derecelendirme sistemi oluşturulmuştur. Havanın kalitesi hakkında kirletici yoğunluklarına bağlı
olarak iyi, orta, kötü şeklinde bir sınıflandırma yapılmaktadır. Ülkeler kendi hava kalitesi
standartlarına uygun olarak kendi hava kalitesi indekslerini oluşturmaktadır. Türkiye’ deki Ulusal
Hava Kalitesi İndeksi, EPA Hava Kalitesi İndeksinin ulusal mevzuatımız ve sınır değerlerimizle
uyarlanmasıyla oluşturulmuştur. Ülkemizde beş temel kirletici için hava kalitesi indeksi
hesaplanmaktadır: PM10, CO, SO2, NO2 ve O3 (Hava İzleme, 2018). Tablo 2’ de Türkiye’ nin hava
kalitesi indeksi sınır değerleri gösterilmektedir.
Tablo 2. Türkiye HKİ Sınır Değerleri (Hava İzleme, 2018).
SO2 [µg/
m³]

NO2 [µg/m
O3 [µg/m PM10
CO [µg/m³]
³]
³]
[µg/m³]

1 Sa. Ort.

1 Sa. Ort.

8 Sa. Ort.

8 Sa. Ort.

24 Sa. Ort.

0-100

0-100

0-5500

0-120

0-50

101-200

5501-10000 121-160

İndek
s

HKİ

İyi

0 – 50

Orta

51 – 100 101-250

Hassa
s
Sağlık
sız

101 –
150
151 –
200
201 –
Kötü
300
Tehlik 301 –
eli
500

251-500

201-500

501-850

501-1000

851-1100

1001-2000

>1101

>2001

1000116000
1600124000
2400132000
>32001

51-100

161-180

101-260

181-240

261-400

241-700

401-520

>701

>521

Tablo 3’te, farklı kirletici türleri için Türkiye ve Avrupa Birliği’nin sınır değerleri ile, AB değerlerine
uyum için belirlenen takvim verilmektedir.
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Tablo 3. Hava Kalitesi Sınır Değerleri (Hava İzleme, 2018).
Kirletici
Parametreler

Kükürtdioksit
SO2 (µg/m3)

Partikül Madde
PM10 (µg/m3)

Azotdioksit
NO2 (µg/m3)

Azotoksitler
NOx (µg/m3)

Uyum Ta
kvimi

Sınır Değerler
Ölçüm Periyodu

Türkiye
(2018 Yılı)

AB

Saatlik

380

350

Günlük

150

125

Uyarı Eşiği
(3 ardışık saat)

500

500

Saatlik Aşım Sayısı

-

24/Yıl

Günlük Aşım Sayısı

-

3/Yıl

Yıllık (Ekosistem)

20

20

Günlük

60

50

Yıllık

44

40

Günlük Aşım Sayısı

-

35/Yıl

Saatlik

260

200

Yıllık

44

40

Uyarı Eşiği
(3 ardışık saat)

400

400

Saatlik Aşım Sayısı

-

18/Yıl

Yıllık (Ekosistem)

30

30

1.1.2019

1.1.2014

1.1.2019

1.1.2024

1.1.2014

Hava kirleticilerin R ile yapılan analiz sonuçları ise Tablo 4’te verilmektedir. Tablo 3’teki değerler
ile kıyaslandığında, SO2 derişiminin sınır değerlerin altında olduğu söylenebilir. Tablo 4’teki
değerlerin saatlik, Tablo 3’teki PM10 değerinin günlük ortalamaları göstermesine karşın, PM10
derişiminin sınırların üzerinde seyrettiği anlaşılmaktadır. NO2 derişiminin hava kalitesi sınırlarının
altında kalmasına karşılık, NOx derişiminin sınır değerlerin çok üzerinde olduğu görülmektedir.
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Tablo 4. Bandırma’ nın Hava Kalitesi Saatlik Değerleri.
Kirletic
i
SO2
PM10
NO2
NOx

Ortalam
a
11,42
52,69
44,98
73,44

En
Yüksek
193
248
262
1612

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada, Bandırma’ nın 2017 yılına ait meteorolojik ve hava kalitesi verileri R dili ile istatistik
analizlere tabi tutulmuştur.
Hava kalitesini belirleyen kirletici derişimlerinin miktarı, emisyonların türüne, miktarına,
atmosferdeki kimyasal reaksiyonlarına ve meteorolojik koşullara bağlı olması nedeniyle, sadece
meteorolojik parametreler ile kirleticilerin derişimlerinin doğrudan bir ilişki içinde olması
beklenmemektedir. Ancak bu derişimlerin miktarına etki eden atmosferdeki taşınımlar veya
inversiyon gibi meteorolojik etkenlerin incelenmesi de, meteorolojik koşullar ile kirletici
derişimlerinin miktarı hakkında fikir verebilecektir.
Meteorolojik parametreler ile kirletici derişimleri birlikte incelendiğinde, korelasyonların daha
çok meteorolojik parametlerin kendi aralarında ve kirletici derişimlerinin kendi aralarında yüksek
olduğu görülmüştür. En yüksek korelasyonlar beklendiği üzerinde NO, NO2 ve NOx arasında
görülmüştür. Meteorolojik parametler arasında ise en yüksek korelasyonlar saatlik basınç değeri
ile saatlik sıcaklı değeri arasında ters orantılı olarak belirlenmiştir. Doğrusal korelasyon
değerlerinin düşük olmasına karşılık, saatlik rüzgar hızı arttıkça, tüm kirletici derişimlerinin
logaritmik olarak azaldığı da tespit edilmiştir.
SO2 derişiminin düşük çıkmasının sebebi evsel ısınma için doğalgaz kullanımı gösterilebilir. Buna
karşılık, PM10 derişiminin yüksek çıkmasının sebebi şehiriçi trafik ve toz taşınımları olabilir. Aynı
şekilde NOx derişiminin yüksek çıkması şehir içinde seyreden özellikle motorin yakan dizel
motorlu araçların egzoz emisyonları olabileceği düşünülmektedir.
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ÖZET:
Zerconidae familyası (Acari: Mesostigmata) Holarktik bölgede toprak mezofaunasının önemli akar
gruplarından biridir. Kuzey Yarımkürede yaklaşık 40 farklı cinse dahil 400 türü bilinen bu familya,
ülkemizde 2 cins (Prozercon ve Zercon) ve 116 türle temsil edilmektedir. Serbest olarak yaşayan türleri
çeşitli tipteki bitki ve yaprak döküntülerinde, toprakta, humus ve yosun tabakalarında kolonize olabilirler.
Ancak, ağaç yüzeylerinden, karınca yuvalarından, kuş ve küçük karasal memeli yuvalarından da bazı
kayıtlar bulunmaktadır. Çevresel değişikliklerin izlenmesinde bu akarların biyoindikatör canlılar olarak
kullanılabilecekleri bildirilmiştir.
Ülkemizde endemizm oranının yüksek olduğu omurgasız hayvan gruplarından olan zerkonid akarların
büyük çoğunluğu, tip yerlerinin Türkiye olması nedeniyle literatüre Türkçe isimler alarak girmişlerdir.
Mevcut çalışmalara bakıldığında ülkemizdeki birçok farklı bölgede zerkonidler üzerine sistematik ve
ekolojik araştırmalar mevcuttur ancak Balıkesir ilinde yapılan çalışmalar sınırlıdır. Orman varlığı ile
doğrudan ilişkili olan bu canlı grubunun Balıkesir ilinden Prozercon balikesirensis ve Zercon marinae olmak
üzere yalnızca 2 türü bilinmektedir.
Bu çalışmada, 2017 yılında Balıkesir’in Erdek ilçesinden yayılış kaydı verilen Zercon marinae türüne ait
bilgiler sunulmuştur. Hamamlı Köyü’nde Quercus sp. (meşe) habitatlarından toplanan döküntü örnekleri
içerisinde tespit edilen bu türe ait dişi ve erkek bireylerin tanımlayıcı özellikleri sunulmuş, çizimleri
yapılmış, çeşitli vücut kısımlarının ölçümleri verilmiş, türün ülkemizdeki ve dünyadaki yayılışı literatürler
ışığında tartışılmıştır.
Ayrıca, zerkonid akarların toplanması ve teşhis işlemleriyle ilgili olarak, arazi ve laboratuvar çalışmalarına
ait bazı hususlara değinilmiş, familyanın sistematiğinde yaşanan mevcut sorunlar hakkında çeşitli
yorumlarda bulunulmuş, ülkemizden bilinen tüm zerkonid akarlar için güncel bir tür listesi de verilmiştir.
Anahtar sözcükler: zerkonid akar, zercon marinae, biyoçeşitlilik, erdek, Balıkesir
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ABSTRACT:
The family Zerconidae (Acari: Mesostigmata) is one of the important mite groups of soil mesofauna in
Holarctic region. Although 400 species belonging to about 40 genera of this family are known from
Northern Hemisphere, it is represented by 2 genera (Prozercon ve Zercon) and 116 species in our country.
Free-living species can colonize in various types of plant and leaf litters, soil, humus and moss pads.
However, there are rarely records from wood substrates, ant-hills, nests of birds and small terrestrial
mammals. It has been reported that these mites can be used as bioindicators for monitoring of
environmental changes.
The vast majority of zerconid mites which have a high endemism rate among invertebrate groups in our
country, they entered literature with Turkish names due to theirs type locality. When looking at current
studies, systematic and ecological searches are available in many different regions of our country, but
related searches are limited in Balıkesir province. Only 2 species, Prozercon balikesirensis and Zercon
marinae, are known from Balıkesir province of this living organism which are directly associated with
forest presence.
In this study, informations about Zercon marinae which was reported from Erdek county of Balıkesir in
2017, are presented. Distinctive features of female and male individuals of this species which was
collected from Quercus sp. (oak) habitats in Hamamlı Village are presented, their drawings are made,
measurements of various body parts were given, distribution of species in our country and the world was
discussed in the light of literatures.
Also, some points about field and laboratory surveys were mentioned which related with collection and
identification processes of zerconid mites, some comments were made about current systematic
problems of the family, an updated species list for all zerconid mites known from our country was given.
Keywords: Zerconid Mite, Zercon Marinae, Biodiversity, Erdek, Balıkesir
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GİRİŞ
Günümüzde hayvanlar alemi, 40 şube altında tanımlanmış yaklaşık 1,5 milyon tür içermektedir.
Bunlardan biri olan Arthropoda (Eklem bacaklılar) şubesi 1,250 milyon tür ile tüm hayvan
türlerinin %80’ini oluşturmaktadır. Bu şubede yer alan Arachnida (Örümceğimsiler) akarların,
kenelerin ve örümceklerin de içerisinde yer aldığı yaklaşık 110 bin tür içeren geniş bir omurgasız
hayvan sınıfıdır (Zhang, 2011).
Tür sayılarından da anlaşılacağı gibi Acari alt sınıfında yer alan akarlar, eklem bacaklı hayvanların
geniş bir grubunu oluştururlar. Tür çeşitliliği ve sayısı bakımından tüm araknidlerin en zengin
grubudurlar. Günümüze kadar dünya genelinde 50 binin üzerinde akar türü tanımlanmıştır ve
halen keşfedilmemiş 1 milyonun üzerinde akar türünün olduğu düşünülmektedir (Zhang, 2011).
Türkiye’den bilinen akarların toplu tür listesi ilk defa Özkan ve ark. (1988) tarafından bildirilmiş
olup, daha sonra yapılan kontrol listelerinde 1000 civarında farklı akar türünün ülkemizden kaydı
verilmiştir (Özkan ve ark. 1994; Erman ve ark. 2007).
Orman tabanında bulunan döküntü içerisinde çok sayıda küçük eklembacaklı hayvan mevcuttur
ve bunların çoğunu da akarlar oluşturur (Hart ve ark., 1999). Akarlar, organik maddelerin
ayrıştırılmasına, humus sentezine, biyolojik elementlerin korunmasına, mantar ve bakteri
metabolizmasının uyarılmasına katkıda bulunarak toprağın biyolojik verimliliğinde önemli rol
oynamaktadırlar. Mikroorganizmalar akarlarla birlikte faaliyet gösterdiklerinde, organik
maddeleri beş kat daha hızlı ayrıştırabilmektedir (Ghilarov, 1963).
Çeşitli tipteki orman ekosistemlerinde hem tür hem de birey sayısı bakımından zengin akar
gruplarından birisi de zerkonidlerdir. Güncel moleküler sistematik çalışmalara göre Zerconidae
familyası Monogynaspida alttakımı, Gamasina kortu ve Zerconoidea üst familyası içerisinde yer
almaktadır (Sikora, 2014). Zerkonid akarlar toprak mezofaunasının önemli üyeleridirler ve
serbest yaşayan bu akarlar çeşitli döküntü tiplerinde kolonize olabilirler (Karaca & Urhan,
2015a). Vücut uzunlukları 200-700 mikrometre arasında değişen canlılardır. Bu küçük predatör
akarlar diğer akarların yumurta, larva ve nimfleri ile beslenirler (Shereef ve ark. 1984;
Martikainen & Huhta, 1990). Vücutları yanlarda genişlemiş ve dişçikli, üçgen şeklindedir. Sırt
plağı her iki eşeyde de bölünmüştür. Vücutları podonotum (idiozomanın üst kısmı) ve
opisthonotum (idiozomanın alt kısmı) olmak üzere iki ayrı parçaya ayrılmıştır. Bu akarların kitin
yapıları zayıf skletorize olmuştur ve yaşam döngüleri larva, protonimf, deutonimf ve ergin olmak
üzere dört aktif safha içerir. Çoğunlukla humus, toprak, bitki ve yaprak döküntüleri, yosun
tabakası içinde bulunurlar (Urhan, 2010). Ancak, nadiren de olsa odun yüzeyinden, karınca
yuvaları ile kuş ve küçük terrestral memeli yuvalarından kayıtları da vardır (Mašán & Fend'a,
2004). Çeşitli tipteki döküntü tabakalarında bu akarların varlığı, onların çevre değişikliklerinde
biyoindikatör canlı olarak kullanılabileceklerini gösterir (Sikora, 2014).
Zerconidae familyası üyeleri Holarktik bölgeden iyi bilinmektedir (Karaca & Urhan, 2016). Ancak,
son yıllarda Meksika ve Tayvan’dan da lokalite kayıtları bildirilmiştir (Ma ve ark. 2011; Ujvári,
2011a-b, 2012). Türkiye’de zerkonid akarlarla ilgili ilk çalışma 1979 yılında Polonyalı akarolog
Czeslaw Błaszak tarafından Amanos Dağları ve Bolu civarından toplanan örneklere göre
yapılmıştır. Błaszak bu çalışmasında Amanos dağlarından Z. agnostus ve Z. notabilis, Bolu'dan Z.
ignobilis ve Zercon lepurus, Kızılcahamam'dan Z. insperatus ve Tatvan'dan Z. apladellus olmak
üzere 6 yeni Zercon türü tanımlamıştır. Günümüzde familyanın yaklaşık 40 cinse dahil 400’den
fazla türü bilinmektedir. Türkiye’den ise şimdiye kadar Prozercon ve Zercon olmak üzere sadece
2 cins ve 119 tür kaydedilmiştir (Duran, 2013; Karaca & Urhan, 2014, 2015b-c, 2016, 2017; Duran
& Urhan, 2015a-b; Karaca, 2015; Urhan ve ark. 2015a, 2016; Duran ve ark. 2017; Urhan ve ark.
2018).
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MATERYAL VE METOT
Materyal
Balıkesir ili Erdek ilçesinde bulunan Hamamlı Köyü’nün (Şekil 1) farklı habitatlarından döküntü,
yosun ve toprak örnekleri toplandı. Toplanan örnekler ağzı kilitli plastik poşetlere konularak
etiketlenip laboratuvar ortamına transfer edildi.

Şekil 1. Örneklerin Toplandığı Lokalite, Hamamlı Köyü (Erdek, Balıkesir)
Metot
Laboratuvara getirilen örnekler, birleştirilmiş Berlese hunilerinden oluşan ayıklama cihazına
yerleştirilerek içerisindeki zerkonid akarların %70’lik etil alkol şişelerinde toplanmaları sağlandı.
Zerkonid akarların stereo mikroskop (Nikon SMZ745T) altında ayıklama işlemleri gerçekleştirildi
(Şekil 2). Örneklerin ağartılmasında ve temizlenmesinde %60'lık laktik asit kullanıldı. Mikroskobik
incelemeler genellikle gliserinli ortamda yapıldı (Şekil 3). Ancak farklı konumlarda incelenmesi
gerektiğinde Hoyer ortamında geçici preparatları hazırlandı. İncelenmesi tamamlanarak
tanımları yapılan örneklerin mikroskopta şekilleri çizildi (Olympus BX50 ve CX41), çeşitli vücut
kısımlarının ölçümleri yapıldı. İncelenmesi tamamlanan örnekler, içinde %96'lık etil alkol ve 1-3
damla gliserin bulunan saklama şişelerine konulup etiketlendi.
Tespit edilen zerkonidlerin teşhis işlemlerinde ise Sellnick (1958), Halašková (1969), Błaszak
(1974), Mašan & Fend'a (2004) terminolojisi kullanıldı (Şekil 4).
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Şekil 2. Stereo Mikroskop Altında Petri Tabağından Zerkonid Akarların Ayıklanması

Şekil 3. Gliserin İçeren Preparattaki Zerkonid Akarların Işık Mikroskobundaki Görünümleri
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Şekil 4. Zercon Cinsinden Bir Akarın Genel Görünümü (Ölçeksiz); A) İdiozomanın Üstten
Görünümü, B) İdiozomanın Alttan Görünümü. Kısaltmalar; Pod: Podonotum, j1-j6, z1-z2, s1s6, p1-p2 ve r1-r7: Podonotal Kıllar, po1-po3: Podonotal Gözenekler, Opis: Opistonotum, J1J6, Z1-Z5, S1-S4 ve R1-R7: Opistonotal Kıllar, Po1-Po4: Opistonotal Gözenekler, Dc: Sırt
Çukurluğu, Ts: Tritosternum, Sts: Sternal Plak, st1-st3: Sternal Kıllar, mt: Metasternal Kıl, Gs:
Eşeysel Plak, g: Genital Kıl, CI-CIV: Bacaklar, Ads: Adgenital Plak, Pr: Peritrem, Pes: Peritremal
Plak, Vas: Ventroanal Plak, Vm1-Vm3: Ventromedial Kıllar, Vi1-Vi3: Ventrointernal Kıllar,
VI1-VI2: Ventrolateral kıllar, An: Anüs, Ad: Adanal Kıl, Pa: Postanal Kıl (Mašan & Fend'a
2004'den Değiştirilerek)
BULGULAR
Familya: Zerconidae Canestrini, 1891
Cins: Zercon C. L. Koch, 1836
Tip Türü: Zercon triangularis C. L. Koch, 1836
Peritremal plak IV. koksanın arka kısmında küt olarak sonlanır. Peritremal plak üzerinde birincisi
(p1) kısa ve düz, ikincisi (p2) uzun, tüylü veya çatallı olan 2 tane kıl vardır. Peritremal plak ile
podonotumun yan kenarı arasında zayıf olarak kitinleşmiş geniş bir bölge vardır. Adgenital
plaklar mevcuttur ve 2-5 tane gözenek taşır. Opistonotumun yan kenarında 7-8 tane kıl vardır.
Ventroanal plağın ön kenarında 2 veya 4 kıl bulunur.
Zercon marinae Ivan & Călugăr, 2004
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Dişi (Şekil 5A-B)
Vücut 401-455 (439) / 298-331 (317) μm büyüklüğündedir (n=9).

Şekil 5. Zercon marinae Ivan & Călugăr, 2004; Dişi Bireylerde İdiozomanın Üstten (A) Ve
Alttan (B) Görünümü, Erkek Bireylerde Sternal Ve Genital Bölgelerin (C) Görünümü (Ölçek
çizgisi 100 μm, Ujvári & Călugăr, 2010’dan Değiştirilerek)
Podonotum üzerindeki j1 kılı seyrek dikenli, marjinal r kılları seyrek dikenli ve hiyalin uçlu, diğer
kıllar ise kısa ve düzdür. Opistonotum üzerindeki J1 ile J2 kılları kısa ve düzdür, J3 ile J6 kıllarının
uç kısmı diğer J kıllarının uç kısmından daha kalın, dikenli ve hiyalin bir uçla sonlanır. J3 ile J4
kılları J serisindeki bir sonraki kılın kaidesine kadar ulaşır. J5 kılı J6 kılının kaidesine ulaşmaz. Z1
ve Z2 kılları kısa ve düzdür. Z3 ile Z4 kılları diğer Z kıllarından daha kalındır. Z5 kılı kısa, dikenli ve
hiyalin uçludur. S1 kılı kısa ve düzdür. S2 kılı S1 kılından daha uzun, kalın ve hiyalin bir uçla
sonlanır. S3 kılı uzundur ve S2 kılından daha kalındır, yoğun dikenlidir ve hiyalin bir uçla sonlanır.
S4 kılı kalın, dikenli ve hiyalin uçludur, uzunluğunun 2/3’ü oranında opistonotumun ötesine
uzanır. Tüm R kılları seyrek dikenlidir ve hiyalin bir uçla sonlanır. J6 ile Z5 kılları arasındaki uzaklık
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23 μm’dir. Opistonotum üzerindeki kılların uzunlukları ve bu kıllar arasındaki mesafeler Tablo
1'de verilmiştir.
Tablo 1. Zercon marinae Türünün Dişilerinde (♀) Ve Erkeklerinde (♂) Opistonotum Üzerindeki
Kılların Uzunlukları Ve Bu Kıllar Arasındaki Ortalama Mesafeler (μm Olarak)
Seta

♀♀

♂♂

Seta

♀♀

♂♂

Seta

♀♀

♂♂

J1
J1-2
J2
J2-3
J3
J3-4
J4
J4-5
J5
J5-6
J6
J6-6

12
40
13
39
26
31
32
31
30
41
42
108

10
32
11
28
12
21
16
20
12
36
40
88

Z1
Z1-2
Z2
Z2-3
Z3
Z3-4
Z4
Z4-5
Z5

15
45
18
30
31
41
40
59
25

9
33
10
22
20
22
35
50
18

S1
S1-2
S2
S2-3
S3
S3-4
S4

16
39
25
33
33
36
40

10
23
15
25
28
40
32

Podonotum üzerindeki po1 gözeneği s1 kılı kaidesinin yanında, po2 gözeneği j4 ile z1 kıllarının
bağlantı hattı üzerinde (j4 kılına daha yakın) ve po3 gözeneği ise s5 ile z2 kıllarının bağlantı hattı
üzerinde (s5 kılına daha yakın) bulunur. Opistonotum üzerindeki Po1 gözeneği Z1 kılı kaidesinin
üst tarafında, Po2 gözeneği S2 ile Z3 kıllarının bağlantı hattı üzerinde, Po3 gözeneği J5 ile Z4
kıllarının bağlantı hattının dış yan tarafında ve Po4 gözeneği ise S4 kılı kaidesinin alt tarafında
bulunur.
Podonotum kiremitvari desenlidir. Opistonotumun yapısı ön tarafta kiremitvari, arkaya doğru
ise ağsı desenlidir. Bu desenler J3 ile S2 kıllarına kadar devam eder. Sırt çukurlukları belirgin, eşit
büyüklükte ve vücudun enine eksenine paralel konumdadır (Şekil 5A).
Peritremal plağın şekli ve kıl düzeni cinsin tipik özelliğine uygundur. Peritremal plağın dış kenarı
ile podonotumun ventral kısmının yan kenarı arasında bir boşluk vardır. Adgenital plaklar
mevcuttur. Ventroanal plağın ön kenarında 1 çift (2 tane) kıl bulunur (Şekil 5B).
Erkek (Şekil 5C)
Vücut 301-336 (378) / 245-261 (252) μm büyüklüğündedir (n=4).
Podonotum ve opistonotum üzerindeki kıllar, gözenekler ve desen bakımından dişilere
benzerdir. J6 ile Z5 kılları arasındaki uzaklık 18 μm’dir. Opistonotum üzerindeki kılların
uzunlukları ve bu kıllar arasındaki mesafeler Tablo 1'de verilmiştir.
İncelenen Örnekler
9 ♀♀, 4 ♂♂, meşe (Quercus sp.) altından döküntü, yosun ve toprak örneği, Hamamlı Köyü, Erdek,
Balıkesir, 40°24.174' K, 27°53.184' D, 95 m, 03.11.2013.
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Türkiye Yayılışı
İstanbul (Duran, 2013), Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ (Karaca, 2015), Uşak (Urhan ve
ark. 2015b), Afyonkarahisar, Kütahya (Duran, 2017) ve Balıkesir (Karaca & Urhan, 2017).
Dünya Yayılışı
Romanya (Ivan & Călugăr, 2004; Ujvári & Călugăr, 2010) ve Türkiye (Duran, 2013).
TARTIŞMA VE SONUÇ
Tespit Edilen Türlerin Yorumlanması
Zercon marinae türünün tanımı 2004 yılında Ivan & Călugăr tarafından, 1972 yılında
Romanya’nın Yaş (Iaşi) kentinden toplanan fertlere (dişi, erkek ve deutonimf) dayanılarak
verilmiştir. Türün redeskripsiyonu ise Ujvári & Călugăr tarafından 2010 yılında yapılmıştır. Bu
çalışma ile zerkonid akarlar Balıkesir ilinden ikinci kez rapor edilmiş olup, türün daha önceden
yayılış kaydı bulunmayan Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki diğer illerde de gelecekte yapılacak olan
çalışmalarda tespit edilme olasılığı ağırlık kazanmıştır. Tespit edilen dişi ve erkek bireylerin
morfolojik karakterleri, türün bilinen örnekleriyle uyum göstermektedir.
Örnekler ışık mikroskobunda incelenerek tanımları gözden geçirilmiş, özgün şekilleri verilmiş,
Türkiye ve dünya yayılışı literatürler ışığında sunulmuştur. Ayrıca, Türkiye’den bilinen tüm
zerkonid akar cinsleri ve türleri için güncel bir liste de düzenlenmiştir (Tablo 2).
Zerconidae Familyası Üzerine Bazı Notlar
Zerconidae familyasında cinslerin ayrımı peritremal plağın şekline, üzerindeki kılların sayısına ve
bu kılların şekillerine, peritremal plağın ventroanal plaktan ayrı ya da bitişik olmasına, peritremal
plağın idiozomanın kenarına bitişik ya da ayrık olmasına, peritremin şekline, adgenital plakların
varlığına, ventroanal plak üzerindeki kılların sayısına, idiozoma üzerindeki por sayılarının tam ya
da eksik oluşuna, sırt çukurluklarının belirgin olup olmamasına, podonotum ve opistonotum
üzerindeki kıl çiftlerinin sayısına ve özellikle opistonotum üzerindeki kılların şekline göre
yapılmaktadır (Sikora, 2014). Epistom (tektum) yapısının ise aynı türün farklı eşeyden bireyleri
arasında bile farklılık gösterdiği için sistematik anlamda bir değer teşkil etmemesi
öngörülmektedir.
Aynı cinse ait türlerin ayrımında ise sırt çukurluklarının şekli ve büyüklüğü, podonotum ve
opistonotum üzerindeki kıl çiftlerinden ilgili serilerdeki bazı kılların eksik ya da fazla oluşu, ilgili
serilerdeki kılların boylarının bir sonraki kılın kaidesine kadar ulaşıp ulaşmaması, özellikle Z ve S
serilerindeki kılların opistonotumun ötesine uzanıp uzanmaması, opistonotum üzerindeki kılların
şekilleri (kısa, uzun, düz, seyrek dikenli, az ya da yoğun tüylü oluşları, hiyalin bir uç taşıyıp
taşımamaları vb.), kenar kıllarının sayıları ve özellikleri (şekilleri, uzun ya da kısa oluşları,
idiozomanın kenarına yapışık ya da serbest oluşları), podonotumdaki j5 kılının şekli (özellikle
Prozercon cinsindeki türlerin ayrımında) ile J6 ve Z5 kıllarının kaidelerinin birbirine yakın ya da
uzak oluşları kullanılan önemli morfolojik karakterlerdir. Podonotum ve opistonotum üzerindeki
porların konumları da tür ayrımında tek başlarına kullanılmamalarına rağmen teşhis
anahtarlarında kullanılan önemli karakterlerden biridir. Zerconidae familyasında aynı türe ait
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olan fakat farklı coğrafik alanlarda yayılış gösteren bireylerin gözeneklerinin konumlarındaki
küçük farklılıklar ise varyasyon olarak değerlendirilebilir.
Tablo 2. Türkiye’den Kaydedilmiş Tüm Zerkonid Akar Türlerinin Güncel Listesi
Cins

Tür
Z. adoxyphes
Z. afyonensis *
Z. agnostus *
Z. alattini *
Z. anatolicus *
Z. andrei
Z. apladellus *
Z. arslani *
Z. ayyildizi *
Z. beleviensis *
Z. berlesei
Z. bulancakensis *
Z. bulgaricus
Zercon C. L. Koch, 1836
Z. burdurensis *
Z. cabylus
Z. carpathicus
Z. caucasicus
Z. cokelezicus *
Z. colligans
Z. cretensis
Z. delicatus *
Z. denizliensis *
Z. domanicensis *
Z. ekizi *
Z. emirdagicus *
Z. encarpatus
Z. filiformis *
P. artvinensis *
P. azmazi *
P. balikesirensis *
P. banazensis *
P. bircanae *
P. blaszaki *
Prozercon Sellnick, 1943
P. boyacii *
P. bulbiferus
P. buraki *
P. carpathofimbriatus
P. celali *
P. demirsoyi *
P. denizliensis *
* Bu türlerin tip yeri (terra typica) Türkiye’dir.

Tür
Z. foveolatus
Z. fragilis *
Z. geliboluensis *
Z. hispanicus
Z. honazicus *
Z. hungaricus
Z. huseyini *
Z. ignobilis *
Z. imperfectsetosus *
Z. inonuensis *
Z. insperatus *
Z. istanbulensis *
Z. juvarae
Z. kackaricus *
Z. karacamehmeti *
Z. karadaghiensis
Z. kezbaniremae *
Z. laczii
Z. lepurus *
Z. longisetosus *
Z. magdae
Z. marinae
Z. mehmeturhani *
Z. mirabilis *
Z. montanus
Z. nemoralis *

Tür
Z. notabilis *
Z. osmaneliensis *
Z. ozkani *
Z. peltatus
Z. perforatulus
Z. pinicola
Z. plumatopilus
Z. quadricavum *
Z. salebrosus
Z. salmani *
Z. saphenus
Z. separatus *
Z. septemporus *
Z. serratus *
Z. similifoveolatus
Z. sklari
Z. sklarsimilis *
Z. soguticus *
Z. solenites
Z. tefenniensis *
Z. tekirdagensis *
Z. thracicus *
Z. trabzonensis *
Z. turcicus *
Z. uludagicus *
Z. yusufi *

P. elifae *
P. erdogani *
P. esati *
P. fimbriatus
P. giresunensis *
P. graecus
P. kafkasoricus *
P. kamili *
P. kirklareliensis *
P. kurui *
P. luxtoni *
P. martae

P. mersinensis *
P. morazae
P. murati *
P. orhani *
P. plumosus
P. rafalskii
P. satapliae
P. sultani *
P. tragardhi
P. turcicus *
P. umidicola *
P. yavuzi *

Günümüze kadar bu akar grubu üzerinde yapılan sistematik çalışmalar hep morfolojik özelliklere
dayalı yapılmıştır. Ancak son yıllarda çeşitli akar grupları üzerinde moleküler düzeyde çalışmalar
yapılmaya başlanmıştır (Klompen, 2000; Klompen ve ark. 2007). Özellikle yeni türlerin tespit
edilmesinde ve yakın türlerin akrabalık derecelerinin belirlenmesinde morfolojik özelliklerin
yanısıra moleküler temellere dayalı özelliklerin (aminoasit dizileri, baz dizisi analizleri, protein
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yapıları, RNA sekans analizleri vb.) kullanılması da şüphesiz daha yararlı olacaktır. Nitekim
mevcut türler içerisinde bazıları sorunlu olarak gözükmektedir. Örneğin Zercon colligans, Z.
hispanicus ve Z. marinae türleri birbirinden opistonotum üzerindeki S3 kılının kısa ve düz
oluşuna, S2 kılıyla aynı uzunlukta olup olmamasına ya da S2 kılından daha uzun olup olmamasına
göre ayrılmaktadır. İlgili türlerin podonotum ve opistonotum üzerindeki diğer tüm özellikleri
büyük oranda birbirine benzemektedir. Benzer durum Zercon cretensis ve Z. laczii türleri içinde
geçerlidir. Bu şekilde üzerinde tartışma olan türlerin moleküler çalışmalar ile aydınlatılması ve
desteklenmesi gerekmektedir.
Teşhis anahtarlarında ventroanal plağın ön kenarında yer alan kılların sayısı da önemli bir
karakter olarak kabul edilmektedir. Ancak bu hususta da bazı sorunlar ortaya çıkmaktadır.
Örneğin bazı Zercon türlerinin dişilerinde ventroanal plağın ön kenarında yer alan kılların sayısı
4 iken, aynı türün bazı erkek bireylerinde bu sayı 2 olarak gözlenebilmektedir. Önemli bir diğer
hususta aynı türün dişi ve erkek bireyleri arasında bazen eksik bir kıl çiftinin olduğu durumdur
(Karaca & Urhan, 2014, 2016). Bu duruma örnek verecek olursak, Trakya Bölgesi’nde zerkonid
akarlar üzerine gerçekleştirlen sistematik çalışmaların ardından alanda tespit edilen türlerden
Zercon magdae ve Zercon tekirdagensis türlerinin dişilerinde S4 kılı olmasına rağmen aynı kıl
erkek bireylerin bazılarında tespit edilememiştir. Bu nedenle bu familyaya mensup türlerin
ontogenetik gelişimlerinin izlenmesinin de gerekliliği daha iyi anlaşılmaktadır. Ayrıca teşhis
anahtarları hazırlanırken seçilen karakterlerin hepsinin de aynı eşeyden bireylere ait olmasına
özen gösterilmelidir.
Alttür kavramının bu familyaya ait türlerde kullanılmaması dikkati çeken bir diğer konudur.
Literatüre bakıldığında günümüze değin sınırlı sayıda türün alttürlerinin yayınlandığı
görülmektedir (Örneğin Zercon badensis badensis, Z. badensis japonicus, Z. peltatus peltatus ve
Z. peltatus peltatoides türleri gibi). Zerconidae familyasına ait türlerde, alttür kavramının
kullanılması zaten karmaşık olan sistemin daha da içinden çıkılamaz bir hale gelmesine zemin
hazırlayacaktır. Bu durumda da moleküler temele dayalı çalışmaların gerekliliği bir kez daha
ortaya çıkmaktadır.
Zercon cinsi içerdiği tür sayısı bakımından Zerconidae familyasının en zengin cinsidir. Holartik
bölgeden bilinen toplam 400'e yakın türün yaklaşık olarak % 63'ü (250 tür) Zercon cinsine dahil
türlerdir. Önceki paragraflarda açıklanan çeşitli gerekçelerden dolayı özellikle ve öncelikle bu
cinsin revizyonunun yapılması faydalı olacaktır.
Arazi ve laboratuvar çalışmalarının ardından tespit edilen bir tür eğer bilim dünyasına yeni olarak
sunulacaksa mutlaka dişi bireylerin arasından, yeni türün özelliklerini en iyi yansıtan bir fert
holotip olarak seçilmelidir. Bunun sebebi hem dişilerin erkeklerden daha büyük oluşu ve doğal
olarak kıl yapısı özelliklerini daha iyi yansıtması hem de aynı türün dişi ile erkek bireyleri arasında
üstteki satırlarda da açıklanan bazı karakterlerin eşeyler arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor
olmasıdır. Bu nedenle teşhis anahtarları da mutlaka dişi bireylere göre düzenlenmelidir. Ayrıca
tek fertle yeni tür verilmemeli, en az iki ve daha fazla sayıda fert incelendikten sonra mevcut
türün yeni tür olup olmadığına karar verilmelidir. Çünkü bazen bir türün aynı eşeyden fertleri
arasında dahi anormal durumlar gözlenebilmektedir. Bazı türlerde deutonimf ve protonimf
bireylerin özellikleri dişi ve erkek bireylerin özelliklerinden çok farklı olabilmektedir. Örneğin,
Prozercon carpathofimbriatus türünün dişi ve erkeklerinde opistonotum üzerindeki S1 kılı kısa,
düz ve iğne benzeri bir yapıda olmasına rağmen aynı kıl deutonimf bireylerde uzun ve yoğun
dikenlidir. Bu durumların göz ardı edilmesi araştırıcıların yanlış tür teşhisleri yapmalarına neden
olabilir.
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Ek olarak, eğer bir çalışmada yeni bir zerkonid türü tanımlandıysa, holotip olarak dişi birey,
paratip ve allotip olarak dişi ve erkek bireyler verildikten sonra eğer deutonimf ve protonimf
bireyler de tanımlanacaksa, yeni türün bulunduğu yerdeki (tip yeri-terra typica) örnekleme
yapılan habitatta başka türden zerkonid akarların da yayılış gösterip göstermediğine dikkat
edilmelidir. Çünkü bir habitatta tespit edilen yeni türle birlikte başka türden zerkonid akarlar da
yayılış gösteriyorsa bunların arasından seçilen bir deutonimf ya da protonimfin yeni türe mi
yoksa yayılış gösteren diğer türlere mi ait olduğunu belirlemek zor bir iştir. Yeni türlerin
tanımlanmasında dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli konu da yeni tür ile kıyaslanacak olan
türler, yeni türe en yakın özellikler taşıyan türlerin arasından seçilmelidir. Yeni türün farklı
özelliklerini öne çıkarmak amacıyla yeni türe yakın olmayan türlerin seçilmesi doğru değildir. Bu
sebepten dolayı familya içerisinde benzer özellikler taşıyan türlerin farklı gruplarda toplanması,
yeni tür çalışmalarında kıyaslama amacıyla seçilecek olan türlerin seçiminde kolaylıklar
sağlayabilir. Örneğin Zercon burdurensis, Z. cokelezicus, Z. juvarae, Z. magdae, Z. quadricavum
ve Z. tekirdagensis türleri sırt çukurluklarının birbirlerine benzemesi nedeniyle bir grup içerisinde
toplanabilir. Bu türlerin tamamı birbirlerinden küçük morfolojik farklılıklar ile ayrılmaktadırlar.
Benzer durum Zercon bulgaricus, Z. cabylus, Z. bercziki ve Z. filiformis türleri için de geçerlidir.
Bu türlerin tamamında idiozoma üzerindeki kılların tümü düzdür, ayrıca podonotum üzerinde s1
kılı taşımazlar. Benzer özelliklere sahip olan bu türler de farklı bir grup oluşturmaktadırlar. Bu
grupların oluşturulması gelecekte yapılacak olan moleküler temele dayalı sistematik
çalışmalarda da araştırıcılara kolaylıklar sağlayacaktır.
Zerkonid akarların büyük çoğunluğunun tip yerlerinden (terra typica) başka alanlarda yayılışının
tespit edilememesi bu canlı grubunda endemizm oranının yüksek olduğunun bir göstergesidir.
Örneğin tip yeri Türkiye olan 78 zerkonid türünden (Tablo 2) ülkemiz dışında tespit edilen türler
P. yavuzi (Ujvári, 2008, 2011c), P. bircanae, Z. turcicus, Z. notabilis (Karaca ve ark. 2017) ve Z.
ozkani’dir (Urhan ve ark. 2018). Bu 5 zerkonid akar türü sınır komşularımız olan Yunanistan ve
İran’dan rapor edilmiştir. Tip yeri Türkiye olan diğer 48 Zercon ve 25 Prozercon türü ise yalnızca
Türkiye’den bilinmektedir. Bu türlerin ülkemiz dışından henüz yayılış kayıtlarının
bulunmamasında Zerconidae sistematiği üzerine çalışan araştırıcıların sayısının az oluşu da
önemli bir etkendir.
Günümüze kadar yapılan sistematik çalışmalar sonucunda ülkemizde bu akar grubunun 116 türü
tespit edilmiştir. Ancak Türkiye'nin çok farklı coğrafik yapılar barındırması, iklim tiplerinin çeşitli
oluşu ve bitki örtüsünün zengin olmasından dolayı gelecekte yapılacak lokal faunistik çalışmalar
ile (özellikle Karadeniz, Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde) tür
sayısının artacağı düşünülmektedir.
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BANDIRMA VE ÇEVRESİNİN ANIT AĞAÇLARI VE KORUMA ÖNERİLERİ
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ÖZET:
Anıt ağaç; “Yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün genel özelliklerinin çok üzerinde boyutlara ulaşan,
mahallinin kültür, tarih ve folkloründe özel yeri bulunan; geçmiş ile günümüz ve gelecek arasında iletişim
sağlayabilecek uzunlukta tabii öneme sahip ağaçlar” olarak tanımlanır.
Bandırma ve çevresinde zengin kültürel tarihi içerisinde bu özelliklere sahip birçok anıt ağaç
bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında Bandırma merkez, Manyas, Gönen, Erdek ve Marmara adasındaki
yukarıda sayılan kriterlere uygun anıt ağaçlar tespit edilerek; tahmini yaş, boy ve çap gibi morfolojik
özellikleri belirlenmiştir. Çalışmada, anıt ağaçlarının genel ve yakın fotoğrafları çekilecek, lokalite bilgileri
ve folklorik değeri olanların menkıbeleri de kayıt altına alınmıştır.
Çalışma sonuçlarına göre, ilçede en fazla tescilli anıt ağaç, Marmara Adası ve Erdek’te tespit edilmiştir.
Anıt ağaçların çoğunun Platanus orientalis (Çınar) türü olduğu, bun Pinus pinea (Fıstık çamı) takip
etmektedir.
Çalışmada belirlenen bu anıt ağaçların son durumları, zarar görüp görmedikleri tespit edilmiş ve tehdit
altında olanlar için koruma stratejileri geliştirilerek; yasal, teknik ve sosyal öneriler sunulmuştur.
Anıt ağaçların tanıtımı, yerel ve ulusal düzeyde farkındalık oluşturulabilmesi için, anıt ağaç temalı resim
sergileri ve resimli bir kitapcığın basılması yararlı olacaktır.
Anahtar Kelimeler: Anıt Ağaç, Biyolojik çeşitlilik, Ekoturizm, Flora
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ABSTRACT:
The monumental tree is described as follows; “Age, diameter and height are much higher than their
general characteristics. There is a special place in local culture, history and folklore. They are the trees
with natural preserve that can provide communication between past and present and future”. Bandırma
and its environs have many monumental trees with these characteristics in rich cultural history. In this
study, monumental trees were identified in Bandırma, Manyas, Gönen, Erdek and Marmara according to
the criteria given above. Estimated age, height, diameter and morphological characteristics of these trees
were determined and photographed. Locality information, folkloric values and stories of the trees are also
recorded. According to the results of the study, the most monumental tree was found in Marmara Island
and Erdek. The majority of the monumental trees are Platanus orientalis (Çınar) and Pinus pinea (Fıstık
çam). The threatened factors and the recent situations of the determined monumental trees were
identified. Protection strategies have been developed for those under threat. Legal, technical and social
suggestions were presented. In order to be able to promote monumental trees and raise awareness at
local and national level, it will be useful to picture exhibitions and an picture book on monumental trees.
Keywords: Monumental tree, Biodiversity, Ecotourism, Flora
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GİRİŞ
Çok zengin iklim ve bitki örtüsüne sahip olan Anadolu’da mistik, folklorik, tarihsel nedenlerle
zarar görmeden varlığını sürdüren pek çok anıt ağaç bulunmaktadır. Türkiye bu özelliği ile adeta
bir anıt ağaç müzesi durumundadır. Bununla birlikte, bu ağaçların büyük bölümü hala bilimsel
ölçütlerle tespit edilip, koruma altına alınamamıştır. Bazı şehirlerde yapılan çalışmalar dışında bir
çok şehrin bu zengin anıt ağaç varlığı ortaya konulamamıştır (Altan ve ark. 1998; Düzenli ve
Türkmen 1996; Güner 1994a, b; Güner ve Genç 1999; Karaca 1993, 1994, 1995; Özçelik ve ark.
1998; Tatlı ve ark. 1999).
Anıt ağaçların bilimsel tanımı ‘’Yaş, çap ve boy itibariyle kendi türünün alışılmış ölçüleri üzerinde
boyutlara sahip olan yöre folkloründe, kültür ve tarihinde özel yeri bulunan, geçmiş ile günümüz,
günümüz ile gelecek arasında iletişim sağlayabilecek uzunlukta doğal ömre sahip olan ağaçlar
anıt ağaçlardır‘’ biçiminde yapılmaktadır (Asan,1992).
TS 13137 Anıt Ağaçlar Envanter Seçim Kuralları ve İşaretleme Standardına göre (Anonim 1995)
anıt ağaçlar dört grupta sınıflandırılmıştır: (a) Tarihi anıt ağaçlar, (b) Mistik anıt ağaçlar, (c)
Folklorik anıt ağaçlar ve (d) Boyutsal anıt ağaçlar olarak isimlendirilir. Tarihi, mistik ve folklorik
anıt ağaçlar için yaşları ve boy, gövde çapı veya tepe çapı gibi boyutsal özellikleri önemli değildir.
Boyutsal anıt ağaçların ise, sayılan bu somut özellikler bakımından, tür ve yetişme ortamı bazında
temayüz etmiş olması ve nesiller arası bağlantıyı kuracak kadar uzun bir süre (en az 100 yıl)
yaşayabilmeleri gerekir. Keza, türün normal görünümünün dışında özellikler gösteren ağaçlar,
çok kıymetli ve mutlaka korunması gereken “özellikli ağaçlar” olmakla beraber, tarihi, mistik,
folklorik veya boyutsal bir özellik taşımıyorlarsa, kesinlikle “anıt ağaç” olarak ayrılamazlar (Asan
1991, 1993, 1999; Genç, Güner 2001).
Bu tanımlardan da anlaşılacağı üzere, bir ağacı anıt yapan özelliklerin başında fiziksel boyutlar
gelmektedir. Özellikle çap ve boy gibi doğrudan göze hitap eden fiziksel özellikler bu konuda en
etkin belirleyicidir. Ancak, izleyenlerde takdir ve hayranlık duygusu uyandırmak suretiyle birey
ve toplum teknolojisini etkilese de, bu iki ölçüt, yani çap ve boy, bir ağacı anıtlaştırmak için yeterli
değildir. Çünkü anıt ağaçların kuşaklar arasında bağ kurabilecek uzunlukta doğal ömre sahip
olması da zorunludur. Salt bu zorunluluk nedeniyledir ki Kavak, Söğüt, Kızılağaç, gibi ağaçlar
nedenli hacimli ve görkemli olursa olsunlar anıt sayılamazlar.
Diğer taraftan, çalı ve bodur ağaç formunda olan (örneğin Kermes Meşesi ya da Şimşir gibi) ve
ne kadar yaşarsa yaşasın, çap ve boy gibi görsel ölçütler yönünden doyurucu olamayan, yöre
kültürü ve tarihi açısından herhangi bir anlam taşımayan yaşlı ağaçlarda, bilimsel açıdan ne denli
önemli olursa olsun anıt ağaç sayılmazlar.
Bandırma ve çevresinde zengin kültürel tarihi içerisinde anıt ağaç kriterlerine uygun birçok anıt
ağaç bulunmaktadır. Bu çalışma kapsamında Bandırma merkez, Manyas, Gönen, Erdek ve
Marmara adasındaki yukarıda sayılan kriterlere uygun anıt ağaçlar tespit edilerek; tahmini yaş,
boy ve çap gibi morfolojik özellikleri belirlenmiştir. Ağaçların lokalite bilgileri ve folklorik değeri
olanların menkıbeleri de kayıt altına alınmıştır.
YÖNTEM
Kültür Bakanlığı ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun 28.06.1988 tarih ve 25 nolu
kararında “tabiat yapısı, ölçüleri ve diğer özellikleri bakımından anıtsal nitelik kazanmış ağaçlar”
olarak tanımlanan anıt ağaçlar ile 2863 sayılı kanunun 6. maddesinde aşağıdaki özellikleri taşıyan
ağaçlardan korunması gerekli olan anıt ağaçlar, araştırmanın materyalini oluşturmaktadır.
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Anıt Ağaç Envanterinin Tespiti
Bandırma ve çevresinde bulunan anıt ağaçların envanteri çıkartılırken aşağıdaki yol takip
edilmiştir:
1. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunca daha önceden tescillenmiş olan anıt ağaçların
listesi alınmıştır.
2. Bandırma ve çevresinde ki orman şeflikleri ve muhtarlıklarla irtibata geçilerek tescilli ya da
tescilllenmemiş aday anıt ağaçlar belirlenmiştir.
2. Aday anıt ağaçların bulunduğu alana gidilerek anıt ağaç kriterlerine uyan türler ait envanter
bilgileri tespit edilmiştir. Bu amaçla aday anıt ağaç çin “Anıt Ağaç Bilgi Formu” hazırlanmıştır.
3. Resmi ve yerel kaynaklarla görüşülerek ağaçların varsa tarihi ve kültürel değerleri tespit
edilerek kayda geçirilmiştir.
4. GPS yardımı ile ağaçların lokalite bilgileri tespit edilmiştir.
Ağaç Boy Ölçümü
Boy ölçer yardımı ile ağaç boy uzunluğu belirlenmiştir (Şekil ).
Gövde Çapı Ölçümü
Ağacın toprak yüzeyinde ve göğüs hizası yüksekliğindeki (yerden 1.30 m yukarıda) çapı ölçülür.
Bu yükseklikten ölçülen çevre uzunluğu, л sayısına (3,14) bölünerek ağaç çapı bulunur.
1.30 m yukarıdaki gövde üzerinde ur, dal çıkışı gibi anormal şişkinliklerin bulunması ya da gövde
çatallanmasının bu yüksekliğin altında başlaması durumlarında ölçüm işlemlerinde aşağıdaki
kriterler esas alınmıştır:
- 1.30 m yüksekliğinde anormal şişkinlikler durumunda, çevre ölçümü bu şişkinliklerin bittiği
yerde yapılmıştır.
- Çatallanma 1.30 m yüksekliğinin üzerinde ise, ölçüler ana gövde üzerinde, altında ise çatal
gövdeler üzerinde yapılmıştır.
- Eğimli arazide yamacın üst tarafından itibaren 1.30 m yukarıya gelen yer işaretlendikten sonra,
şeritmetre gövde eksenine dik biçimde yerleştirilerek ölçüm gerçekleştirilmiştir.
Yaş tayini
Uygun olan ağaçların yaşları artım burgusu kullanılarak tespit edilmiştir. Bu amaçla artım
burgusu ağaçlara göğüs hizasında dik olarak gövde çapının yarısına kadar yerleştirilmiştir. Daha
sonra burgu geri doğru çevirilerek çıkartılıp halkalar sayılarak yaş tayinin yapılmıştır.
Artım burgusu ile yaşı tespit edilmesi mümkün olmayan ağaçların yaşlarını tahmin edebilmek
amacıyla yaşlı insanlarla görüşmeler yapılmıştır.
Ayrıca ağacın dikildiği mekânlarda tarihi kalıntıların yaşları ile ilişki kurularak tahmin
yürütülmüştür.
BULGULAR
Yapılan bu çalışmada; Bandırma ve çevresindeki kayıtlı olan tüm anıt ağaçların çoğuna
ulaşılabilmiştir (Tablo 1). Ancak, Bandırma (Cumhuriyet meydanındaki tüm ağaçlar), Erdek (Çarşı
meydanındaki ağaçlar) ve Marmara Adası (İlçe yerleşim alanındaki tüm ağaçlar ve Saraylar
beldesindeki tüm ağaçlar) gibi yerleşim birimlerindeki hemen hemen tüm ağaçların anıt olarak
kabul edilmiş olması nedeniyle resmi kayıtlarda anıt ağaç sayısını net olarak belirlemek mümkün
olamamıştır.
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Çalışma sonuçlarına göre, ilçede en fazla tescilli anıt ağaçların Marmara Adası (Şekil 1) ve
Erdek’te olduğu görülmüştür.
Tablo 1: Bandırma ve Çevresindeki Anıt Ağaçlar
BANDIRMA VE ÇEVRESİNDEKİ ANITSAL AĞAÇLAR
Kadastro Bilgiler
Tescil Durumu
Pafta
Ada
Parsel
Kurum
Tarih Sayı
MANYAS- Kızılköy Bel. Mezarlık Mev.
Çınar
73
4333
ERDEK-Aşağı Yapıcı Köyü Çınar
Ağaçları
843,864
ÇKTVKBK
25.02.2005/643
ERDEK-Yukarı Yapıcı Köyü Köy
Meydanı Çınar Ağacı
25.02.2005/643
ERDEK-Çarşı Meydanındaki 17 Adet
Çınar Ağacı;
Hükümet Konağı Bahçesindeki 8 adet
Çam 2 Adet Çınar;
İtfaiye Cad.Üzerindeki 3 Adet Çınar,
Hacı Ömer Camii Çevresideki 5 Adet
çınar 1 Adet Çam;
Subay Gazinosu ve Çevresindeki 1
Adet Çam 7 Adet Çınar;
Belediye Binası ve Ziraat bankası
önündeki 4 Adet çınar,
Erdek Lisesi 6 Adet Çam,
Yalı Camii Bahçesindeki 1 Adet Çınar,
Belediye Binası Civarındaki 3 Adet
Çınar 2 Adet Çam;
Garaj Civarındaki 2 Adet Ladin 3 Adet
Çam ve 1 Adet Çınar;
Sahil Kenarındaki Muhtelif Ağaç ve
Çalılardan Oluşan Park Alanı
BKTVKK
15.03.1993/3094
ERDEK-Düzler Mevki
BKTVKK
01.07.1996/5226
ERDEK-Paşalimanı Adası Poyrazlı Köyü H 19a03a 111
3
25.01.2008/3275
ERDEK-Karşıyaka Beldesi 2 Adet Çınar
4388, G.
23 A A 1
Batısı
13.10.2000/8152
ERDEK-Poyrazlı Köyü ( 1 parselin)
Doğusunda 1 Adet, Batsında 5 Adet
Çınar Ağacı
160
1
BKTVKBK 27.07.2007/2808
ERDEK-Yalı Mah.Neyyire Sıtkı
Cad.Özel İdare Müdürlüğü Binası
Önünde 2 adet fıstık Çamı
277
124
BKTVKBK 17.12.2009/5286
ERDEK-Kanava Mevkii Sahil Bandında
Birer adet fıstık Çamı
277
32,125
BKTVKBK 17.12.2009/5286
ERDEK--Bandırma eki asfalt yolu
üzerindeki Arap Çeşmesi Mevkiinde 1
17.12.2009/5286
adet çınar ağacı
759
3
BKTVKBK 28.01.2010/5357
MARMARA ADASI-Saraylar Beldesi
Sahilde Kahveler Önünde Çınar
BKTVKK
18.08.1990/1293
MARMARA ADASI-Türkeli Beldesi
Çınar
38
2117 Batısı
BKTVKK
18.08.1990/1294
MARMARA ADASI-Türkeli Beldesi 2
2225
adet Çınar
38
Doğ.1942
BKTVKK
18.08.1990/1294
ANITSAL AĞAÇLAR
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MARMARA ADASI-Türkeli Beldesi
Ayaziye Koyunda Çınar
MARMARA ADASI-İlçe Yerleşim
Alanındaki Tüm Ağaçlar
MARMARA ADASI-Gündoğdu Köyü
Sahilde doğuda 4 Adet Çınar
117 5,6,7 Güney
MARMARA ADASI-Gündoğdu Köyiçi
Mev. Çınar
132
61 Güney
MARMARA ADASI-Gündoğdu Köyiçi
Cami Güneyi
136
1 Güneyi
MARMARA ADASI-Gündoğdu Köyiçi
Mev. İlkokul Bahçe
132
9
MARMARA ADASI-Gündoğdu Köyiçi
Mevki
132
10 Güneyi
MARMARA ADASI-Asmalı Köyiçi Mev.
Sahilde 5 Çınar
MARMARA ADASI-Asmalı Köyiçi Cami
Yakın Çevresi 5 Adet Çınar
MARMARA ADASI-Saraylar Beldesi
Yana Çift Mev. Tüm Çınar Ağaçları
MARMARA ADASI-Avşa Beldesi 1
1806 K.Batı
Adet Çınar
37
Köşesi
MARMARA ADASI-Asmalı Köyiçi Mev
Sahilde 3 Çınar
BANDIRMA/Merkez- Çınar Tekel
Binası Önü
BANDIRMA/Merkez- Hükümet Binası
Önü 2 Ad. Çınar
BANDIRMA/Merkez- Cumhuriyet
Alanı Süleyman Bey Cad. Tüm Ağaçlar
BANDIRMA/ Edincik Beldesi 2 Adet
Çınar Ağacı
BKTVKK: Balıkesir, Kültür Bakanlığı ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu

BKTVKK

18.08.1990/1296

BKTVKK

15.01.1996/4904

BKTVKK
BKTVKK
BKTVKK
BKTVKK
BKTVKK
BKTVKK
BKTVKK
BKTVKK

16.06.1996/5222

BKTVKK

01.12.1995/4809

BKTVKK
BKTVKK

20.10.1995/4731

BKTVKK

20.10.1995/4731

BKTVKK

20.10.1995/4731

BKTVKK

23.11.1991/2120

Şekil 1. Marmara Adası, Çınarlı köyündeki anıt çınar ağaçları.

317

Çalışmada tescillli anıt ağaçların çoğunun Platanus orientalis (Çınar) türü olduğu dikkati
çekmektedir. Bu türü Pinus pinea (Fıstık çamı) takip etmektedir (Şekil 2).

Şekil 2. Anıt Çınar (Marmara adası) ve Fıstık çamı (Erdek)
Bölgedeki en yaşlı anıt ağaçlar, Manyas-Kızıksa mezarlığındaki 700-1000 yaşları arasında olduğu
tahmin edilen anıt çınar ile Gönen-Yeniakçapınar’daki 800 yaşlarındaki çınar ağacıdır (Şekil 3, 4).
Kızıksa’daki anıt çınarın, çevre sakinlerince Büyük İskender tarafından dikildiğine dair menkıbeler
vardır. Bu çınarın yıldırım çarpması sonucu gövde ve dalları zarar görmüştür.
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Şekil 3. Manyas, Kızıksa köy mezarlığında bulunan ve tahmini yaşı 700-1000 olan anıt çınar.

Şekil 4. Gönen, Yeniakçapınar köyündeki 800 yaşında anıt çınar ağacı
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Ayrıca, Edincik’te yer alan 670 yaşındaki anıt çınarın tarihi önemi vardır. Orhan Gazi’nin oğlu
Süleyman Paşa 1357 senesinde Rumeliye geçerken atını bu çınara bağlamıştır (Şekil 5).

Şekil 5. Edincik’te Orhan Gazi’nin oğlu Süleyman Paşa 1357 senesinde Rumeliye geçerken
atını bağladığı anıt çınar
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Çalışma alanlarında yapılan gözlemlerde, halkın anıt ağaçlarla ilgili olarak farkındalığın çok az
olduğu görülmüştür. Bunun nedenleri arasında, ağaçlarla ilgili bilgilendirici yazılı ve görsel
materyallerin kullanılmaması önemli bir yer tutmaktadır.
Bu amaçla, yazılı ve görsel basının her türlü olanaklarını kullanarak, anıtsal ve korunmaya değer
ağaçların doğal, kültürel, tarihsel, folklorik ve mistik yönü hakkında, kamuoyunu sürekli
bilgilendirmek gerekir.
Bunlara ek olarak, anıt ağaçların yanında, o ağacı tanıtıcı ve tescilli olduğu ile ilgili levhaların
yerleştirilmesi, kamuoyunda anıt ağaçlara olan farkındalığı artıracak önemli bir faktör olacaktır.
Ayrıca, tescilli anıt ağaçların bakımsızlığı ve insan zararlarının dikkati çeker boyutlara ulaşmış
olması da anıt ağaçları tehdit eden önemli faktörler arasındadır. Bu sorunlara karşı, Türkiye’de
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu,
Üniversiteler ile Yerel yönetimlele STK’ların ortak projeler geliştirmesine ihtiyaç vardır.
Anıt Ağaçları Tehdit Eden Faktörler
Anıt ve korunmaya değer ağaçların yaşamlarını tehdit eden zarar faktörlerini;
1. Doğrudan insan zararları,
2. Çevresel zararlar
olmak üzere iki grupta ele almak gerekir. İnsanların anıt ve korunmaya değer ağaçlara verdiği
doğrudan zararları aşağıdaki gibi sınıflama mümkündür.
Doğrudan İnsan Zararları
1- Gövde üzerine yazı yazmak veya şekiller çizmek,
2- Yol, bina, duvar vb.gibi inşaatlar ile bu ağaçların tepe ve kök gelişmelerini önlemek.
Örneğin; anıt ağaçların çevresindeki yol ve asfaltlana çalışmaları sırasında, beton veya
asfalt dökümünü kök boğazına kadar getirerek ağaçların su ve besin sirkülasyonlarını
önlemek veya ağaç gövdelerini duvar içine ya da arasına alarak gelişmesini frenlemek.
3- Hatalı budama ve kesim
4- Anıt ağaçları gizli hazineler için işaret sanarak, diplerini kazmak ve gövdelerini oymak.
5- Ağaç üzerine levha, sokak lambası, sigorta kutusu vb. malzemelerin asılması
Bu zararlardan 4 numaralı madde hariç tamamını hemen her yerde görmek olasıdır (Şekil 6).
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Şekil 6. Anıt ağaçlarda hatalı budama, levha, sokak lambası vb. malzemelerin asılması (Erdek)
Örneğin, Erdek Hükümet konağı civarındaki anıt fıstık çamı (Tescilli 15.03.1993/3094) böyle bir
zarar sonucu kurumuştur. Erdek ve Marmara adasındaki bazı anıt çınarlarda hatalı budama
sonucu ağaçların taç yapıları bozulmuştur.
Çevresel Faktörler (Hava Kirliliği ve Trafik Baskısı vb.)
Anıt ve korunmaya değer ağaçlara zarar veren çevresel faktörler ise, hava kirliliği ve trafik
baskısıdır. Özellikle yerleşim yeri merkezlerindeki ağaçlar, ormanlar ve kırsal alandakilere oranla
bu zararlardan daha fazla etkilenmektedir.
Anıt ağaçların hemen yanından geçen demir ve kara yolları da titreşim yoluyla ağaçlara zarar
vermektedir (Örneğin; Bandırma merkez, hükümet konağı civarındaki ağaçlar ve Gönen çarşı
merkezdeki cadde ortasında kalan çınar gibi). Her yanından araç geçişinde yinelenen bu
titreşimler ağaçların doğal dengesini bozmakta, kök ile tepe arasındaki su ve mineral madde
döngüsünü sekteye uğratmaktadır. Böylece, beslenme ilişkisi bozulan ağaç zaman içinde zayıf
düşerek böcek ve mantarların hücumuna maruz kalmaktadır.
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Alınabilecek Önlemler
Yukarıda sayılan zarar faktörlerini önlemek amacıyla alınabilecek önlemler Asan (2008)’a göre
yasal, teknik ve sosyal olmak üzere üç guruba ayrılır:
Yasal Önlemler
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunun 6. maddesinde ifade edilen önlem ve
işlemleri yapmak suretiyle, anıtsal ve korunmaya değer ağaçların olası insan zararlarına karşı
korunmalarını yasal güvenceye kavuşturmaktır. Bu ağaçların korunmalarına ait görevler, ulaşım
yolları ile meskün yerler ve yakınlarındakiler için ilgili belediyelere, diğerleri için Mahalli Orman
Teşkilatına aittir.
Teknik Önlemler
Anıt ağacın içinde bulunduğu koşulların iyileştirilmesi ve olanaklar ölçüsünde doğal yetişme
ortamı koşullarının sağlanması biçiminde özetleyebileceğimiz teknik önlemleri şöyle
sıralayabiliriz:
1-Anıt ve korunmaya değer ağaçların kök yayılma alanlarında asfalt ve beton kaplama işlemi
yapmamak, yapılmış olan varsa kaldırmak,
2-Bu ağaçların çevresini tahta veya demir parmaklıklar ile çevirerek, kök yayılış alanındaki ezilme,
yaralanma ve toprak sıkışmalarını önlemek,
3-Mevcut yara yüzeylerini kimyasal koruyucularla işleme tabi tutmak,
4-Kovuk ve içi boş ağaçların çürük kısımlarını sağlam oduna kadar temizleyerek, üzerlerini
koruyucu kimyasallar ile kaplamak ve gereği halinde kovuk ağzını kapatmak,
5-İçi boşalmış ağaçlarda Tepe/Gövde dengesini yeniden sağlamak amacıyla mevcut dalları gereği
halinde yarı yarıya keserek tepe küçültmesi uygulamak,
6-Her yıl yapılacak periyodik bakımlar ile ağaçların kuruyarak ölen dallarını budamak suretiyle,
fırtınalı havalarda meydana gelen dal düşmesi sırasında her hangi bir kazayı peşinen önlemektir.
Anıt ve korunmaya değer ağaçların yara yüzeyleri ve kovuklarını çamur ve beton gibi maddeler
ile doldurmak yanlış bir uygulamadır. Örneğini pek çok yerde gördüğümüz bu uygulamalar ağaca
yarardan çok zarar vermektedir (Şekil 6). Gövdesinin büyük bir bölümü kovuk olan ağacın içine
tamamen beton doldurulması halinde ağacın rüzgâra karşı salınımı ve esnekliği ortadan
kalkmaktadır. Ağaç kovuklarının, içinde binlerce bakteri ve çürütücü organizmaların bulunduğu
toprak ile doldurulması ise daha büyük bir hatadır. Çünkü bu durumda mevcut yara üzerine insan
eliyle yeni çürütücüler eklendiği için, çürüme süreci hızlandırılmış olmaktadır.
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Şekil 6. Anıt ağaçların gövdelerindeki kovuk ve yaralarda hatalı uygulamalar (Erdek)
Tekniğine uygun uygulamada yapılması gereken; çürük kısımları sağlam oduna kadar
temizleyerek üzerlerini koruyucu kimyasallar ile kapladıktan sonra, gövde çapının 1/5 ini
geçmeyen 3-5 dm³ lük küçük kovukları ağızlarını kapatmadan olduğu gibi bırakmaktır. Büyük
kovuklarda ise sanılanın aksine ağacın içi boş bırakılır. Sadece kovuk ağzı metal çubuk ve profiller
ile desteklenip üzerine tel örgü gererek, özel hazırlanmış pastalar ile gövde formuna uygun
biçimde kapatılır. Bu kısmın üzeri doğal kabuklar ile kaplanmak suretiyle ağaca doğal görünüm
verilir.
Sosyal Önlemler
Bu önlemlerin başında halkı bilinçlendirmek gelir. Yazılı ve görsel basının her türlü olanaklarını
kullanarak, anıtsal ve korunmaya değer ağaçların doğal, kültürel, tarihsel, folklorik ve mistik yönü
hakkında, kamuoyunu sürekli bilgilendirmek gerekir.
Ülkemizin birçok ilinde anıt ağaçlarla ilgili birtakım çalışmalar yapılmaktadır. Ancak anıt ağaçların
tespiti, kaydedilmesi ve korunması konusundaki çalışmaların ilgili kuruluşlar tarafından daha
ayrıntılı ve işbirliği ile yapılması gerekmektedir. Böylece bir merkezde oluşturulabilecek bilgi
bankası, bir yandan herhangi bir faaliyet için yer seçiminde anıt ağaçların dikkate alınmasını
kolaylaştıracak diğer yandan da koruma önlemlerini de kapsayacak olan anıt ağaç ve çevresi
peyzaj projelerinin doğru bir şekilde geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.
Anıt ağaçların korunmasında ağacın koruma zonunun standart olacak şekilde belirlenmesinin
yanı sıra anıt ağaç çerçevesindeki doğal, kültürel ve görsel peyzajla olan ilişkilerini dikkate alan
peyzaj projelerinin hazırlanması zorunludur. Ancak bu şekilde anıt ağaç, hem hak ettiği saygıyı
ve önemi elde edebilecek hem de bulunduğu çevre ile uyumlu bir şekilde topluma ait bir abide
olarak yaşayacaktır.
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TANINMIŞLIKLARI ÜZERİNDEN GÖNEN
Öğr. Gör. Talha SERT

Yalova Üniversitesi, talha-sert@hotmail.com

ÖZET:
Tarihin başından beri insanlar doğdukları, yaşamlarını sürdürdükleri veya arzulayıp, gitmek istedikleri
yerlere belli değerler-anlamlar yüklemişlerdir. Bu değerler bazen o yerin kendine has tabiat yapısıyla doğal
bir süreç içerisinde oluşmaktadır. Bazen de bölgesel etki içerisinde, kişilerin oluşturduğu ve sürdürülebilir
hale gelmiş sembolik özelliklerde ortaya çıkmaktadır. Bu durum genel hatlarıyla ele aldığında, yaşanılabilir
bir bölgenin temsil ve tercih edilebilirliğini büyük oranda ortaya koymaktadır.
Balıkesir ve ilçelerinin, genel kanı olarak yerleşimsel tercih edilirliğinin yüksekliği herkesçe malumdur.
Bunu gerçekleştiren belli başlı unsurlar bulunmaktadır. Tanınan, sevilen, benimsenen ya da arzulanan her
şey, aslında bu durumu oluşturan birer yapı taşıdır. Bu minvalde yerleşim yerlerinin yöresel, ulusal veya
uluslararası alanda temsil edildiği, kişi, doğal güzellik, yiyecek gibi konular üzerinde araştırma yapmak
önemli bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacı karşılamak her ne kadar geniş kapsamlı, niceliksel argümanlarla
desteklenen çalışmalar gerektirse de; öncelikle gözle görülür etkileri ve bölge dışındaki yansımalarıyla,
sosyal manada incelenip bu yönde bir girizgâh yapılmasında fayda bulunmaktadır.
Tüm bu kavramlar ışığında, Balıkesir’in Gönen ilçesi, çeşitliliği ve zengin yapısıyla çalışmamızı
somutlaştırma adına seçilmiş önemli bir kaynaktır. Sonuç olarak; yapılan çalışma kapsamı, Gönen ilçesinin
tanınmış kişilerini, tarihi ve turistik yerlerini, kültürel faaliyetlerini, yiyeceklerini anlamsal bakış açısıyla ve
niteliksel yöntemle ele almakla birlikte, ilçe yaşamındaki etkilerini ortaya koymaktır. Bu özelliklerin ve
etkilerin maddi-manevi geri dönüşleri de değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır.
Anahtar Kelimeler: gönen, balıkesir, tercih, tanınma, değer, bölge, etki
Jel Kodu:

326

RECOGNITION OVER GÖNEN
Lecturer Talha SERT
Yalova University, talha-sert@hotmail.com

ABSTRACT:
Since the beginning of history, people have given certain values-meanings to places where they are born,
where they live or desire and want to go. These values sometimes occur in a natural process with the
nature of the place. Sometimes it emerges in the regional influence, symbolic characteristics that people
have created and become sustainable. This, in general terms, reveals the representativeness and
preference of a viable region.
The height of Balıkesir and its districts, as the general opinion, is preferable to settlement. There are
certain elements that make this possible. Everything that is recognized, loved, I am or desires is actually a
building stone that makes up this situation. It is an important necessity to conduct research on subjects
such as people, natural beauty, food, where settlements are represented locally, nationally or
internationally. Meeting this need requires work that is supported by extensive, quantitative arguments;
it is beneficial to examine it in a social way and to make a godfather in this direction, primarily with visible
effects and reflections outside the region.
In light of all these concepts, Balıkesir's Gönen district is an important resource chosen to embody our
diversity and rich work. As a result; The scope of the study is to reveal the effects of district life on the
well-known people, historical and touristic places, cultural activities and food of Gönen district with a
semantic perspective and qualitative method. The material and spiritual returns of these properties and
effects are also being assessed.
Key Words: gönen, balıkesir, preference, recognition, value, region, effect
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GİRİŞ
Dünya üzerinde bulunan ve yaşam sürdürülen her bölge, belirli özellikler üzerinden yerleşim
alanı, tercih sebebi veya çekim merkezi haline gelmektedir. Bununla birlikte yerleşim alanlarının
isimleri, ekonomik yapısı ve sosyal statüsü de bağlantılı biçimde oluşmaktadır. Zamanla bu
alanlar coğrafi büyüklükleri yanında nüfus özellikleri ve bölgelerine göre farklılık arz etmeye
başlamaktadır. Ülkemiz açısından genel hatlarıyla il, ilçe ve mahalle (köy) ayrımı bu farklılığın en
basit şekilde gözle görülebilen tezahürüdür. Bu ayrımı oluşturan birçok neden bulunmaktadır.
Öncesi ve sonrası düşünüldüğünde yerleşim alanlarının kuruluşu, gelişimi, mevcut hali daha net
şekilde anlaşılmaktadır. Kurulmadan önceki yapı, kuruluş aşaması ve gelişimi, her dönemde
kişilere, bölgesel yapıya veya kültürel öğelere bağlıdır. Bu gibi unsurlar her daim yerleşim
yerlerini oluşturan en önemli faktörler olmaktadır.
Bölgesel farklılıklar yanında, çekim gücü, ulusal konum, ülke politikası gibi konular bölgesel yapıyı
tayin etmektedir. Kimi zaman sosyal ve ekonomik yoğunluğu fazla olan yerler ilçe statüsünde
kalabilirken kimi zaman da az yoğunluktaki yerler coğrafi ya da siyasi nedenlerle il olarak
kalabilmektedir. Bunun yanında adı ne olursa olsun bu yerleşim alanlarının her birinin zamanla
oluşmuş kendine ait; kültürel, tarihi, ekonomik, jeolojik veya toplumsal unsurları ortaya
çıkmaktadır.
Toplum ve kişiler tarafından kabul gören, beğenilen ya da istenilen her şey her dönemde küçük
değişimlere uğrasa da üretilmeye, kullanılmaya veya talep görmeye devam etmektedir. Özellikle
ülkemizde bölgesel bütünleşmeyi sağlamış birçok özgün unsur buna örnek olarak verilebilir.
İnsani, maddesel veya kültürel anlamda birçok şey bu örnekler içerisinde yer alabilir.
Tanınma duygusu insanın doğası gereği aitlik ile birlikte, bir görsellik, sunum, ya da çekim öğesi
olarak kullanılmaktadır. Memleket, hemşeri, toprak kavramları da buradan gelmektedir. Aynı
zamanda farklı mekânlarda ortak bir payda da buluşma zemini hazırlayan veya kültürü
yansıtmaya yarayan bir yapıdır. Genelde “meşhur” kavramı üzerinden tanınmışlıklar
aktarılmaktadır. Bunlar yerleşim alanları için hem bir çekim aracı hem de bölge insanının
kendisini somut bir şekilde yansıtabildiği bir nevi tanıtım kartıdır.
Balıkesir ili Gönen İlçesi yöre itibariyle tanınmışlıkları ve dışarıdan nazar edildiğinde yerel
özellikleri ile oldukça zengin bir yerleşim alanı olarak göze çarpmaktadır. Bu minvalde, kadim ve
kabul görmüş değerlerini aktaracak çalışmaları sonuna kadar hak etmektedir. Zira yöreler için
yapılan çalışmalar aslında insan için yapılmaktadır.
GÖNEN
Gönen ilçesi verimli coğrafi özellikleri, kültürel unsurları, tarihsel süreci ve ferah toplumsal yapısı
ile dikkat çekmektedir. Genellikle dışarıdan yerleşmek için tercih edilen, dışarıya çok fazla göç
vermeyen bir ilçedir. Yerel özelliklere olan bağlılığıyla birlikte dışarıdan gelen farklılıkları da kabul
etmiş bir yerdir. Genel olarak samimi, sakin ve huzurlu bir yapıdadır.
Marmara bölgesinin güney batısında bulunan Gönen Kazası, Balıkesir vilayetine bağlı olup,
doğusunda Manyas, kuzeydoğusunda Bandırma, batısında Biga ve Yenice kazaları kuzeyinde
Marmara Denizi ve Erdek Körfezi, Güneyinde Balya kazasıyla çevrilidir(Akkuş, 2001: XV). İlçe
konum olarak Balıkesir, Bursa ve Çanakkale illerine hemen hemen aynı mesafededir. Bu özelliği
bürokratik açıdan dezavantaj gibi görünse de, sosyal olarak önemli bir zenginliğe sahip olmasını
sağlamaktadır. Aynı zamanda ekonomik farklılık ve turistik faaliyetlerde pozitif bir etki
oluşturmaktadır.
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Gönen adının nereden geldiği konusunda çok değişik görüş ve düşünceler mevcuttur. Birinci
görüşe göre Gönen adı Luwi dilindeki Kawana sözcüğünden gelme olup, “Koyun Yöresi-Koyun
Ülkesi” anlamına gelmektedir(Umar, 1993: 409-410). Halen bölgede oldukça yoğun şekilde
küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin mevcut olduğunu ismi desteklemesi açısından vurgulayabiliriz.
Gönen adı ile ilgili kadim bir yerleşim olması hasebiyle oldukça fazla bilgi bulunmaktadır. Bunun
yanında bu bilgilerden sadece birinin doğruluğunu veya diğerlerinin yanlışlığını kesin bir şekilde
kabul etmek doğru olmaz. Dönemsel olarak farklı kavimler veya kültürlerden beslenen bu bölge
de yine farklı isim kaynaklarını tek tek değerlendirerek dikkate almak daha etik olacaktır.
Gönen kelimesinin kökeniyle ilgili değişik iddialar ortaya atılmaktadır. Bunlardan birincisi
Germenon’dan geldiği ikincisi ise Roma dilindeki Konana’nın zamanla değişerek Gönen şekline
dönüşmüş olabileceğidir(Akkuş, 2001: 1). Yukarıda da belirttiğimiz gibi farklı kültür ve kavimler
bölge de yerleştikleri için tarihsel dönemin de uzun olmasından isim üzerinde dolayı değişik
görüşler bulunmaktadır.
Kaplıcalar çevresinde yapılan hafriyatlar sırasında ortaya çıkan mozaikler, yazılı taşlar sütun
başlıkları, madeni paralar gibi tarihi eserler Gönen’in, yerleşim yeri olarak kullanılmasının
Milattan Önce’sine dayandığını göstermektedir. MS.II.yy. ait bulunan kitabelerde şehrin adı
‘Sıcak
Su
Şehri,
Thermi’,
hamamlarda
‘Granikaion
Hamamları’
olarak
geçmektedir(www.balikesir.com.tr). Şehirlerin belirgin bir özelliğinin direkt olarak isme
yansıyabildiği burada da olduğu gibi aşikârdır. Gönen’de de bu etkiyi görmek mümkündür.
Diğer kaynaklara başvurulduğunda ise Gönen Türkçe bir ad olarak karşımıza çıkmaktadır.
Birbirine çok yakın olan iki görüşten birincisine göre Gönen; “yazın kuruyan gölcük, küçük göl,
durgun su” anlamındadır. İkinci görüşe göre ise; “rutubet, nem, yaşlık, tay-sulak, nemli,
rutubetli(toprak” anlamına gelmektedir(Özdemir, 1988: 21).
Bahsi geçen kaynaklarla birlikte daha pek çok rivayet bulunmaktadır. Aynı zamanda Türkçe de
Gönen kelimesi isim olarak da kullanılmakta ve mutlu anlamına gelmektedir.1 Yine gönen
kelimesinden dilimizde türetilmiş pek çok kelime ve kelime grubu bulunmaktadır. Bunlara örnek
olarak; gönenç, gönendirmek, gönen etmek, gönenlemek, gönen olmak, gönenmeklik,
gönenmek gösterilebilir. İsmin nereden geldiğinden ziyade isimle birlikte bölgenin sonrasında
kazandığı toplumsal yapı ve hafızada çağrıştırdıkları daha önemli hale gelmektedir. İsim adeta
kaynağının önüne geçerek bulunduğu yer ile yeni bir anlamı oluşturmaktadır. İşte Gönen tam da
bunu başarmış bir ilçedir.
Tarihsel açıdan bakıldığında kadim bir yerleşim olduğu bölgede bulunan tarihi kalıntılar ve
yazıtlardan anlaşılmaktadır. MÖ 5000 yılına kadar uzanan bir geçmişi olduğu söylenebilir. Bunda
verimli, yumuşak iklimli, kolay ulaşımlı bir bölge olmasının etkisi büyüktür. Her dönem de bir
yerleşim açısından cazibe oluşturmaktadır.
MÖ 3000 ortalarında Gönen ve çevresinin, Pro-Hititler ve aynı soydan kavimlerce iskân edildiği,
MÖ 2000’den itibaren çevrede Pelosglar, Karlar, Truvalılar, Lelegler ve Luviler görüldüğü
belirtilmektedir. Hititlerin eski krallık zamanında ülkelerini Marmara Bölgesi’nin de içinde
bulunduğu kıyılara kadar genişlettikleri anlaşılmaktadır. Mysia denilen Balıkesir ve Gönen’in
içinde bulunduğu çevre daha sonra Frigler, Lidyalılar, Persler, Büyük İskender, Bergama Krallığı
ve Romalıların daha sonra da Bizanslıların eline geçmiştir(Çağlayan Aytan, 2008). Her gelen
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kavim bir diğerinden beslenerek ve etkilenerek diğerinin kültürüyle birleşmiştir. Bu da bölge için
müthiş bir zenginlik teşkil etmiştir. Aslında Gönen tarihi bir nevi Anadolu’nun özeti şeklindedir.
Gönen ve çevresi MÖ 7. yüzyıldan itibaren İstanbul’u kuşatan Araplarca, 1071 Malazgirt
savaşından sonra Türklerce tanınmaya başlamıştır. 8. yüzyıla kadar Bizanslıların elinde kalmıştır.
13. Yüzyıl başında Anadolu Selçuklu Devleti’ne bu devletin dağılmasından sonra da Karesioğulları
Beyliği topraklarına katılmıştır. Gönen’e Osmanlıların hâkimiyetine girmesinden sonra Bolu ili
yöresinden gelen Akçaali, Rüstem ve Malkoç beylerine ait aşiretler yerleşmişlerdir. Bu aşiretler
Gönen’in nüfus potansiyelini yükseltmişler ve eski şehrin harabeleri üzerine yeni bir şehrin
oluşturulmasının ilk adımlarını atmışlardır(Çağlayan Aytan, 2008).
Doksan Üç Harbi denilen 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının ardından Balkanlar’dan ve
Kafkasya’dan
çok
sayıda
Türk
boyu
göçmen
olarak
gelip
Gönen’e
yerleşmiştir(www.balikesir.com.tr). Şehrin yapısı bu olayla birlikte az-çok oturmuştur. Halen göç
almaya devam etmektedir. 1882 yılında ilçe olmuş ve Cumhuriyet döneminden günümüze kadar
da ilçe olarak gelmiştir.
2014 yılı verilerine göre ilçe nüfusu yaklaşık 74000 olduğu söylenmektedir. 2000 yılında yapılan
Resmi Genel Nüfus Sayımına göre ise 71.804’dür. Nüfus yoğunluğu km başına 85 kişidir. Merkez
nüfus 1990'da 26.000, 2000'de 36.000 ve 2006 yılı için ise tahmini 40.000’dir. İlçenin nüfusu
2000 genel nüfus sayımına göre 71804'dir. Adrese dayalı olarak yapılan son sayımda ilçe merkez
nüfusumuz 42.000 olarak tespit edilmiştir(www.balıkesirgonen.bel.tr). İlçe gün geçtikçe
büyümeye ve özellikle kırsal kesimden gelen göçlerle nüfus yoğunluğu artmaya devam
etmektedir. Niceliksel büyümenin yanında nitelik olarak da genişlemektedir. Coğrafi sınırlar da
hızlı bir şekilde artmaktadır. Merkez ve eski adıyla köylerle birlikte 101 adet mahallesi
bulunmaktadır.
Ekonomik olarak 2000’li yıllara kadar tarım, hayvancılık, kaplıca turizmi başı çekmekteyken, son
dönemlerde sanayi işletmeleri özellikle enerji, deri, makine ve gıda alanında ön plana
çıkmaktadır. Yine bölgede yapılan önemli projeler ve geçiş alanı konumunda olması ekonomik
olarak canlılığı arttırmaktadır. Bunun yanında oya yapımı da özellikle bayanlar için aile bütçesine
katkı sağlamak için başlanmışken son dönemde şehrin sanatsal ve tanınan bir özelliği haline
gelmiş ekonomik olarak ilçe halkına ciddi bir gelir oluşturmuştur. Salı günü kurulan ilçe pazarı
hem oya ürünlerine ait bölümü hem de özgün yapısıyla içeriden ve dışarıdan birçok kişiyi yoğun
bir şekilde kendine çekmektedir. Sakin ve kısmen çevresine göre uygun arazilere sahip olması da
yatırımcıları son yıllarda Gönen’e çekmektedir.
Gönen, Marmara denizinin olumlu etkisi altındadır. Marmara'nın etkisinin bütün ova üzerinde
sürmesinin nedeni denizden buraya kadar doğal bir engelin bulunmamasıdır. Bu nedenle ılıman,
yazları sıcak, kışları yağışlı yumuşak Akdeniz iklimi özelliği görülür. Bu özelliğin unsuru olan
makilerin şehrin kuzeyindeki varlığı da bu durumu açıklayan bir örnektir. Ancak belirli ve kararlı
bir iklimi olduğu tam olarak söylenemez. Bu iklim özelliği çevresindeki yüksekçe yerlerde
nispeten karasallığa dönüşmektedir. Gönen'de yıllık sıcaklık ortalaması 14°C gibi bir değerdedir.
Yağış ortalaması 600-700 mililitre civarında olup en soğuk ayın ortalaması 5°C’nin altına
inmez(www.balikesir.com).
Toplumsal yapı olarak oldukça zengin bir ilçedir. Türkiye sınırları içerisinde bulunan tün etnik
unsurları ilçe de yerleşik hayatta uyum içerisinde görmek mümkündür. İlçede birlikte sorunsuz
bir şekilde karşılıklı hoşgörü ve kabule dayalı bir yaşam sürdürülmektedir. Bu durum Gönen’in
pozitif anlamda örnek teşkil edecek özelliklerinden biri olarak görülebilir.
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Yaşam standartları, tarihi, sosyal yapısı, ulaşımı, iklimi, ekonomik değerleri vb. dışarıdan
bakıldığında ideal yapıya sahip bir ilçe olarak göze çarpan Gönen yazdığımız özellikleri yanında
genel olarak kültürel, ahlaki, inançsal ve kişisel değerlere olan saygılı tutumuyla da dikkat çeken
bir yer hüviyetindedir.
GÖNEN’İN TANINMIŞLIKLARI
Tanınma ve bilinme duygusu her zaman insanlığın hüküm sürdüğü her yerde kendini kuvvetli
şekilde hissettirmiş bir olgudur. Bu nedenle her alanda özellikle olumlu manada bilinen, tanınan
ve talep edilen unsurlar ön plana çıkmaktadır. Bu durum kişilerde bölgelerde veya markalarda
kendini göstermektedir. İnsanın olduğu her alanda bu kaçınılmazdır. Yine insanların yerleştikleri
bölgelerde de belli özellikler belirginleşir. Bu özellikler bölgeyle özdeşleşerek bölge dışında
bulunanları da kendine çekmektedir. Bu öncelikle önemli şahsiyetler, yöresel ürünler, kültürel
ve sanatsal faaliyetler olarak kendini gösterir.
Çalışma konumuz olan Gönen için de bilinen veya tanıtılması gereken özellikler zengin bir şekilde
bulunmaktadır. Özellikle iletişim ve teknolojik gelişmeler tanınma ve yerel unsurların dışarıya
fark ettirilmesini arttırmaktadır. Çeşitli festivaller, fuarlar veya organizasyonlarla bu durum
desteklenmektedir. Kimi zamanda tanınan özellikle bölgenin önüne geçerek adeta bir marka
haline gelmektedir. Bölgeyi taşıyan, canlandıran ve geliştiren yapı taşları oluştururlar. Baklava
denilince Gaziantep’in, Mevlana denilince Konya’nın, çini denilince Kütahya’nın akla gelmesi bu
duruma örnektir.
Gönen; kaplıcaları, önemli şahsiyetleri, kültürel ve sanatsal faaliyetleri ile birlikte markalaşmayagelişmeye devam eden bir şehirdir. Hem maddi hem manevi anlamda ruhu olan, hissiyatı olan
bir yerleşim niteliğindedir. İnsani özellikleri, kadim gelenekleri ve yeniliğe açık yapısıyla Gönen
somut, kabul görmüş tanınmışlıkları ile birlikte geleceğe sağlam adımlarla ilerlemektedir.
Önemli Şahsiyetler
Toplumsal düzen içerisinde yaptıklarıyla kitleleri etkilemiş, yönlendirmiş ve yüceltmiş, nevi
şahsına münhasır kişiler bulunmaktadır. Bu şahsiyetler hem bulundukları yerleri geliştirirken
hem de buraların yerel özelliklerinden ilham alırlar. Böyle bir etkileşim sayesinde orijinal ve talep
gören fikirler, eserler, ürünler ortaya çıkmaktadır. Kişiler ve şehirler çoğu zaman adeta hemhal
olarak yeniliği, farklılığı sonuç olarak da ilgiyi tetiklemektedirler.
Gönenli Mehmed Efendi
İsmiyle müsemma nam-ı diğer Gönenli hoca; şehir ile birlikte anılan adeta Gönen dendiğinde
birçok yerde ilk akla gelen veya sorulan kişilerden birisidir. Vefatının üzerinden neredeyse 30 yıl
gibi bir süre geçmesine rağmen sıcaklığı, tazeliği, etkisi Gönen ve Gönen dışında halen devam
eden bir değerdir. Din adamlığı yanında fikrî yapısı, yardımseverliği, hoşgörüsüyle hem Gönen’e
hem de yaşadığı diğer yerlere silinmez bir iz bırakan, nadide bir insandır. Öyle insanlar vardır ki;
görüldüğünde veya hatırlanıldığında sadece bir insanı görmüş ya da anmış olmazsınız. O kişiden
de öte birçok yüce değeri akla getirirsiniz. İşte Gönenli Mehmed Efendi ismi de böyle bir isimdir.
Gönenli Mehmed Efendi Hazretleri 20. yüzyıl Türkiye’sine manevi mührünü ve Kur’an-ı Kerim
nişanını koymuş bir insandır. Nur ile zulmeti, sevgi ve muhabbetle kindarlığı ve dinsizliği, ilim ile
cehaleti, hayır hasenat ve cömertlikle neredeyse küfür olabilecek fakirlik ve muhtaçlığı,

331

çalışkanlık ve hizmetle tembelliği, velâyet ve dirâyetle imansızlık ve küfrü bertaraf etmiş;
hayatıyla bunu daima göstermiş bir Allah velisidir(Çıtlak, 2014: 8).
Yukarıdaki satırları yazan gibi birçok kişi Gönenli Mehmed Efendi adından her daim saygı hürmet
ve minnetle bahsetmektedir. Özellikle uzun yıllar yaşadığı İstanbul’da birçok insan Gönen
denilince ilk önce Mehmet Efendi’yi sormakta ve O’na dair bir hatıra veya iz aramaktadır.
Rumi 01/07/1319 (Miladi 01/07/1903) tarihinde Gönen’de dört çocuklu bir ailenin ikinci oğlu
olarak dünyaya geldi. Ağabeyi Mustafa bey, kardeşleri Ahmet bey ve Münire Hanım’dır. Kütük
kaydı Balıkesir’in küçük ve güzel bir ilçesi olan Gönen ilçesi Malkoç Mah. Hane No: 270/3 Cilt No:
1, Sayfa No: 227’dir. Babası Selamet oğullarından Osman Bey annesi Fatma hanımdır. Aslen
Kırımlı bir çiftçi ailesine mensuptur(Kurtulmuş, 2007: 13).
Henüz 12 yaşında iken hafız olmuş ve ilkokul ve ortaokulu Gönen’de tamamlayarak ilim tahsili
için bir müddet İstanbul’da bulunmuştur. Henüz 19 yaşında Gönen’e geri gelmiş ve merkez camii
imam hatipliği görevini yapmıştır. Bu dönemlerde Gönen Yunan işgaline maruz kalmış hem
vaazları hem de aktif direnişi ile işgale karşı koymuş hatta birkaç kez ölümle burun buruna
gelmiştir. Yunan işgali sonrası tekrar eğitimi için İstanbul’da bulunan Gönenli Hoca yüksek
tahsilini yapmış tekrar Gönen merkez camiinde görevine dönmüştür. Bu yıllarda Balıkesir,
Bandırma gibi birçok yerden vaazlarını dinlemeye gelenler arttığı, dönemin şartları gereği dikkat
çektiği için bir süre Konya’ya gitmiş daha sonra uzun yıllar kalıp hizmet edeceği binlerce insan
yetiştireceği İstanbul’a gelmiştir. İstanbul’da birkaç cami de görev yaptıktan sonra Sultan Ahmed
Camii imamlığına tayin olmuş, imamlık yanında kur’an kursu öğreticiği ve vaaz programlarına
yoğun bir şekilde devam etmiştir.
O’nunla tanışan herkes mutlaka O’na dair iyi bir hatıra, iyi bir iz taşımaktadır. Bulunduğu dönem
itibariyle özellikle yoğun hizmetlerde bulunduğu İstanbul ve çevresinde, yakınında hemen her
medreseye camiye yolun düşenin aklında bir anısı gönlünde bir yeri vardır. Birçok din adamı, fikir
adamı ve önemli şahsiyetin yetiştirilmesinde, eğitiminde ve gelişmesinde katkısı vardır. O
evindeki eşyaları satacak kadar cömert, normal vakit namazları yanında günde dört vaaz ve
kur’an dersleri verecek kadar dirayetli, bunların hiçbirisinin sözünü ettirmeyecek kadar da
mütevazı bir insandır.
2 Ocak 1991 yılında vefat eden Gönenli Mehmed Efendi, vefat ettiği son günlere kadar irşat ve
hizmete devam etmiş kendini eğitim ve rıza yolundan son nefesine kadar ayırmamıştır. İsminin
başına konulan Gönenli tabiri ile Gönen’in adının hep hayırla, hizmetle, iyilik ve yardımseverlikle
anılmasına vesile olmuştur. İstanbul’da adına kurulmuş vakfı ve yüzlerce talebesi halen hizmete
devam etmekte ve bir şahıs üzerinden neler yapılabileceğini en iyi şekilde göstermektedirler.
Gönen ilçesine maddi manevi yüksek bir değer değer katan bu şahıs adına ilçede bir camii, bir
okul, bir yatılı kız kur’an kursu bir dernek açılmıştır. Vefatından sonra ünü daha da artan Gönenli
hoca ismi Türkiye’nin birçok yerinden insanların ilçeye olan merakını ve ilgisini arttırmış, bakış
açısını olumlu mana da değiştirmiştir.
Ömer Seyfeddin
11 Mart 1884 yılında Gönen’de doğmuştur. 6 Mart 1920 yılında İstanbul’da vefat etmiştir. Hayatı
boyunca askerlik, gazetecilik, öğretmenlik ve yazarlık yapmıştır. Bunların içinde en fazla dikkat
çeken ve başarılı olduğu yönü yazarlığıdır. Çağdaş Türk öykücülüğü ile Milli Edebiyat akımının
kurucularından ve en başarılı temsilcilerindendir. Yüzün üzerinde öyküsü bulunmaktadır. Ömer
Seyfettin Türk Edebiyatı’nın mihenk taşlarından biri olarak kabul edilmiş ve öykücülüğü modern
anlamda edebiyatımıza uyarlamış bir şahsiyettir. Yaşadığı dönem itibariyle maddi manevi olarak
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çok fazla sıkıntı çekmiş, değeri birçok önemli insanımızda olduğu gibi vefatından sonra
anlaşılmıştır.
Türk hikâyesinin öncü isimlerinden Ömer Seyfettin, “Ben Gönen’de doğdum” derken, bu kısacık
ve alelade sözün gün gelip bir ilçenin kaderinde böylesine rol oynayacağını elbette bilemezdi.
Yazarın doğduğu ve bazı hikâyelerinde mekân olarak geçen Balıkesir’in Gönen ilçesi, Türkiye’de
ender rastlanır bir vefa duygusuyla Ömer Seyfeddin’e sahip çıkıyor ve onun hatırasını, eserlerini
yaşatmak için çalışıyor. Ömer Seyfeddin adı da böylece şehrin en önemli markası haline
geliyor(www.balikesirim.net).
“Ben Gönen’de doğdum.” Bu cümle ilçenin giriş ve çıkışında ana yolun kenarında tabela halinde
bulunmaktadır. Adeta bir sembol haline gelmiştir. Ömer Seyfeddin bırakmış olduğu eserleri Türk
Edebiyatı yanında aynı zamanda bir nevi Gönen’e de hediye etmiştir. Ömer Seyfeddin ismi
eserleri ve yukarıdaki sembolik cümle ilçenin tanınmasına büyük katkı sağlamıştır.
İlçe de Ömer Seyfeddin adına bir kütüphane, bir lise, bir meydan ve bir cadde vardır. Aynı
zamanda ilçenin yoğun bir alanına heykeli dikilmiştir. Yine adına düzenlenmiş her yıl öykü
yarışması ve etkinlikleri düzenlenmektedir. Ömer Seyfeddin Gönen de uzun yıllar geçirmese de
ilçenin adını hem dönemin de hem de günümüzde duyurmaya devam etmiş önemli bir
şahsiyettir.
Cengiz Topel
2 Eylül 1934 tarihinde doğdu. Dört çocuklu bir ailenin üçüncü çocuğu olan Cengiz Topel’in babası
Trabzonlu Tekel tütün eksperi Hakkı Bey, annesi Mebuse Hanım’dır(www.kimkimdir.gen.tr).
İlkokulu Ömer Seyfeddin ilkokulunda okumuş daha sonra babasının vefatı ile İstanbul’a
yerleşmiştir. 1957 yılında Pilot olmuş, 1964 yılında Kıbrıs Barış Harekâtı’nda uçağı vurularak esir
düşmüş ve Rumlar tarafında işkence ile şehit edilmiştir.
Cengiz Topel diğer şahsiyetler gibi Gönen’de doğmasa da şehit olması ve vatana hizmetleri
sayesinde Gönen’de de oldukça fazla anılan, değer verilen bir şahsiyet olmuştur. Hayatının kısa
bir döneminde de olsa Gönen de yaşaması ona halkın sahip çıkmasına yetmiştir. Gönen’de adına
bir okul ve anıt yaptırılmıştır. Bir caddeye ismi verilmiştir. Cengiz Topel Gönen’in manevi evladı,
hemşehrisi ve şehididir.
Diğer Şahsiyetler
Saydığımız şahsiyetlerin yanında asker ve sporcu kimliği olan Nail Gönenli, futbolculuk ve milli
antrenörlük yapan Yılmaz Yücetürk ile Prof. Dr. Ayhan Songar gibi önemli isimler Gönen’in adının
duyulmasına katkı sağlamış başarılı kişilerdir.
Kültürel ve Ekonomik Faaliyetler
Kişilerle birlikte kültür, sanat ve ekonomik oluşumlar da yerleşim alanlarının vazgeçilmez
unsurlarıdır. Yerel özelliklerle birlikte etkileşimin oluşturduğu ürünler, iklimsel ve sosyal
farklılıklar bu unsurları oluşturan etkenlerdir. Hem yaşamsal faaliyetleri devam ettiren hem de
estetik ihtiyaca cevap veren öğeler her zaman bölgesel çekim kuvvetinin en önemli yapı taşı
olmuşlardır.

333

Gönen Oyası
Gönen oyası için “El emeği göz nuru” kavramının somutlaşmış halidir diyebiliriz. Sabır, estetik,
çaba, umut ve heves gibi kavramların hepsi oya yapımında hanımların hislerini oluşturmaktadır.
Gönen İncelik, zarafet, paylaşmak, fedakârlık ve muhabbetin tezahürü olarak Gönenli hanımların
ellerinden abartısız tüm dünyaya yayılmaktadır. Oyacılık bir ilçenin tanıtımına adına festival
düzenleyecek kadar güçlü bir şekilde katkı sağlarken, aile bütçelerine de yardımcı olan
hanımların yıllardır süregelen vefakâr hikâyesidir aslında.
Oyacılığın Gönen'de ne zaman başladığı kesin bir tarih olarak bilinemiyor, hiçbir kaynakta da
rastlanılamadı. Gönen'in yerlisi eski kuşak ninelerden edinilen bilgilere göre; 1880'li yıllardan
sonra oyanın; giyim eşyaları başta olmak üzere ev eşyası ve çeyizlikler için yapıldığı
söylenmektedir. 1950'li yıllardan sonra, zengin aileye mensup kadınlar, üzerlerinde ve evlerinde
süs eşyası olarak kullanmak üzere, dar gelirli kadınlara ücret karşılığı siparişle koza ipliği ile oya
yaptırdıkları, bu işten gelir elde edilmesi üzerine 1969'lı yıllarla birlikte Gönen’in pazarı olan salı
günleri çarşının belli bir yerinde sabah erken saatlerden öğle saatlerine kadar gerçekleşen oya
alış - verişlerinin yapıldığı bir oya pazarının da kurulmasıyla birlikte; oya resmen ticari alış veriş
malzemesi haline gelmiştir. Oyayı yapanlar yaptıkları oyayı hem süs eşyası olarak evlerinde,
çeyizlerinde, kendi üzerlerinde kullanıyorlar ve hem de daha fazla üretip satarak aile bütçelerine
önemli miktarda ekonomik bir gelir elde ediyorlar(www.gonen.gov.tr).
Gönen oyalarının farkı kendilerine has motiflerinin yanında Türkiye de bir ilk olarak pazarının
olmasıdır. Salı günleri kurulan pazarda sabah 5’ten itibaren kendilerine ayrılan kısımda oyalarını
satmak için gelen hanımları ve alıcıları görmek mümkündür. Aynı zamanda ilçe içerisinde birçok
dükkânda oya bulmak mümkündür. Özellikle turizm amaçlı gelenler ile pazara yolu düşenler
Gönen oyalarından kendilerine ya da hediyelik olarak almaktadırlar.
Oyalar gelinlik kızların çeyizlerinde, evlerde süs eşyası olarak, kıyafetlerde aksesuar olarak vb
birçok tarzda kullanılabilmektedir. Gönen’in kurtuluşu olan 6 Eylül’de çeyiz ve oya fuarı kurularak
ilçe tanıtımına katkı sağlanmaktadır. Bu fuarda birçok farklı oya çeşidi, oya satıcısı ve ilçeye
gelenler buluşturulmaktadır. Yine Gönen oyacılığının geliştirilmesi, pazarlaması ve ilçe tanıtımı
amaçlı birde bayanların aktif olduğu dernek kurulmuştur. İlçede Salı pazarının önünde oya yapan
bayanların olduğu bir heykel bulunmaktadır. Oyacılık el işi sanatlarının unutulmaya yüz tuttuğu
bir dönemde maddi geliri yanında köklü geçmişi ve ilçenin tanıtımına katkısıyla adeta Gönen için
canlı ve çekici bir sembol niteliğindedir.
Gönen Kaplıcaları
Tanıtım anlamında belki de Gönen için en önemli şey kaplıcalardır. Tarihi M.Ö.’sine kadar
dayanan doğal bir nimettir. Her çağda ilçenin bir cazibe merkezi olmasını sağlamıştır. Gönen
Kaplıcaları konumu itibariyle sağlık eğlence ve turizmin birleştiği bir mevkidedir. Bu nedenle
özellikle yerli turistler tarafından fazlaca tercih edilmektedir.
Büyük İskender bundan 2350 yıl kadar önce Pers İmparatoru III. Darius’e karşı Granikos
Çayı (Biga Çayı) kenarında yaptığı savaşı kazanır. Büyük İskender savaş sonrası Persler‘in
kontrolündeki Kyzikos’u (halen Erdek’in Belkıs Mahallesi) da almak üzere ordusu ile Batı’ya
doğru ilerlerken Gönen mevkiine gelindiğinde burada bulunan kaynak sıcak sudan askerlerin
faydalanması için geçici bir kamp yeri kurulur. Gönen’de ilk iskân böylece başlar. Bu seçime
elbette ki, 80 derecenin üzerinde sıcaklıktaki su soğutmak için hemen yanda ender bir oluşum
olarak çay suyunun bulunması neden olmuştur. Böylece kaynar su çaydan kanal açılmak sureti
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ile kolayca soğutularak yıkanma
gonenkulturplatformu.blogspot.com).

amaçlı

olarak

hemen

kullanılabilmiştir(www.

Yukarıdaki bilgi menkıbevi olmakla birlikte bilinen en eski bilgidir. Dönem dönem imparatorlara
dönem dönem halka, arkerlere hizmet vermiştir. Birçok sınıftan ve kavimden insanın elde etmek
için çabaladığı bir bölge olarak göze çarpmaktadır. Gönen Kaplıcası, Mısırlılar, Romalılar ve
Bizanslılar zamanında işletilmiş ve o tarihlerde büyük bir şöhrete sahip olmuştur. Kaplıca
yöresindeki kazılarda termalizm ile ilgili tarihi eserler çıkarılmıştır. Bu tarihi eserler kaplıca
müzesinde saklanmaktadır(www.yeniasir.com.tr).
14. Yüzyıla kadar Bizanslıların elinde kaldığı bilinen kaplıca bölgesi Sultan Orhangazi döneminde
Türklerin eline geçmiştir. Bu dönemden sonra da kaplıca suları farklı yapılarla şifa dağıtmaya
devam etmiştir. Bölgenin ilk tesisi cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan Yeşil oteldir. Halen restore
edilmiş şekliyle varlığını sürdürmekte bunun yanında biri 4 yıldızlı olmak üzere birçok otel ve
pansiyon gelen misafirlere hizmet vermektedir. Aynı bölgede içinde termal havuzu bulunan bir
hamam da bulunmaktadır. Oteller ve havuzun yanında tıbbi sağlık hizmeti de verilmektedir.
Masaj, fizik tedavi gibi alanında uzman personeller gelen misafirlere yardımcı olmaktadır.
Gönen Kaplıcaları karışık acı maden sularındandır. Romatizma, kadın hastalıları, kalp ve damar
hastalıkları, idrar yolları ve solunum rahatsızlıklarına içildiğinde böbrek, karaciğer ve safra yolları
hastalıklarına iyi geldiği, vücudu rahatlatarak sakinleştirdiği anlaşılmıştır. 73-80 derece sıcaklığı
bulunmaktadır. Ayrıca bu su bazı mahallelerdeki evlerde ısınma sistemi olarak da
kullanılmaktadır. Tüm bu saydıklarımızla birlikte yine Gönene 10 km uzaklıkta bulunan içinde
otel ve konaklama imkânı olan odaların bulunduğu, termal suyu ile doldurulan bir havuzu ve
hamamının olduğu Ekşidere Dağ Ilıcası’na da değinmeden geçmek hazsızlık olur. Gönen’e gelen
herkes günü birlikte olsa bu mekâna uğramalı ve suyu ile temiz dağ havasından mutlaka
faydalanmalıdır.
Kaplıcalar Gönen için hem turizm ve gelir kapısı hem de ilçe içinde bulunan muazzam bir şifa
kaynağıdır. Şehir için marka değeri olan, hatrı sayılır derecede turist çeken bir yerdir. Tesisleşme
ve tanıtımın artmasıyla daha da önemli bir gelir kaynağı ötesi kendisinden çok daha fazla kişinin
yararlanacağı bir şifa aracı olacaktır.
Salı Pazarı
Türkiye’nin en büyük yerel kapalı Pazar alanlarından birisidir. Adından da anlaşılacağı üzere Salı
günleri sabah erkenden kurulmaktadır. Bir bölümü oya satış alanı olarak hizmet vermektedir.
Daha önceleri şehir içinde sokaklarda kurulan Pazar 2006 yılından sonra Manyas yolu üzerinde
üstü kapalı olarak hizmet vermeye devam etmektedir. Kurulduğu bölgeyle birlikte şehrin
ekonomik yapısını da canlandırmıştır. Yöresel ürünlerin yanında ilçe dışından gelen birçok tüccar
pazarda mallarını satma imkânı bulmaktadır. Çeşitliliği bol, fiyatları uygun ve ürünleri kaliteli bir
pazardır. Oyadan, et ve süt ürünlerine, giyimden sebze meyveye, bakkaliyeden oyuncak ve
elektroniğe kadar akla gelecek her türlü şey pazarda satılmaktadır.
Salı pazarına son yıllar yoğun şekilde olmakla birlikte il dışından ve içinden birçok ziyaretçi
gelmektedir. Hatta bu amaçla otobüslerle turlar düzenlenmeye başlanmıştır. Pazara gelen kişiler
alışveriş yapmakta bunun yanında şehri gezmekte veya kaplıcalara girmektedir. Şehrin
hareketliliği ve marka değerini arttıran bir organizasyondur.
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Şehir Parkı
Ülkenin ilk şehir parklarından biri olan Vali Hüseyin Öğütcen ismi ile anılmaktadır. Oldukça geniş,
yeşili ve ağacı bol bir alana kurulmuştur. İçinde kaplıca otelleri, konser alanı, cami, yürüyüş
yolları, spor salonu, lunapark, çay bahçeleri ve çeşitli dükkânlar bulunmaktadır. Gönen’e yolu
düşen herkesin mutlak surette ziyaret ettiği, yerli halkın tabir-i caizse nefes aldığı bir mekândır.
Tatil dönemleri oldukça yoğun olmakla birlikte yaz kış sürekli hareketliliği olan bir yerdir.
Fuarlara, festival ve organizasyonlara da ev sahipliği yaparak ilçenin en aktif alanlarından
birisidir.
Panayır
Her yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında ilçede yapılan bir etkinliktir. Bölgenin en büyük
panayırıdır. Daha önce şehrin farklı alanlarında kurulan panayır kapalı Pazar alanının faaliyete
girmesiyle ile Salı Pazarı’nın da kurulduğu alanda yapılmaktadır. İlk gün hayvan alım satımının
olduğu bir Pazar kurulur. Sonraki günler lunapark malzemelerinin ve oyun araçlarının kurulduğu
bir bölüm ve alış verişin-tanıtımların yapıldığı bir bölüm hizmete girmektedir. Oldukça yoğun bir
katılımı olan organizasyonda önemli bir ekonomik canlılığın yanında, sosyal bir paylaşım ve
kaynaşma da oluşmaktadır. Son yıllarda önemli ulusal ve uluslar arası şirketlerde bu alanlardaki
potansiyeli görerek tanıtım ve pazarlama amaçlı panayırlara katılmaktadır.
Yiyecekler
Bir yerin tarihi ve kültürel özelliklerini ele aldığımızda o yerin yiyecek kültürü, bu yiyeceklerin
sosyal hayattaki yeri, ekonomik getirisi ve tanınma oranı oldukça önemlidir. Yiyecek seçimi
şehrin bir nevi zevk ve tercihlerine tercüman olmaktadır. Tabi bunda iklimsel özellikler, maddi ve
manevi yapının da etkisi bulunmaktadır.
Gönen denilince akla gelebilecek ilk yiyeceğin özellikle son yıllardaki gelişimi ile pirinç olduğunu
rahatlıkla söyleyebiliriz. Piyasada Gönen baldosu diye bir marka dahi oluşmuştur. İlçenin
çıkışında özellikle Bandırma yolu üzerinde birçok pirinç fabrikası görmek mümkündür.
Yetiştiriciliği yanında pazarlama ve tanıtımı da oldukça iyi yapılan bir üründür. Bölgedeki üretimi
çok eski yıllara dayanmasa da piyasadaki yeri ve talep edilirliği oldukça yoğun bir üründür.
Pirinçle birlikte özellikle son yıllarda ilçe dışında tanınmaya başlayan bir diğer ürün de patlıcandır.
İstanbul’da birçok pazarda Gönen patlıcanı yazılı etiketlere ve kutulu ürünlere rastlamak
mümkündür. Yoğun nüfusa sahip bölgelere hızlı ve rahat ulaşımı sayesinde tercih edilmekte taze
tüketimi sağlanmaktadır. İlçe de yetişen ve pazarlanan birçok sebze meyve türü yanında patlıcan
marka değeri taşıyan bir ürün haline gelmiştir.
Gönen besi ve hayvancılık yönünden elverişli bir iklime sahip olduğundan et ve süt ürünleri de
fazlaca üretilebilmektedir. Yakın komşusu Manyas’ta olduğu gibi Gönen’de de özellikle peynir
ürünleri ilçe içi ve dışından yüksek miktarda talep görmektedir. Gönen de bu alanda faaliyet
gösteren birçok ulusal ve uluslar arası firma bulunmaktadır. Süt ürünleri Gönen için ciddi
anlamda istihdam alanı oluşturmuş ayrıca kurulan fabrikaların ulaştığı her yerde kendini tanıtma
imkânı bulmuştur. Bunun yanında tıpkı
patlıcanda olduğu gibi büyük şehirlerdeki birçok pazarda gönen peyniri ibaresini görmek de
mümkündür.
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Farklı birçok il ve ilçede hoşmerim tatlısı ve kolonya yapılmakla birlikte bu alanda Gönen’in ismini
saymamak haksızlık olabilir. Zira ilçe de hoşmerim yapan birçok firma ile birlikte ve kolonya imal
eden Gönen ibareli kendi telifini oluşturmuş iki işletme bulunmaktadır. Yukarıda saydığımız
ürünler kadar olmasa da özellikle hediyelik ürünler olarak dikkat çekmektedirler.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Günümüzde hemen her il, ilçe hatta bazı köylerde dahi orayı tanıtma, ilgi çekebilme, maddi veya
manevi kazanım elde etme, kültürel ya da tarihi gelenekleri yaşatma adına festivaller, fuarlar,
organizasyonlar yapılmaktadır. Bu nedenle yerleşim alanları cazibe merkezi olabilmek ve
tanınmak adına adeta bir yarışa girmişlerdir. Gelişen ve değişen iletişim ağıyla birlikte bu durum
kaçınılmaz bir hal almaktadır. Bazen milyarlarca liralık bir yatırıma karşılık internet veya
üzerinden yapılmış bir yayın daha fazla ilgi çekmekte ve o yerin ilgi odağı olmasını
sağlayabilmektedir. Bu nedenle tanınan bilinen, tanıtılan unsurların önemi ön plana çıkmaktadır.
Bilinen kişi, turistik mekân ya da yiyecekler kendi marka değerleriyle birlikte şehri de
taşımaktadır. Bu da tanınmış şeylerin şehirle olan bağını güçlendirme gereğini ortaya
çıkarmaktadır.
Şehirler için bazen kişiler, bazen tarih, bazen bir yiyecek ya da çok farklı bir değer sembol
niteliğinde olabilir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi asıl önemli olan nokta bu değerin şehrin
iliklerine kadar işlemesini sağlamaktır. İkisinden birinin adı anıldığında diğerinin hafıza da direkt
olarak hatırlanmasını oluşturmak şehri maddi manevi güçlendirecektir. Sosyolojik, psikolojik ve
ekonomik olarak yerleşim yeri özgüven sahibi olacaktır. Bunu başaran pek çok şehirde olduğu
gibi toplumsal statü de artacaktır.
Gönen başlı başına doğal özellikle ve tarihsel süreci ile ele alındığında marka değeri olan bir
şehirdir. İlçenin adı ulusal manada hemen her bölgede bilinen akıllarda olumlu hatıralar ya da
arzular barındırmaktadır. Bu kadar pozitif algıya sahip bir yerin kendiyle birlikte tanınan değerleri
de aynı etkiyi oluşturmaktadır. Bunun yanında hâlihazırda elde bulunan değerleri yüceltmek ve
tanınma oranını artırmak da bölge insanının olağan süreçte yapması zaruri bir görevdir. Bunun
sonucunda yine bölge halkı için maddi ve manevi kazanımların elde edilmesi kaçınılmaz olacaktır.
Şahsiyetlerden, turistik ve doğal özelliklere, yiyeceklerden, kültürel ve sanatsal faaliyetlere kadar
her şeyin oldukça zengin bir şekilde bulunduğu ilçenin gelişen yeniliklere de ayak uydurarak
tanınmışlıklarını bölgesel altyapı, insani değerler ve bürokratik uyum içerisinde ulusal ve uluslar
arası arenada sergilemesi çok da zor olmayacaktır. Bunun gerçekleştirilmesine dair potansiyel ve
enerjiye sahip olan ilçenin, bu yönde ekonomik, resmi sistem ve çok yönlü iletişim eğitimi gibi
konularda teşvikle desteklenmesi bölgedeki canlılığı daha da artıracaktır. Son olarak Ziya
Paşa’nın dediği gibi; Âyînesi iştir kişinin lafa bakılmaz.” düsturundan yola çıkarak bölgesel
manada birliğin, ortak hareket etmenin ve istişarenin bereketinden faydalanılarak, gitgide
küçülen dünya da birçok açıdan tercih edilebilir bir şehir üretilerek, tanınmışlıkları üzerinden
işlenilmelidir. Gönen için bu ışığın parlak olduğu görülmektedir.
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BANDIRMALI SANAYİCİLERİN BAKIŞ AÇISIYLA KUŞ CENNETİ
MİLLİ PARKI1
Dr. Öğr. Üyesi Ferhat ARSLAN
Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Fen – Edebiyat Fakültesi, ferhat.arslan@cbu.edu.tr

ÖZET:
Kuş Cenneti Milli Parkı (KCMP) barındırdığı kuş türleri ve ekosistem işlevleri nedeniyle korunan alanlar
kapsamında farklı bir öneme sahiptir. Milli parkta kirliliğin artması ve buna bağlı olarak da çeşitli sorunların
yaşanması çeşitli çevrelerce sorumlu kişi/grup arayışını da beraberinde getirmiştir. Birçok kişi ise kirliliğin
önemli oranda sahadaki sanayi tesislerinden kaynaklandığını savunmuş ve çevreye gereken önemi
vermedikleri gerekçesiyle bölgedeki sanayicileri sürekli olarak suçlamıştır. Bu çalışma sanayicilerin
kendilerine yöneltilen suçlamalar ve KCMP ile ilgili görüşlerini ortaya koymayı amaçlamıştır. Çalışma
kapsamında; bölgedeki sanayicilerin doğa koruma programlarını nasıl algıladıklarının, kendilerine
yöneltilen suçlamalara hangi cevapları verdiklerinin, milli parkı korumak için uygulanan programları
sanayicilere ne gibi etkileri olduğunun ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Araştırmada saha çalışması temel
metodoloji olarak kullanılmış ve alanda bir yılı aşkın süre ile değişik zamanlarda incelemelerde
bulunulmuştur. Bu kapsamda sanayicilerle ve sanayicileri temsil eden sivil toplum kuruluşlarıyla açık uçlu
sorular kullanılarak görüşmeler yapılmış ve elde edilen bulgular mevcut literatür ışığında
değerlendirilmiştir. Çalışma neticesinde sanayicilerin çevre duyarlılıkları olmasına rağmen bir dizi etken
dolayısı ile çevresel yatırımlarda isteksiz davrandıkları tespit edilmiştir. KCMP’nin kirlenmesine neden olan
diğer faktörleri bir kanara bırakarak sanayicileri suçlu ilan etmek doğru bir yaklaşım değildir. Ancak
sanayicilerin de bu bakış açısından hareketle kirletici unsur olarak kendisi dışındaki sektörleri, kurumları,
idari ve sosyal süreçleri sorumlu tutmaları ve dikkatleri onların üzerine çekmelerinin haklılık payı yoktur.
Sanayicilerin kendilerini de sorunun bir parçası olarak görmesi daha sürdürülebilir bir gelişme için anahtar
olabilir.
Anahtar sözcükler: bandırma, kuş cenneti, mili park, doğa koruma, sanayileşme
JEL Kodu: O14, O25, O44

Bu çalışma, yazarın 2005 yılında sunduğu “Bandırma’daki Sanayicilerin Kuş Cenneti Milli Parkı Kirliliğini Algılaması”
başlıklı yüksek lisans tezinden hazırlanmıştır.
1
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THE BIRD PARADISE NATIONAL PARK WITH
THE PERSPECTIVE OF INDUSTRIALISTS IN BANDIRMA
Asist. Prof. Dr. Ferhat ARSLAN
Manisa Celal Bayar University, Faculty of Science and Letters, ferhat.arslan@cbu.edu.tr

ABSTRACT:
The Bird Paradise National Park (BPNP) has a different prescription in terms of bird species and
ecosystems it hosts. The increase of pollution and various problems in National Park has led to quest the
responsible person/group. Many people have argued that the pollution stemmed from a significant
proportion of industrial facilities in the field and constantly blame the industrialists in the region for not
giving the necessary attention to the environment. This study aimed to reveal the opinions of industrialists
about the accusations and the National Park. In this study is aimed to reveal; how to perceive the
industrialists the nature conservation programs in the region, what answers they give to the accusations,
what are the effects of the programs to the industrialists that implemented to protect the National Park.
The basic method was fieldwork in this research and examined over a period time of several years. In this
context, there has been a lot of aggression with industrialists and non-governmental organizations
representing industrialists and the obtained findings were evaluated in the light of the current literature.
As a result of the study, the industrialists have environmental sensitivities, but they are reluctant to invest
in environmental investments due to a number of factors. It is not the right approach to declare
industrialists accused that leaving other factors causing the pollution of the National Park. It is also not
true that industrialists should blame other sectors, institutions, administrative and social processes
without taking responsibility. The fact that industrialists consider themselves part of the problem can be
key to a sustainable development.
Keywords: bandırma, bird paradise, national park, nature conservation, industrialization
JEL Code: O14, O25, O44
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GİRİŞ
Çevresinde yaşayan halkın yaşamında ve doğal denge ile biyolojik çeşitliliğin korunmasında
önemli bir yeri olan, bölge ve ülke ekonomisine katkılar sağlayan sulak alanlar en basit şekilde:
“karasal ve sucul ekosistemler arasındaki sınır üzerinde oluşan ve yaşamsal öneme sahip alanlar”
(Karadeniz, 1998: 27) olarak tanımlanabilir. Uluslararası boyutta sulak alanların korunması
amacıyla 1971 yılında hazırlanan ve Türkiye’nin de 1993’te taraf olduğu Ramsar Sözleşmesi’ne
göre ise sulak alanlar: “doğal veya yapay, devamlı veya geçici, suları durgun veya akıntılı, tatlı,
acı veya tuzlu, denizlerin gel - git hareketlerinin çekilme devresinde 6 metreyi geçmeyen
derinlikleri kapsayan bütün sular, sazlık, bataklık ve turbiyeler” (Çevre Bakanlığı, 1995: 10) olarak
tanımlanmıştır.
Kuş Cenneti Milli Parkı (KCMP), Balıkesir’in Bandırma, Manyas ve Gönen ilçeleri sınırları içindeki
Manyas Gölü’nün kuzey doğusunda yer alır. Bakanlar Kurulu’nun 8955 sayılı kararı ile Manyas
Gölü’nün tamamının park sınırlarına dahil edildiği 2005 yılına kadar “64 hektarlık alanı ile
dünyanın en küçük milli parkı” (Arı, 2003) olma özelliğine sahip olan KCMP, bu tarihten sonra
bu özelliğini kaybetmiştir (Şekil 1).

Şekil 1: Çalışma Sahası Lokasyon Haritası
Kaynak: (Arslan, 2015: 2)
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Manyas Gölü, sahip olduğu özellikleri (Batı Palearktik göç yolu üzerinde bulunması, önemli kuş
türlerine ev sahipliği yapması ve ekolojik dengenin korunmasındaki rolü) nedeniyle 1959’da milli
park ilan edilmiştir. Avrupa Konseyi tarafından sadece iyi korunan ve bilimsel değeri yüksek olan
yerlere verilen “ A” sınıfı diplomayı 1976, 1981, 1986, 1991 ve 1996 yıllarında almaya hak
kazanan KCMP, gölde meydana gelen kirlenme nedeniyle bu diploma 2001 yılında bu diplomasını
kaybetmiştir. Ancak, daha sonra yapılan çalışmaların iyi sonuçlar vermesi nedeniyle 2004 yılında
bu diploma KCMP’ye yeniden verilmiştir.
Manyas Gölü'ne her yıl milyonlarca kuşun uğraması, kuluçka yapması ya da kışlaması nedeniyle
burası yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik için çok önemli bir ekosistemdir. 1994'te bir kısmı,
1998'de ise tamamı Ramsar Sözleşmesi'ne dahil edilen Manyas Gölü, içinde barındırdığı canlılar
kadar etrafındaki 13 köyde yaşayan 10.000 den fazla insan için de geçim kaynağıdır (Arı, 2003).
Bandırma’nın Marmara Bölgesi’nde yükleme – boşaltma kapasitesi açısından İstanbul’dan sonra
ikinci büyük limana sahip olması, sahaya demiryolu ve karayolu ile kolayca ulaşılması ve
İstanbul’a yakınlığı gibi özelliklerinin de etkisiyle Bandırma, özellikle 1970’ten sonra, büyük bir
sanayileşme sürecine girmiş ve ekonomik bir çekim merkezi olmuştur. Sanayileşmenin yoğunluk
kazandığı 1985’ten sonra, Bandırma’nın nüfusu 100.000’e kadar çıkmış ve Türkiye’nin pek çok
yerinden sahaya göç başlamıştır.
Balıkesir - Bandırma karayolunun Manyas Gölü yakınlarından geçmesi nedeniyle Bandırma’daki
sanayi tesislerinin büyük bölümünün Manyas Gölü ve KCMP yakınlarında kurulmuştur. Sahadaki
önemli sanayi tesisleri arasında; Etimaden Bor ve Asit Fabrikası, Bagfaş Gübre, Banvit
Tavukçuluk, Şeker Piliç gibi ulusal ve uluslararası çaptaki firmalar gösterilebilir.
AMAÇ ve YÖNTEM
KCMP, sahip olduğu özelliklerinden dolayı hem ulusal hem de uluslararası öneme sahip bir
koruma alanıdır. Bununla birlikte günümüz dünyasında doğa koruma kavramı eskisinden farklı
bir anlam taşır. Daha önceki koruma modellerinde korunacak alanın etrafının çitlerle çevrilip o
sahadaki insan faaliyetlerini en aza indirilmesi yer alırken; günümüz doğa koruma anlayışında ise
“katılımcı koruma modeli” olarak ifade edilen bir yöntem uygulanmaktadır. Bu modelde
korunacak alan, o sahadaki yerel kullanıcıların da görüşlerinin alındığı bir koruma planı dâhilinde
yönetilmektedir.
Bandırmalı sanayiciler, Manyas Gölü’ndeki balık, kurbağa gibi canlıları tesislerinde işleyip ihraç
etmeleri, göl suyunu arıtma tesislerinde kullanmaları ve atıklarını dereler aracılığıyla göle
göndermeleri nedeniyle Manyas Gölü’nün yerel kullanıcılarındandır. Bu nedenle Manyas
Gölü’nde yapılacak herhangi bir koruma faaliyetinin başarılı olması için diğer yerel kullanıcılarla
beraber sanayicilerin de görüşlerine başvurulmalıdır.
KCMP, göl içerisinde ve çevresinde yaşanan kirlilik sorunları nedeniyle birçok akademik
çalışmanın konusu olmayı başarmıştır. Ancak yapılan çalışmalarda sahadaki kirliliğin temel
sebebi çoğunlukla sanayiciler olarak gösterilmiştir (Gürpınar, 1989; Aydın, 1996). Bununla
birlikte sahada sanayicilerin KCMP ve Manyas Gölü hakkındaki düşüncelerini, bakış açılarını
araştıran ve bu konudaki sorunlarını yansıtan herhangi bir çalışma yapılmamıştır.
Bu çalışma, Manyas Gölü’nün yerel kullanıcılarından olan sanayicilerin göl ve milli park
hakkındaki düşüncelerini, gölün kirlenmesindeki en büyük paya sahip oldukları yönündeki
suçlamalar hakkındaki fikirlerini ortaya koyması amacıyla önem taşımaktadır. Bu amaçla
Bandırma'da, Balıkesir-Bandırma karayolu çevresindeki sanayi bölgesinde saha çalışması
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yapılmıştır. Saha çalışmalarında sanayicilerle ve sanayicileri temsil eden sivil toplum
kuruluşlarıyla açık uçlu sorular kullanılarak mülakatlar yapılmıştır. Görüşülen sanayicilerin
seçiminde özellikle sahada ekonomi ve istihdam açısından önemli olan, çevreyi kirlettiği
iddiasıyla eleştirilen ya da bu nedenle ceza verilmiş olan ve bulunduğu sektörü en iyi temsil
ettiğine inanılanlar dikkate alınmıştır. Çalışmada tüm sektörlerden en az birer sanayici ile
görüşülerek her sektördeki firmaların konu hakkındaki görüşleri alınmaya çalışılmıştır. Bu
sektörler arasında gıda (maya ve yağ), maden (mermer, bor), makine, gübre ve hayvancılık
(kümes hayvancılığı) yer almaktadır.
Çalışmada cevabı aranan temel sorular ise şunlardır:
• Bandırmalı sanayicilerin bir korunan alan olarak KCMP hakkındaki düşünceleri nelerdir?
• Sanayiciler, gölü kirlettiklerine yönelik suçlamalar için ne söylemektedir?
• Sanayiciler, KCMP’de yaşanan çevresel sorunlarda kendi paylarının olup olmadığı
konusunda ne düşünmektedir?
• Sanayicilere göre gölün kirletilmesindeki temel etkenler nelerdir?
• Sanayicilere göre, KCMP’de ve Manyas Gölü’nde yaşanan sorunların çözümleri nelerdir?
BULGULAR
Bandırmalı Sanayicilere Göre KCMP’nin Kirlenme Nedenleri
1987-2000 yılları arasında sahadaki kirliliğin nedenlerinin saptanması için yapılan araştırmalarda
ve hazırlanan raporlarda, belli başlı kirlilik faktörleri üzerinde yoğunlaşılmıştır. Yapılan bu
araştırmalara göre kirliliğin ve göldeki ekolojik dengenin bozulmasının nedenleri şu başlıklar
altında toplanabilir:
• Evsel atıklar
• Endüstriyel atıklar
• Tarımsal kirlenme
• Tavukhaneler
• Kocaçay Havzası’ndaki maden yatakları
• Devlet Su İşleri
• Erozyon (Arslan, 2005: 26)
Sahada büyük sermayelerle kurulmuş, yöre halkı için olduğu kadar Türkiye için de önemli ve
istihdam kapasitesi yüksek çok sayıda sanayi kuruluşu bulunmakta; içinde 800 işletmenin olduğu
bir de Küçük Sanayi Sitesi yer almaktadır. Manyas Gölü ve çevresindeki kirlilik çoğunlukla bu
sanayi tesislerine bağlanmaktadır (Arı ve Arslan 2007: 18).
İşletmelerin sözcüleri, gölün kirlenmesinde sanayi tesislerinin de etkili olduğunu; ancak bunun
sayısının birkaçı geçmeyeceğini belirtmektedirler. Onlara göre, bölgedeki sanayicilerde bu
konuda bilinçlenme gün geçtikçe artmakta ve arıtma tesisi olmayan firma sayısı da her geçen
gün azalmaktadır (Arslan, 2005: 38). Buna karşılık sahadaki sanayicilere ve onları temsil eden
yetkililere göre sahanın kirlenmesinin ve ekolojik dengesinin bozulmasının nedenleri şunlardır:
• Çiftçilerin sebep olduğu tarımsal kirlenme
• Tavukhaneler
• Devlet Su İşleri
• Altıncı Ana Jet Üssü
• Diğer nedenler (Arslan, 2005: 38)
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Çiftçilerin Sebep Olduğu Tarımsal Kirlenme
Sanayicilere göre KCMP’nın ve Manyas Gölü’nün kirlenmesindeki en büyük etken göl çevresinde
tarım faaliyetleri ile uğraşan çiftçilerdir. Onlara göre, göl çevresindeki 20 köyde yaşayan 15 bine
yakın kişinin neden olduğu evsel atıklar ve çiftçilerin yapmış olduğu zirai etkenler gölün
kirlenmesinde büyük rol oynamaktadır. Görüşülen sanayiciler açısından çiftçilerin göle verdikleri
zarar şu şekilde maddelenebilir:
• Çiftçilerin gelişigüzel bir şekilde kullandıkları tarım ilaçları
• Bilinçsiz gübre kullanımı
• Köylerden gelen evsel atıklar
• Gölden su çekmek amacıyla kullanılan su motorlarından kaynaklı kirlilik
Tavukhaneler
İşletme yetkilileri özellikle Edincik civarındaki ve göl çevresindeki tavukhanelerin göle çok büyük
zararı olduğunu düşünmektedirler. Onlara göre, çok yakıcı asit özelliği olan tavuk gübrelerinin
rastgele ortalığa bırakılması ya da doğrudan derelere atılması gölün kirlenmesine neden
olmaktadır. Bandırma Belediyesi’nin Edincik’teki tavukhaneler için ortak bir arıtma tesisi planı
olduğunu; ancak bunun gerçekleştirilemediğini söyleyen sanayiciler, gölü asıl kirleten
tavukhanelerin suçunun kendilerine yüklenmesinden şikâyetçi olduklarını ifade etmektedirler
(Arslan, 2005: 41).
Göl çevresinde tesisleri yer alan büyük tavuk üretim firmalarının yetkilileri ile görüşüldüğünde,
olaya farklı bir bakış açısı sundukları görülmektedir. Onlara göre bölgedeki kirlilikte
tavukhanelerin bir etkisi var. Ancak bu etkinin nedeni yumurta tavukçuluğu yapan firmalardır.
Broyler tavukçuluğu ile yumurta tavukçuluğunun farklı sektörler olduğunu ifade eden yetkililer,
yumurta tavukçuluğu yapan birçok firmanın arıtma tesisi bulunmadığını belirtmektedir.
Devlet Su İşleri (DSİ)
Sanayicilere göre gölün ekolojik dengesinin bozulmasındaki bir başka etken ise DSİ'dir. DSİ
tarafından tarım alanlarının taşkınlardan korunması için göl etrafına 1992 yılında setler yapılmış,
ardından göl çıkışı olan Karadere üzerinde Ergili ve Karadere regülatörleri yapılarak göl çıkışı
kontrol altına alınmıştır. BANSİAD (1999) raporunda, DSİ' nin gölü Karacabey Ovası’nın
sulamasında bir baraj gibi kullandığı belirtilmiştir (s.14). Bu regülatörler nedeniyle kışın
hektarlarca dönüm arazinin sular altında kaldığını, yazın da regülatör kapaklarının kapalı
kalmasından dolayı kuşların yuva yaptığı ağaçların uzun süre su altında kaldığının ifade eden bir
sanayici, bu durumun sorumlusunun bile kendilerinin görülmesinden rahatsız olduklarını ifade
etmiştir (Arı ve Arslan, 2007: 20).
Altıncı Ana Jet Üssü
Sanayiciler 6. Ana Jet Üssü’nün gölü önemli ölçüde tahrip ettiğini düşünmektedirler. Onlara göre,
6. Ana Jet Üssü içinde bulunan 6 bin kişilik lojmanın kanalizasyonu, uçakların bakımında ve
tamirinde kullanılan tüm yağ ve atıklar arıtılmaksızın Sığırcı Deresi vasıtasıyla doğrudan göle
verilmektedir. Bununla birlikte üsse ait Kızıksa’daki atış poligonuna uçaklarla hemen hemen her
gün atış talimi yapıldığını belirten sanayiciler, kuşların bu atılan mermi ve bomba seslerinden
etkilenmemesinin imkansız olduğunu belirtmektedirler (Arslan, 2005: 43).
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Diğer Nedenler
Sanayicilerle yapılan görüşmeler neticesinde KCMP’nin ve Manyas Gölü’nün kirlenmesinde etkili
olan diğer faktörler ise şunlardır:
•
•
•
•

Balya’daki işletilmeyen kurşun izabe tesislerinin ve maden ocaklarının yağmur suları ve
özellikle Kocaçay aracılığıyla göle ulaşan atıkları,
Erozyon
Balya, İvrindi ve Kocaavşar’da kurulu olan on beşe yakın büyüklü - küçüklü mandıralar
Küçük Sanayi Sitesi (Arslan, 2005: 44)

Bandırmalı Sanayicilere Göre Bölgede Kaynaklanan Sorunların Nedenleri
Sahada büyük ve küçük ölçekli çok sayıda işletme bulunmaktadır. Bunlardan Etibor, Bagfaş,
Banvit, Şeker Piliç, Kocaman Balıkçılık, Mauri Maya firmaları ve Tamek-Kızıksa Şubesi, Öztürkler
Mermer, Yemtar, Kombakçı Pen ve Sezerler Mandıra bu işletmeleri temsil etmek üzere seçilmiş
ve bunların yetkilileri ile görüşülmüştür. Bu görüşmelerde sanayiciler, sorunlara sebep olarak bir
dizi ekonomik, sosyal ve yapısal neden ortaya koymuşlardır. Bunar:
•
•
•
•
•
•
•
•

Devletin doğa korumadaki tutarsızlığı
Yetki karmaşası
Bürokratik engeller
Uygulamadaki adaletsizlik
Sorumluluk riski
Sanayicilere yüklenen anlam
Kapasiteyi aşan yükümlülük talebi
Uygulama adaletsizliği (Arslan, 2005: 45-51).

Bandırmalı Sanayicilere Göre Sahadaki Kirlenmenin ve Sorunların Çözümleri
Bandırmalı sanayiciler her ne kadar KCMP’nin ve Manyas Gölü’nün yeterli derecede
korunduğuna ve devletin bu konudaki samimiyetine inanmıyor olsa da, KCMP’nin mutlaka
korunması gereken bir doğa mirası olduğuna inanmaktadır. Ancak bölgede yaşanan sorunlar
çözülmedikçe sahanın tam olarak korunamayacağına belirten sanayicilere göre mevcut
sorunların çözüm yolları ise şunlardır:
• Devletin yol gösterici olması,
• Mevzuatın herkese aynı şekilde uygulanması,
• İyi bir planlamanın yapılması,
• Sahanın tarım alanı olmaktan çıkarılması,
• Sanayicilere maddi destek sağlanması,
• Sanayicilerin üzerlerine düşeni yapması,
• Atıkların değerlendirilmesi,
• Yerel yönetimlerin güçlendirilmesi (Arslan, 2005: 75).
SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada amaçlanan, KCMP'nm kirlenmesinden birinci derecede sorumlu tutulan
sanayicilerin konu hakkındaki bakış açılarının ortaya çıkarılmasıdır. Çalışma sırasında görüşme
talebinde bulunulan sanayicilerin bir kısmı konu hakkındaki fikirlerini belirtmekten kaçınmış ya
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da çalışmada isimlerinin geçmesini istememiştir. Bunun nedeni, birçok sanayicinin, fikrini
açıklaması durumunda ceza alabileceği düşüncesidir. Bu durum, olumlu gelişmelere rağmen
çevre ve kalkınma ile ilgili sorunların şeffaf bir şekilde tartışıldığı demokratik bir ortamın
olmadığını göstermektedir. Sorunun sağlıklı çözümü için bütün paydaşların içerisinde olduğu ve
fikirlerini, isteklerini, sorunlarını ve ihtiyaçlarını şeffaf bir şekilde ortaya koyduğu bir platforma
ihtiyaç vardır.
Çevre kirliliği çok çeşitli faktörlerin etkisiyle oluşmuş bir sonuçtur. Birçok kişinin yaptığı gibi çevre
kirliliğinde diğer faktörleri göz ardı ederek sadece sanayicileri sorumlu tutmak çevreyi
korumaktan çok ona ona verecektir. Türkiye'deki bu anlayıştan dolayı çevreciler sanayicilere hep
karşı taraf olarak bakmıştır. Bu da çoğu sanayicinin çevre kalkınma ikileminde kalmasına neden
olmaktadır.
Doğa korumadaki yeni yaklaşım, sürdürülebilirlik çerçevesinde korunan alanın en azından belli
bir bölümünün insan kullanımına açık olması yönündedir. Yeni koruma modelinde o alandan
yararlanan yerel kullanıcıların da koruma planlarına dahil edilmesi temel esas olmuştur. Buna
göre korunacak alanlardan yararlanan yerel kullanıcılarla toplantılar ve çalışmalar yapılarak hem
o sahanın nasıl korunması gerektiği hem de yerel kullanıcıların bu sahada nasıl aktif rol alacağı
tartışılmalıdır. Yani yönetim modeli katılımcı olmalıdır.
Manyas Gölü’nden çeşitli şekillerde yararlanmaları nedeniyle yerel kullanıcılardan olan
sanayicilerin de bu koruma planlarına dahil edilmesi şarttır. Sanayicileri koruma planlarına dahil
etmeyip onlara tamamen kirletici faktör gözüyle bakılması sanayicilerin bu alanlardan
soyutlanmalarına neden olacaktır.
Her ne sebepten dolayı olursa olsun hiç kimsenin çevreyi kirletme için geçerli bir bahanesi
olamaz. Temiz bir çevrede yaşamak herkesin anayasal hakkı olduğu gibi herkesin sebep olduğu
kirliliği temizlemekle yükümlü olduğu da çevre kanununda belirtilmektedir. Bu nedenle
sanayiciler hiçbir gerekçe göstermeksizin sebep oldukları kirliliği temizlemek zorundadırlar.
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GÖNEN DELTASI SULAK ALANINDA (BALIKESİR) DOĞA KORUMA:
KÜLTÜREL VE POLİTİK EKOLOJİK PERSPEKTİF

Prof. Dr. Yılmaz ARI
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, yari@bandirma.edu.tr

ÖZET:
Sulak alanlar yeryüzündeki en önemli kültürel ve biyolojik çeşitlilik ekosistemlerinden birisidir. Bu önem,
bu alanların hem doğa için fonksiyonlarından hem de insanlar için faydalarından kaynaklanır. Sulak alanlar
doğa için olduğu gibi, günlük hayatında bu alanları kullanan insan grupları için de korunmalıdır. Özellikle
1950’lerden sonra bu yönde başlayan uluslar arası çabalar, bu alanların korunması ve akıllı kullanımı için
bir dizi önemli uluslar arası anlaşmaların imzalanması ile sonuçlanmıştır. Bu anlaşmalara bağlı olarak her
ülke kendi sınırları içerisindeki sulak alanları uluslar arası, ulusal, ya da bölgesel öneme sahip sulak alanlar
olarak sınıflandırmakta ve korunması için gerekli tedbirleri almaktadır. Balıkesir ili sınırları içerinde ulusal
öneme sahip sulak alanlardan birisi de Gönen Deltası Sulak Alanıdır. Gönen Deltası Sulak Alanı gibi alanlar
genellikle uzun yıllardır yerel halk tarafından kullanılıyor olmasına rağmen neoliberal ekonomi politikaları
ve Batı merkezli doğa koruma pratiğinin yaygınlaşması nedeniyle çoğu delta alanı dışından olan daha farklı
ilgi gruplarının dikkatini çekmekte ve bu ilgi grupları alanın yönetiminde söz sahibi olmak istemektedir.
Kültürel ve politik ekoloji farklı ilgi grupları ve aktörler arasında bu küçük alanlar üzerinde ortaya çıkan güç
çatışmalarının doğasını anlamamıza yardım eder. Bu kapsamda çalışma şu soruları cevaplamaktadır: doğa
koruma faaliyetleri yerel yaşam biçimlerini ve geleneklerini nasıl değiştirmektedir? Yerel halk alanının
korunması faaliyetlerini nasıl algılamaktadır? Alandaki yerel kaynak kullanma stratejileri modern doğa
koruma yaklaşımlarına alternatif oluşturabilir mi? Doğa koruma ile ilgili paydaşlar arasındaki güç
çatışmaları nelerdir ve bu konudaki çıkar çatışmaları nasıl giderilmekte /giderilememektedir? Bu
kapsamda sulak alan sınırları içerisindeki yerleşmelerden Misakça, Ulukır ve Çifteçeşmeler
yerleşmelerinde yerel halk ile etnografik metot kullanılarak yüz yüze ve odak grup görüşmeleri yapılmıştır.
Çalışmada kullanılan birincil veriler bu görüşmelerden elde edilmiştir. Çalışma sonuçları, planlamacıların
yerel halkın ilgi ve ihtiyaçlarını sağlıklı bir şekilde tespit etmediği gibi, delta alanının yönetimine katılma
isteğinde olan farklı grupların bu isteklerinin sürdürülebilirlik anlamında nasıl entegre bir yönetim planına
dönüştürüleceğini de ortaya koyamamıştır. Bu durum alanla ilgili problematik bir yönetim planı
yapılmasının temel nedenidir. Alanın akıllı kullanımı ve sürdürülebilir yönetimi için planlamada günübirlik
yaşamında delta kaynaklarına bağımlı olan yerel aktörlerin rolü güçlendirilmeli ve kalıcı hale getirilmelidir.
Anahtar sözcükler: gönen deltası sulak alanı, sulak alanlar, kültürel ve politik ekoloji, doğa koruma.
JEL Kodu: Q3, Q34
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ABSTRACT:
Wetlands are one of the most important cultural and biological diversity ecosystems on Earth. This
importance stems from the fact that they provide vital functions for nature as well as for human
communities living in and around them. Therefore wetlands should be protected not only for their
functionality for nature but also for the benefits they provide for human communities. The efforts to
provide protection for and wise use of such important areas throughout the world, starting from the
1950’s, ended with the signing of important international agreements. According to these agreements
each country has to categorize wetlands within its borders as being important locally, nationally or
internationally and take the necessary measurements to protect these sites. One of the nationally
important wetlands within the border of Balikesir is the Wetlands of Gönen Delta. Although the wetlands
like Gönen Delta has been used by local communities for centuries, due to the expansion of neoliberal
economic practices and Western practice of nature conservation initiatives some other stakeholders,
mostly external, expressed interest in these areas and have tried to involve in management issues.
Cultural and political ecology perspective is thought to be a useful approach in understanding the conflicts
among stakeholders over these small areas. In that respect, this study answers questions such as: In what
way and to what extent the nature protections efforts affect local life ways? What is the local people’s
perception of nature protection studies? Can local resource use strategies be an alternative to modern
nature protection practices? What conflicts arise among the stakeholders and how have these been
resolved? In order to answer these questions, employing the ethnographic method, interviews and
focused group talks were held in the settlements of Misakça, Ulukır and Çifteçeşmeler inside the proposed
protected area borders. Primary data used in this study were collected from these conversations. The
results show that the will and needs of local communities were not studied properly and were not
integrated into the proposed management plan. Therefore the management plan is not likely to provide
the wise use of the area in the long run. For the wise use and sustainable management of the area the
role of local actors who depend on the resources of the delta for their everyday life should be enhanced.
Anahtar sözcükler: gönen deltası sulak alanı, sulak alanlar, kültürel ve politik ekoloji, doğa koruma.
JEL Kodu: Q3, Q34
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GİRİŞ
Sulak alanlar yeryüzündeki en önemli kültürel ve biyolojik çeşitlilik ekosistemlerinden birisidir.
Yaygınca ifade edildiği üzere tropikal ormanlardan sonra en üretken alanlar sulak alan
ekosistemleridir. Bu önem, bu alanların hem doğa için fonksiyonlarından hem de insanlar için
faydalarından kaynaklanır. Bundan dolayı özellikle 1950’lerden sonra sulak alanların korunması
konusunda başlayan uluslar arası çabalar bu alanların akıllı kullanımı için bir dizi önemli uluslar
arası anlaşmaların imzalanması ile sonuçlanmıştır. O dönemde ortaya konan en önemli
çabalardan birisi Türkiye’de 1967 yılında yapılan uluslar arası sulak alan kongresidir (IUCN, 1968).
Bu kongre daha sonra sulak alanların korunması konusundaki en önemli uluslar arası sözleşme
olan Ramsar sözleşmesinin altyapısını oluşturma gibi tarihi bir misyonla toplanmıştır. Bu kongre
ve diğer bazı uluslararası toplantılarda ortaya konulan ve zamanla geliştirilen ilke ve kararlar
neticesinde 2 Şubat 1971 yılında İran’ın Hazar Denizi kıyısındaki küçük bir kasaba olan Ramsar’da
toplanan uluslar arası kuruluş temsilcileri ve bilim adamları Ramsar Sözleşmesini imzalamıştır
(Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat -Özellikle
Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkındaki Sözleşme).
O tarihten beri bu sözleşme küresel sulak alanların korunması konusunda en önemli işlevi gören
uluslar arası sözleşmedir (Arı, 2006). Türkiye Ramsar Sözleşmesine 1994’de taraf olmuş ve
günümüzde ülke genelinde 14 sulak alan bu sözleşme kapsamında koruma altına alınmıştır.
Ancak 50’den fazla uluslar arası öneme sahip sulak alan halen tespit ve tescil işlemlerini
beklemektedir. Ramsar Sözleşmesi kapsamında korunan sulak alanların yönetim planları
yapılarak, Ramsar’ın geliştirdiği akıllı kullanım prensipleri doğrultusunda yönetilmeleri esastır.
Ramsar Sözleşmesinin sadece uluslar arası öneme sahip sulak alanları korumayla ilgili bir girişim
olduğu yönünde yanlış bir algı vardır. Ramsar ve diğer ulusal ve uluslar arası girişimler, her
ülkenin kendi sınırları içerisindeki tüm sulak alanları uluslar arası, ulusal, ya da mahalli öneme
sahip sulak alanlar olarak sınıflandırmasını ve korunması için gerekli tedbirlerin alınmasını teşvik
etmektedir. Türkiye’de de yavaş da olsa bu çalışmalar yapılmakta ve uluslararası, ulusal, bölgesel
ve mahalli önemi haiz sulak alanlar tespit edilerek geliştirilen yönetim planları dahilinde
yönetilmeye çalışılmaktadır. Bu kapsamda temmuz 2018’de yapılan değişiklikle Tarım ve Orman
Baklanlığı’na bağlanan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü altında faaliyet gösteren
Sulak Alanlar Şube Müdürlüğü bu çalışmaları yürütmektedir ve çalışmalar tüm ülke ölçeğinde
devam etmektedir. Bu çalışmaların uluslar arası boyutunu Ramsar Sözleşmesinin çizdiği akıllı
kullanım çerçevesi oluştururken, ulusal dayanağını da 30/1/2002 tarihli ve 24656 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği oluşturmaktadır. Birçok kez
değiştirilen bu yönetmelik bugün Türkiye’deki sulak alan korumasının yasal çerçevesini
çizmektedir.
Bu kapsamda Balıkesir İli’nde de sulak alanlar tespit çalışmaları yapılmış ve bir uluslar arası sulak
alan (Manyas Gölü), bir ulusal öneme sahip sulak alan (Gönen Çayı Deltası), iki mahalli öneme
sahip sulak alan (Karakoç Deresi ve Şeytan Sofrası) tespit ve tescil edilmiştir. Ayrıca Edremit
Sazlıkları, Sarımsaklı Su Basar Çayırları ve Ayvalık Tuzlası da mahalli öneme sahip sulak alanlar
olarak tescil çalışmaları devam etmektedir. Bu sulak alanlardan Manyas Gölü’nün batı yarısı 1994
yılında ve tamamı 1998 yılında Türkiye’nin Ramsar Sözleşmesine taraf olmasıyla birlikte Ramsar
Alanı olarak ilan edilmiştir. Gönen Çayı Deltası Sulak alanı 10.06.2016 tarihinde ulusal öneme
sahip sulak alan olarak tescil edilmiştir. Karakoç Deresi Sulak Alanı 24.01.2017 tarih ve 56 sayılı,
Şeytan Sofrası Sulak Alanı ise 24.01.2017 tarih ve 60 sayılı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel
Müdürlüğü oluru ile Mahalli Sulak Alan olarak tescil edilmiştir. Bütün bu sulak alanlardan sadece
Manyas (Kuş) Gölü akademik olarak yeterince çalışılmış olup (Arı, 2002; 2003a; 2003b; 2005),
diğerlerinin sulak alan olarak işlev ve değerleri ile yönetim sorunları ile ilgili yeterince akademik
çalışma mevcut değildir. Bu alanlar üzerine diğer konularla ilgili yapılan bazı çalışmalarda ise
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sulak alanların drene edilmesi ve kurutulması gerektiği yönünde, çağdaş bilimsel yaklaşımlara
ters önerilere de rastlanmaktadır. Böylece bu alanların sulak alanlar olarak işlev ve ekolojik
değerlerini koruması ve sürdürülebilir yönetimi için akademik çalışmaların önemi artmaktadır.
Bu nedenlerle bu çalışma yukarıda değinilen sulak alanlardan birisi olan Gönen Çayı Deltası Sulak
Alanı ile ilgilidir.
Gönen Çayı Deltası Sulak Alanı Balıkesir ili sınırları içerinde ulusal öneme sahip bir sulak alandır.
Kazdağlarının kuzey eteklerinden doğan Gönen Çayı, çevre akarsuları da bünyesine katarak
Gönen ilçesi kuzeyinden Marmara Denizi’ne dökülür. Gönen Çayı’nın Marmara Denizi’ne
döküldüğü alanda yaklaşık 10000 ha.’lık bir delta alanı oluşmuştur ve burası Gönen Çayı Deltası
Sulak alanını oluşturur. Biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengin olan bu alan içerisinde 5
familyaya ait 8 iki yaşamlı, 10 familyaya ait 14 sürüngen, 42 familyaya ait 164 kuş, 17 familyaya
ait 40 memeli türe ev sahipliği yapmaktadır. Ayrıca Gönen Çayı Deltası Sulak Alanı ve yakın
çevresinde 200 bitki taksonu tespit edilmiştir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2012). Bu flora ve
fauna varlığı ile Gönen Deltası önemli bir biyoçeşitlilik alanıdır.
Ancak Gönen Deltası Sulak Alanı sahip olduğu kültürel değerler nedeniyle de oldukça önemli bir
sulak alandır. Alan yaklaşık 10,000 hektardır. Bu toplam alanın %13,2’sini hazine, %32,2’sini
orman ve %54,4’ünü şahıs arazileri oluşturmaktadır. Sulak Alan bölgesindeki yedi yerleşmede
yaklaşık 2,000 kişi yaşamaktadır ve bu nüfus büyük ölçüde sulak alan kaynaklarına bağımlıdır.
Yüzyıllardır deltadaki insan-çevre ilişkileri geleneksel karakter göstermiş, çoğu doğa ile uyumlu
doğal kaynak kullanma stratejileri nedeniyle alanın ekolojik yapısında son zamanlara kadar
önemli degradasyonlar yaşanmamıştır. Ancak alan, son zamanlarda sanayicilerin, büyük ticari
tarımsal işletmecilerinin, ticari hayvan çiftçilerinin, doğa korumacıların ve rekreasyon amaçlı
kullanmak için gelen turistlerin ilgisini çekmeye başlamıştır. Bu farklı paydaş grupları alandaki
geleneksel insan-çevre ilişkilerinin değişmeye başlamasına neden olmuştur. Neoliberal ekonomi
politikaları ve Batı merkezli doğa koruma pratiğinin yaygınlaşması nedeniyle bu farklı ilgi grupları
alanla ilgilenmeye başlamış ve alanın yönetiminde söz sahibi olmak istemektedir.
Bütün bu gelişmeler sonunda alandaki su rejimine müdahale edilmiş, tarımsal amaçlı kullanım
için sulak alanlar kurutulmuş, zirai ilaçlar ve gübrelerin belli bir kurala bağlı olarak kullanılmaması
alanın ekolojik bütünlüğünü tehdit eder duruma gelmiş, Gönen Çayının yukarı çığırında bulunan
sanayi tesisleri akarsuyu kirletmeye başlamış, alandaki yerleşmelerin foseptik ve katı atıklarla
ilgili problemleri çevresel sorunlara neden olmuş, kaçak avcılık nedeniyle türler üzerindeki
baskılar artmış, alanın kullanımı ile ilgili farklı ilgi grupları arasında çıkar çatışmaları baş
göstermiştir. Sonuçta bazı Ramsar kriterlerini sağlayabilecek düzeyde uluslar arası öneme sahip
bir sulak alan olan Gönen Çayı Deltası Sulak Alanı çevresel duyarsızlıklar ile sulak alan
yönetiminin akılcı ve entegre olmaması nedeniyle önemli problemlerle karşı karşıyadır. Bütün
bu sorunlara ve alanı diğer bakımlardan değerlendiren çok sayıdaki akademik çalışmaya rağmen,
alanın bir sulak alan olarak önemi ve sulak alanların akıllı kullanımı çerçevesinde yapılması
gerekenlerle ilgili akademik çalışmalar sınırlı sayıda kalmıştır. Bu kapsamda çalışma şu soruları
cevaplamaktadır: doğa koruma faaliyetleri yerel yaşam biçimlerini ve geleneklerini nasıl
değiştirmektedir? Yerel halk alanının korunması faaliyetlerini nasıl algılamaktadır? Alandaki yerel
kaynak kullanma stratejileri modern doğa koruma yaklaşımlarına alternatif oluşturabilir mi?
Doğa koruma ile ilgili paydaşlar arasındaki güç çatışmaları nelerdir ve bu konudaki çıkar
çatışmaları nasıl giderilmekte /giderilememektedir?
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Bu çalışma kültürel ve politik ekoloji perspektifini kullanarak yukarıda değinilen sorunları
irdelemeyi ve alanın akıllı kullanımı için olası çözümler ortaya koymayı hedeflemektedir.
Coğrafya biliminin en temel uğraş alanı insan ile çevre arasındaki karşılıklı etkileşim ve ilişkileri
anlamaya çalışmaktır (Arı, 2001; 2005). Politik ekoloji ise farklı ilgi grupları ve aktörler arasında
bu küçük alanlar üzerinde ortaya çıkan güç çatışmalarının doğasını anlamamıza yardım eder (Arı,
2017). Çalışma, bütüncül bir perspektif sağlayacağı düşünüldüğü için kültürel ve politik ekolojik
yaklaşımla yapılmıştır. Bunlardan kültürel ekoloji küçük insan gruplarının fiziki çevreleri ile olan
karşılıklı ilişkilerini konu alır. Kültürel ekoloji genellikle doğal kaynak kullanımlarının geleneksel
yollarını ve stratejilerini incelemeyi hedefler. Küçük insan grupları genellikle diş dünya ile çok
fazla entegre olmadan kendi kendine yeten ve günlük hayatta dış dünya ile ilişkileri minimum
düzeyde olan dolayısı ile dış dünyada gelişen olaylardan çok etkilenmeyen topluluklar olarak
düşünüldüğünden kültürel ekoloji bu toplulukların geleneksel yaşamlarının incelenmesinin
günümüzü insan çevre ilişkilerini anlamada bize yol göstereceğini iddia eder. Kültürel ekolojik
yaklaşım ekosistem içerisinde özellikle yiyecek üretimi, barınma ve demografik değişkenlerin
doğal kaynaklara yaptığı baskıyı ele alır ve dolayısı ile sürdürülebilirlik önemli bir konu olarak ön
plana çıkar.
Kültürel ekolojistler insanın ekosistem içerisindeki rolünü ve doğal kaynakları kontrol etmede
kullandıkları stratejileri inceler (Butzer, 1994). Kültürel ekolojik çalışmalar en önemli kavramlar
olan kullandıkları ekoloji, adaptasyon, kültür bölgesi, geçim şekilleri, çevresel denge gibi
kavramların küçük ölçekli çalışmalarla anlaşılabileceğine inandıkları için çoğu kere gözlemlerini
küçük toplumlarla sınırlı tutmuşlardır (Arı, 2003). Küçük toplumların içerisinde bulundukları
doğal çevreye adapte olma kabiliyeti, genel anlamda değişimlere ve durumlara nasıl uyabildiği,
yeni bilgi, teknoloji ve düşünceleri nasıl kabul ya da reddettiklerini anlamak bu tür çalışmaların
temel amacıydı (Arı, 2003; 2017). Bu çalışmalarda küçük toplumların bütün hayati ilişkilerinin o
toplumun içyapısından kaynaklandığı kabul edilir ve bunların kültürel kodlarına bakılır (Arı,
2017). Ancak küreselleşme çağında hiçbir toplumun dış dünya ile bağlantılı olmadığı, ya da orada
meydana gelen gelişmelerden etkilenmediği iddia edilemez. Aksine dünyanın en ücra
köşelerinde de olsa insan toplumları entegre dünya sistemi nedeniyle bir birinden kolayca
etkilenmekte, siyasal ve güç odaklı gelişmeler bütün toplumları kısa sürede etkiler hale
gelmektedir. Bütün bu nedenlerden dolayı küçük toplumları anlamada politik ekolojik yaklaşıma
ihtiyaç duyulur.
Kültürel ekoloji bir toplumun çevre ile ilişkilerini şekillendiren geleneklerin uzun zaman
içerisindeki gelişimini tarihi bir perspektifle ele alırken, politik ekoloji bu ilişkileri herhangi bir
zamanda etkileyen daha genel ve büyük güç odaklarını ele alır (Sutton ve Anderson, 2014). Buna
göre ekosistemler kısmen sosyal olarak oluşturulmuştur ve ekosistem analizleri kültürel ve
siyasal süreçleri de içermelidir (Davidson-Hunt ve Berkes, 2003). Böylece tarihi perspektif ile
özellikle ulusal ve uluslar arası kanun ve kuralların yerel toplumlar üzerindeki etkisi incelenir.
Politik ekolojik yaklaşımda özellikle küresel, ulusal, bölgesel ve yerel güç ilişkilerinin ve
odaklarının yerel toplumların fiziki çevrelerindeki kaynakları kullanmalarına ne şekilde etki
ettiğine odaklanılır. Ekonomik, toplumsal cinsiyet, etnisite ve sınıfsal eşitsizliklerin çevresel
kullanımlarına nasıl yansıdığı önemsenir. Politik ekolojinin amacı aslında ilk bakışta sakin
görünen bir peyzajın o duruma gelmesine neden olan arka plandaki bütün mücadeleleri ortaya
koymaktır (Robbins, 2004).
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Yöntem
Araştırma sorularını cevaplayabilmek için alanla ilgili yapılmış olan bilimsel çalışmalar ve farklı
kurumların alandaki çalışmaları gözden geçirilmiştir. Nüfus istatistikleri Türkiye İstatistik
Kurumu’ndan (TÜİK), tarımsal üretim verileri İlçe Tarım Müdürlüklerinden elde edilmiştir.
Çalışmada kullanılan birincil veriler alanda yapılan saha çalışmalarından elde edilmiştir. Bu
kapsamda sulak alan bölgesindeki yerleşmelerden amaçlı örneklem yöntemi ile seçilen Misakça,
Ulukır ve Çifteçeşmeler yerleşmelerinde bir hafta süren saha çalışmaları yapılmıştır. Bu saha
çalışmalarında yerel halkın delta kaynaklarını eskiden beri nasıl kullandığı, bu kullanımların
zamanla nasıl değiştiği ve hangi iç ya da dış paydaşlarla alanın kullanımı konusunda çıkar
çatışmaları yaşadıkları ve bunları nasıl çözdüklerine dair sorular sorulmuştur. Bu veri toplama
aşamasında Etnografik mülakat ve odak grup görüşmesi yöntemleri kullanılmıştır. Katılımlı
gözlem yolu ile deltadaki insan-çevre ilişkisi yerinde gözlenmiştir. Ayrıca Tahirova Tarım İşletmesi
ziyaret edilerek bir dış paydaş olarak bu işletme yetkililerinin hem işletmenin alana etkisi hem
de doğa koruma çalışmaları hakkındaki düşünceleri anlaşılmaya çalışılmıştır.
BULGULAR
Gönen Çayı Deltası Sulak Alanı
Gönen Çayı Deltası Marmara Bölgesinde, Güney Marmara Bölümü’nde Balıkesir ilinde büyük bir
kısmı Gönen ilçesi, küçük bir kısmı da Bandırma ilçesi sınırlarında kalır (Şekil 1). Gönen Çayı
Kazdağlarının kuzey eteklerinden doğduktan sonra Bakırçay, Kazak ve Akkayası çaylarını aldıktan
sonra genel itibari ile GB-KD yönlü ilerleyerek, dar bir boğazı geçtikten sonra Gönen Ovası’na
ulaşır. Burada Menderesleşmeye başlayan akarsu, batıdan Kocadere, doğudan ise Çakıroba
Çayı’nı alarak kuzeye doğru ilerler, burada yine bir boğazı kuzeye doğru yararak getirdiği
alüvyonları bıraktığı delta ovasından kuzeye yönelir. Yaklaşık 5-6 km’lik deltayı G-K yönünde
mendereslerle geçerek, delta ovasının doğu ucunda kurulu, eski bir Rum köyü olan Marmara
Denizi kıyısındaki Misakça köyü batısında denize ulaşır. Delta’nın toplam alanı 12,621 ha, sulak
alan bölgesi ise yaklaşık 10,000 hektardır. Alanda karasal ve sucul ekosistemde gelişmiş lagünler,
durgun ve akarsı yüzeyleri, tuzcul sulak alanlar ve çayırlıklar, kıyı kumulları, sucul çayırlar ve
sazlıklar, makilikler ve tarım alanları hakimdir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2012). Deltanın
büyük kısmı tarım arazisi olarak kullanılmakta olup, doğal alanlar deltanın deniz kıyısında kalan
lagün, sazlık ve kumul alanlarıdır. En azından yüzyıllık tahripler nedeniyle deltadaki doğal alanlar
oldukça daralmış ve kıyıdaki dar bir şeride sıkışmış durumdadır. Delta, insan toplulukları ile sulak
alanın doğal fauna ve florasının tipik bir mücadele alanıdır.
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Şekil 1. Gönen Deltası Sulak Alan Sınırlarını Gösterir Harita (Kaynak: Orman ve Su İşleri
Bakanlığı)
Gönen çayı deltası loblu ve üçgensi geometride, akarsu-egemen bir tortul prizmasıdır. Delta,
drenaj alanı 2174 km² ve ana kol uzunluğu 134 km olan Gönen Çayı tarafından oluşturulmuştur
ve toplamda yaklaşık 33 km² lik alanı kaplamaktadır. Deltanın kıyı uzunluğu 13 km, eğimi ‰ 1.6
ve ilerleme miktarı da yaklaşık 5.5 km’dir. Toplam su dışı alanı ise 28 km²’dir (Kazancı vd., 1999).
Delta jeomorfolojisinde dikkat çekici birimler mevcuttur. Alanda delta oluşumunun fiziki
koşullarını bir dizi etmen belirlemektedir ve alanla ilgili yapılan önceki çalışmalar bu özellikleri
ayrıntılarıyla ortaya koymuştur. Önceki çalışmalar özetle Gönen Çayı Deltası’nın oluşumunu
tektonik hareketler, flüvyal süreçler ile dalga süreçlerine bağlı olarak gelişen aşındırma ve
biriktirme aktivitelerinin oluşturduğunu ortaya koymuştur. Delta alanı üzerinde eski akarsu
mecraları, sulak alanlar, serbest menderes şekilleri, leveler, kum sırtları, birikinti yelpazeleri,
taraça seviyeleri, göller ve lagünler yer almaktadır (Efe, 1993; Soykan ve Cürebal, 1999; Özşahin,
2013).
Deltanın fauna bakımından oldukça zengin tür topluluklarına sahip olduğu tespit edilmiştir.
Alanda sulak alan tescil çalışmaları sırasında 5 familyaya ait 8 iki yaşamlı, 10 familyaya ait 14
sürüngen, 42 familyaya ait 164 kuş, 17 familyaya ait 40 memeli türünün yayılış gösterdiği
belirlenmiştir. Bu türler toplamda 74 familyaya mensup 226 omurgalı tür oluşturmaktadır ki bu
da önemli bir biyolojik çeşitliliği ifade etmektedir. Ayrıca alanın küçük karabatak (Microcarbo
pygmeus), tepeli pelikan (Pelecanus crispus) ve bazı ördek türleri gibi nesli tehdit altında olan su
kuşlarının yoğun popülasyonlarını barındırması nedeniyle Ramsar Alanı olma kriterini taşıma
potansiyeline sahiptir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2012). Alanın özellikle Manyas, Uluaabat ve
İznik gölü sulak alan sistemlerine göreceli yakınlığı ve bu sulak alan dizisinin en batısında
bulunması burayı daha da önemli hale getirmektedir. Bunun nedeni kuş göçlerinin ana
güzergâhlarından biri olan Batı Palearktik göç yolu üzerinde bulunan bu hattı takip ederek
güneye inmeye çalışan kuş sürülerinin Marmara denizini geçtiklerinde ilk konaklama ve
dinlenme alanı olarak burayı kullanmasıdır.
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Gönen Çayı Deltası Sulak Alanı ve yakın çevresinde 200 bitki taksonu tespit edilmiştir. Bunlardan
Deliçay (Stachys cretica L. subsp. smyrnaea Rech. fil.) isimli 1 tür ülkemize endemiktir. Ayrıca
Gönen Çayı Deltası’nda Dolma Kengeri (Onopordum illyricum L.) isimli bitki taksonu endemik
olmamasına rağmen, ülkemizde nadir bulunan bir bitki türüdür. IUCN’e göre endemik ve nadir
türlerle birlikte diğer tüm bitki taksonlarının tamamı asgari endişe düzeyinde (Low Concern) yer
almaktadır. Alandaki bitki türlerinden Bern Sözleşmesinde mutlak korunması gereken türler
listesinde yer alan bir takson olmamakla beraber, alanda yaşadığı bilinen Euphorbiaceae ve
Orchidaceae familyalarına ait taksonların CITES Sözleşmesi’nin Ek-II listesi kapsamında olduğu
bilinmektedir (Orman ve Su İşleri Bakanlığı, 2012).
Gönen Çayı Deltasında Geleneksel Yaşam Biçimleri: Kültür ve Doğa Koruma
Gönen Çayı Deltası’nda kurulmuş olan köy yerleşmeleri yüzyılladır delta alanındaki kaynakları
kullanmaktadır. Uzun iskân dönemi boyunca geliştirdikleri adaptasyon stratejileri nedeniyle
sulak alanlar gibi çeşitli risk taşıyan alanlarda yaşama konusunda oldukça başarılı olmuşlardır.
Geliştirdikleri geleneksel ve sürdürülebilir kaynak kullanma stratejileri bu yerel toplumların
deltada şimdiye kadar varlıklarını sürdürmesini sağlamıştır. Deltanın kıyı kesimi barındırdığı
doğal tehlikeler nedeniyle herhangi bir yerleşme içermez. Kıyı kesimindeki yerleşmeler delta
alanının ya doğu tarafında (Misakça) ya da Batı tarafındadır. Deltanın doğusundaki Misakça
yerleşmesi eski bir köy yerleşmesi olmasına rağmen, deltanın batı tarafında sürekli köy
yerleşmesi olmayıp, özellikle son 40-50 yılda gelişen rekreasyon ihtiyaçlarını karşılamaya dönük
ikincil konut alanları yapılmaya başlanmıştır ve batıya doğru olan tüm kıyı boyunca bu tür
yerleşmeler gelişmeye devam etmektedir. Diğer yerleşmeler ise deltanın alüvyon dolgularının
güney kesimlerinde, Bayramiç Formasyonu ve Volkanitler üzerinde kurulmuştur. Deltadaki
yerleşmelerde yaşayan nüfus son zamanlarda sürekli azalma eğilimindedir. Nitekim delta alanı
üzerindeki 7 yerleşme yerindeki toplam nüfus 1990’da 3345, 2000 yılında 2819 iken bu sayı 2017
yılında 1849’a düşmüştür (Tablo 1).
Tablo 1. Gönen Çayı Deltası’ndaki Yerleşmelerin Nüfus Sayıları
Yerleşme Adı
Ulukır
Misakça
Gebeçınar
Çifteçeşmeler
Havutça
Turplu
Ayvalıdere
Toplam

İlçesi
Gönen
Bandırma
Gönen
Gönen
Gönen
Gönen
Gönen

1990
759
532
719
401
469
324
141
3345

2000
651
493
586
310
382
287
110
2819

2017
429
410
335
235
215
175
50
1849

Kaynak: TÜİK
Alanda geleneksel yaşam biçimlerini tarım, hayvancılık ve balıkçılık oluşturmaktadır. Delta alanı
ve güneyindeki araziler tarımsal faaliyetler için uygun toprakları barındırır (Şekil 2). Bu topraklar
üzerinde kuru ve sulu tarım yapılan araziler oldukça geniş yer kaplar. Delta alanındaki alüvyal
topraklarda büyük ölçüde sulu tarım yapılırken, daha güneydeki arazilerde kuru tarım
yapılmaktadır.
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Şekil 2. Gönen Çayı Deltası Arazi Kullanım Haritası (Kaynak: Orman ve Su İşleri Bakanlığı)
Delta alanındaki arazilerin önemli bir kısmı şahıs arazileridir. Delta alanındaki şahıs arazileri 6869
ha, orman arazileri 4063 ha., hazine arazileri ise 1667 ha’dır. Bu arazilerde yoğun bir şekilde tarım
yapılmaktadır (Şekil 3). Arazi mülkiyetinin büyük ölçüde şahıslara ait olması doğa koruma
çalışmalarında dış paydaşları yerel halk ile karşı karşıya getirmektedir çünkü bu grupların arazi
kullanım tasavvurları birbiri ile örtüşmemektedir. Alanda yetiştirilen en önemli tarım ürünleri
değişik nedenlerle zaman zaman farklılık gösterse de çeltik ve çeşitli tahıllar ile sebze meyvedir.
Ancak yöre Gönen Baldosu olarak bilinen pirincin önemli bir yetişme alanıdır ve delta
topraklarında da bu ürün önemli ölçüde yetiştirilmektedir.

Şekil 3. Gönen Çayı Deltası Doğudan Görünüşü
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Deltayı oluşturan tarım topraklarının mülkiyeti neredeyse tamamen deltanın doğu ucunda
kurulmuş olan idari olarak Bandırma ilçesine bağlı Misakça Köyü sakinlerine aittir (Şekil 4).
Misakça köyü her ne kadar eski bir Rum yerleşmesi olsa da bugün köyde 1924 TürkiyeYunanistan nüfus mübadelesi ile Yunanistan’ın Kavala bölgesinden gelen Pomaklar
yaşamaktadır. Kavala’da zaten tarımcı bir topluluk olan Pomaklar buraya yerleştiklerinde preadaptif stratejileri nedeniyle deltadaki yaşama kolayca adapte oldular. Yunanistan’da yaptıkları
tarımı burada delta ovasının sağladığı avantajlarla çeşitlendirerek devam ettirdiler. Tütün gibi
daha yoğun emek gerektiren bir üründen çeşitli tahıllar kavun-karpuz, fasulye, nohut, sebzeler
gibi daha az emek ve iş gücü gerektiren ürünlere yöneldiler. 1930’lardan 1960’lara kadar deltada
hakim tarımsal ürünler kavun-karpuz ile tahıllardı. Çocukluğu 1970 öncesinde Misakça’da geçmiş
olan bir çiftçi o günleri şöyle tanımlamaktadır:
‘Bizim çocukluğumuzda çay (delta alanını kastederek) ter-temizdi. Ne eksen olurdu, burada
güneş sıfır noktasından doğar ve sıfır noktasından batar, güneş ışığı uzun süre ürünlere vurur-ancak en çok kavun-karpuz olurdu---aşırı kavun karpuz olurdu. Buradan büyük şehirlere, Ankara,
İstabul, Bursa ve Bandırmaya kavun-karpuz taşımakla bitirilemezdi. Günde 50-60 kamyon kavunkarpuz gönderilirdi. Ancak sonradan durum değişti, şimdi kavun-karpuz ekilmez artık, çünkü
daha çok para eden ürünler var’

Şekil 4. Delta Arazilerinin Büyük Ölçüde Ait Olduğu Misakça Köyü
Çiftçi Ahmet’in daha fazla para ediyor dediği ürün ise çeltiktir. 1960’lara kadar deltada çeltik
tarımı yapılmamaktaydı. Ancak 1960’lı yılların ortalarında Trakya’dan buraya göç eden bir aile ilk
kez çeltik tarımı yapmaya başlamış ve çeltiğin daha çok gelir getirdiğini gören çiftçiler de yavaş
yavaş önceki alışkanlıklarını terk ederek çeltik yetiştirmeye başlamışlardır. O yıllarda Gönen
Çayı’nın taşıdığı bol ve temiz sular sayesinde burası çok önemli bir çeltik üretim alanı haline
gelmiştir. Uzun yıllar çeltik üretimi tarımsal üretimi domine etmiştir. O yıllarda köyde kurulu olan
sulama kooperatifi deltadaki suyun yönetimi konusunda tek yetkili organ olarak uygun
koşullarda sulama imkânı sağlayınca çeltik tarımı çiftçiler için önemli bir geçim kaynağı olmaya
devam etmiştir (Şekil 5).
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Şekil 5. Gönen Çayı Deltasında Çeltik Tarımı-Artık ‘Ekmeğini Almış’ Bir Çeltik Tarlası
Ancak son yıllarda köydeki sulama kooperatifinin pasif hale getirilmesi ve su izinlerinin Gönen
Sulama Birliği’ne devredilmesi ile sulama suyunun maliyeti artmış ve varlığı tamamen bol
miktarda suya bağlı olan çeltik tarımı gerilemeye başlamıştır. Bir çiftçi bu durumu şöyle ifade
etmiştir: ‘eskiden kooperatiften ucuza su alabiliyorduk, su ile ilgili kararı köyde kooperatif
yönetimi veriyordu, o zaman rahattı, ama (kararlar) Gönene geçince işler değişti, şimdi kartla su
alırız ve dönümün su masrafı 400-500 TL’yi bulur. Bu da öncekine göre maliyetin 3-4 kat artması
demektir. Bu durumda çeltik karlı olmaktan çıkmaktadır. Mecburen bağdaya dönüyoruz.’ Su
eksikliğinden dolayı bazen artezyen suyu kullanılmaktadır ancak kurak yıllarda taban suyunun
alçalması nedeniyle bazen deniz suyu onun yerini almakta, eğer durum fark edilmeden ve tuzlu
su ile sulama yapılırsa o zaman yerel deyimle çeltik ‘yanar.’ Bu ve benzer sebeplerle yerel bir
çiftçinin deyimi ile ‘çeltik kumar gibidir!’
Delta ikili tarım yapmaya uygundur. Bu durumda olan arazilere önce ekim-kasım aylarında
buğday ekilir. Buğdayın hasadından sonra aynı arazilere mısır ile domates, patlıcan, fasulye ve
maydanoz gibi sebzeler ekilir. Yerel bir çiftçinin deyimi ile ‘buraya aralık sonuna kadar kırağı
düşmediği için’ ikinci ürünlerin geç sonbaharda hasat edilmesi sorun oluşturmaz. Dolayısı ile
delta tarımsal anlamda oldukça verimli bir ova durumundadır.
Delta içerisinde Tahirova Devlet Üretme Çiftliği 1957 yılında Tahirova Türk–Alman Örnek
Tatbikat Çiftliği, yerel halkın isimlendirmesi ile ‘Alaman çiftliği’ adı ile kurulmuş, uzun yıllar
yöredeki çiftçilere yeni tarımsal gelişmeleri ve teknikleri öğretme konusunda bir misyon
yüklenmiş, ancak Alman ortaklığının bittiği 1977 yılından sonra bu misyon gittikçe zayıflamıştır
(İnan ve Yaşar 2015). Yine de burası uzun yıllar hem yöre çiftçisi için önemli bir bilgi transferi
merkezi görevi görmüş ve aynı zamanda başta çeltik olmak üzere önemli miktarlarda tarımsal
üretim yapmıştır. Yöredeki bir çiftçinin deyimi ile ‘Almanlar varken orası cennetti.’ Zamanla
misyonunu kaybeden ve bir Kamu İktisadi Teşebbüsü olarak gittikçe verimsizleşen bu işletme
2013’te özel bir şirkete kiralanmıştır. Araziyi kiralayan çok uluslu ticari tarım işletmesi buradaki
geniş arazilerde çeltik üretimine son vermiş ve bu alanda çeşitli meyve türleri yetiştirilmeye
başlanmıştır. Çiftliği kiralayan özel şirket hem burada hem de Türkiye’nin farklı bölgelerinde
kiraladığı arazilerde meyve yetiştirmektedir. Bu meyveler ihraç edildiği gibi kurduğu meyve suyu
üretim tesislerinde bu meyveleri işlemektedir. Bu çiftlik arazisinde daha çok kiraz, şeftali,
nektarın, elma ve erik yetiştirilmektedir.
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Bandırma çevresinde gelişen tavukçuluk nedeniyle alanda çok sayıda tavuk çiftliği kurulmuştur.
Bu çiftliklerde tavuklar yerel çiftçiler tarafından yetiştirilmekte ve bu faaliyet yöredeki büyük
tavukçuluk firmaları adına yapılmaktadır. Bu çiftlikler Misakça Köyü batısında yoğunlaşmış
durumdadır. Ayrıca büyük baş hayvan çiftlikleri de mevcuttur. Bütün bu faaliyetler delta
kaynaklarının yoğun bir şekilde kullanımı ile mümkün olmaktadır.
Yörede ayrıca neredeyse tamamı Misakça Mahallesi’nde olmak üzere balıkçılık da yapılmakta ve
bazı ailelerin geçim kaynağını oluşturmaktadır. Alanda tatlısu balıkçılığı ve deniz balıkçılığı
yapılmaktadır. Delta alanı içerindeki ‘yarıntılarda-lagünlerde’ balık vardı ve eskiden bolca
tutulurdu. Bir yerel balıkçının deyimi ile ‘Çay temiz kalsaydı balığımız bitmezdi.’
Alanda bir başka geleneksel geçim kaynağı avcılıktır. Hem yöre halkı hem de özellikle son
zamanlarda dışarıdan gelen avcılar avifauna açısından oldukça zengin olan alanda avcılık
faaliyetti yapmaktadır. Merkez Av Komisyonu Kararları gereği avcılık sadece belli bir dönemde
yapılabilecek olmasına rağmen, kaçak avcılık alanda devam etmekte ve önemli tehditlerden
birini oluşturmaktadır. Alanda özellikle kışın ördek ve kaz avlanmaktadır ve saha çalışmaları
sırasında bu amaçla yapılan çok sayıda geçici ve daimi gümeye rastlanmıştır.
Gönen Çayı Deltasında Dış Paydaşlar ve Doğa Koruma
Gönen Çayı Deltası’nı yukarıda sayılan yerleşmelerdeki yerel halk tarafından yoğun bir şekilde
kullandığı gibi özellikle 1960’larden başlayarak bir dizi dış paydaş da kullanmaya ya da deltadaki
arazilerin yönetiminde söz sahibi olmaya başlamıştır. Böylece deltada insan-çevre ilişkileri
sadece yerel halkın fiziki çevre ile etkileşiminden çıkıp çok daha karmaşık sosyal, ekonomik,
kültürel ve küresel süreçlerin sonucu olan karmaşık bir yapıya bürünmüştür. Yerel halkın -ki yerel
halk terimi de her ne kadar kendi içerinde bir bütünlük arz ediyormuş gibi görünse de her
bakımdan ortak bir düşünce ve davranış biçimine sahip bir ‘yerel halk’tan aslında bahsetmek
mümkün değildir- içerisindeki farklı yaşam tarzına ve geçim yollarına sahip grupların da sulak
alanların yönetimi konusundaki vizyonlarının bir birinden çok farklı olduğu daha önceki birçok
çalışmada ortaya konulmuştur (Arı, 2002). Bu yerel halk vizyonlarının yanına bir de dış
paydaşların algı ve yönetim tasavvurlarının gelmesi sulak alanları, yönetilmesi en zor alandan
birisi haline getirmektedir. O nedenle bu bölümde Gönen Çayı Deltası sulak alanını ‘dışarıdan’
yönetmeye çalışan paydaşlar üzerinde durulacaktır.
Bu dış paydaşlardan en önemlilerinden birisi Tarım İletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) bağlı
olarak alanda faaliyetlerini sürdürmüş olan Tahirova Devlet Üretme Çiftliğidir. Daha önce
değinildiği üzere burası 1957 yılında Tahirova Türk–Alman Örnek Tatbikat Çiftliği adı altında
kurulmuş ve Alman hükümetinin vaat ettiği 20 yıllık destekten sonra 1977 yılında Devlet Üretme
Çiftlikleri çatısı altında faaliyetlerine devam etmiştir. 2012 yılına kadar bu şekilde faaliyetine
devam eden işletme arazileri 2013 yılından itibaren özel bir şirkete 30 yıllığına kiralanmıştır. Bu
şirket alanda geleneksel olarak yapılan çeltik tarımı ve işletmenin diğer eğitici/ yöre çiftçisine
bilgi transferi sağlayan faaliyetlerine son vermiş ve alanı meyve üretim arazisine çevirmiştir. Bu
her iki kullanım şeklinin de şüphesiz delta kaynaklarına bağımlılığı ve bu kaynakları kullanma şekli
farklılaşmaktadır. Ancak kullanım şekli ne olursa olsun, deltadaki en önemli tarımsal işletme
konumunda olan bu işletme delta kaynaklarını yoğun bir şekilde kullanmakta ve bu kullanımlar
hem yerel halk kullanımları hem de doğal yaşamın gereklilikleri ile zaman zaman ters
düşmektedir.
Tavuk üretim çitlikleri de alandaki önemli tarımsal faaliyetler olup, alan dışı talepler nedeniyle
kurulmaktadır. Alanda ayrıca büyük baş hayvan çiftlikleri de önemli işletmelerden ve
paydaşlardan biridir. Devlet Su İşleri 25. Bölge müdürlüğü de deltanın su kaynaklarının kullanımı
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ile yükümlü kamu kuruluşu olarak alanın kullanımı ile ilgili paydaşlardan biridir. Aynı şekilde
Gönen Sulama Birliği de alanın su kaynaklarının kullanımı konusundaki paydaşlardan birisidir ve
bugün deltadaki su yönetimi konusundaki en önemli aktördür. Gönen Orman İşletme Şefliği
delta alanındaki orman arazilerinin korunması ve işletilmesinden sorumlu birimdir.Yine Yeşil
Gönen Avcılık, Atıcılılık ve Amatör Balıkçılık Derneği de deltada verilen kararlarda bir paydaş
olarak yer almak istemektedir.
Ancak son zamanlarda bekli de en önemli dış paydaş, bir kamu kurumu olan ve 2018 öncesinde
Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na, 2018 sonrası da Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olan Doğa
Koruma Ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’dür. Bu genel müdürlük tüm ülke çapında önemli sulak
alanların tespit ve tescil edilmesinden sorumludur. İlgili genel müdürlük 2000’li yılların başından
itibaren yoğun bir çalışmayla tüm Türkiye’deki uluslar arası, ulusal ve mahalli öneme sahip sulak
alanları tespit etmeye başlamış bu kapsamda Gönen Deltası Sulak Alanını da ulusal öneme sahip
bir sulak alan tescil etmiştir. Bu kapsamda deltanın sulak alan koruma bölgeleri, Ulusal Sulak Alan
Komisyonu tarafından 2007’de belirlenmiştir (Şekil 6.)

Şekil 6. Gönen Çayı Deltası Sulak Alan Koruma Bölgeleri (Kaynak: Orman ve Su İşleri
Bakanlığı, 2012)
Bu çalışmanın akabinde Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Gönen Deltası Sulak Alan
Alt Havzası Biyolojik Çeşitlilik Alt Projesini başlatmış ve alanın tüm biyolojik çeşitlilik özellikleriyle
sulak alan kaynaklarını ayrıntılı bir şekilde ortaya koymuştur (Orman ve Su işleri Bakanlığı, 2012).
Daha sonra bu bilimsel temel üzerine bina edilmek üzere Gönen Çayı Deltası Yönetim Planı
çalışmalarına başlanmış ve bu çalışmalar 2017’de tamamlanarak alanın ilk yönetim planı
çıkarılmıştır. Bu planla sulak alan bölgesinin yönetiminin esasları belirlenmiş ve uygulanmaya
başlanmıştır. Ancak saha çalışmalarımız planlama aşamasında yerel kullanıcıların ihtiyaçlarının
yönetim planında yeterince yer almadığını bunun da yönetim palanının sürdürülebilirliğini
tehlikeye düşürdüğünü göstermiştir.
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Alanda etkin olan dış paydaşlardan birisi de Gönen Çayı yukarı çığırında bulunan çiftçiler ile
Gönen Organize Sanayi bölgesinde kurulu olan başta deri sanayi olmak üzere diğer sanayi
tesisleridir. Deltaya göreceli olarak uzak olmasına rağmen bunlar delatayı belki de bugün en çok
etkileyen unsurların başında gelmektedir çünkü hem tarımsal atıklar hem de sanayi atıkları
Gönen Çayı vasıtası ile doğrudan deltaya taşınmakta ve önemli bir çevresel sorun olarak
karşımıza çıkmaktadır. Bu sorun o kadar büyüktür ki bir çiftçi ‘deltada yetişen ürünlerin
yenilemeyeceğini’ çünkü suyun çok kirli olduğunu ifade etmiştir. Arazi çalışmalarımız sırasında
suyun kirli olduğu ve hatta kötü koku yaydığı görülmüştür (Şekil 7.)

Şekil 7. Gönen Çayı Deltasında Sulamada Kullanılan Boru Sistemi
SONUÇ ve ÖNERİLER
Gönen Çayı Deltası Sulak Alanı her ne kadar ulusal öneme sahip bir sulak alan olarak tescil edilse
de Ramsar Sözleşmesinin bazı kriterlerini tutturabilecek durumda olmasından dolayı aslında
uluslararası öneme de sahip bir sulak alandır. Dolayısı ile bu alanın doğal yapısının bozulmadan
korunması önem taşımaktadır. Alanı yüzyıllardır buraya yerleşen halk geleneksel olarak
kullandığı gibi, son 50-60 yıldır dışarıdan gelen, çoğu neoliberal ekonomik gelişmelerin ve Batı
tarzı doğa koruma pratiğinin yaygınlaşmasının bir sonucu olan gelişmeler, alanda farklı arazi
kullanım şekillerini ortaya çıkardığı gibi bu gelişmeler sonunda çeşitli ilgi grupları da ortaya
çıkmıştır. Gönen Çayı Deltası Sulak Alanına baktığımızda ilgi gruplarından yerel olanların,
dışarıdan olanlara göre daha zayıf olduğunu ve alandaki gelişmeleri şekillendirmede ve alanın
yönetiminde söz sahibi olmada bir dizi dezavantaja sahip olduğunu görmekteyiz. Alandaki bazı
gelişmeler yerel paydaşların aleyhine olmasına rağmen, yerel grupların bu gelişmeleri
etkileyecek gücü yoktur. Bu gücü onlara verebilmenin tek yolu ise sulak alan yönetim planında
onların rolünü güçlendirmek ve yerel paydaşların aleyhine olabilecek gelişmelere izin
vermemektir.
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Delta alanı tarımsal faaliyetler için oldukça uygun olmasına rağmen alandaki kırsal yerleşmelerin
tamamında son 10-15 yıldır kırsal nüfus sürekli azalmaktadır. Göç eden nüfusun gittiği yerlerde
önemli sorunlara neden olduğu ilgili literatür tarafından ortaya konulmuştur. O nenle deltadaki
kırsal nüfusun azalmasını önlemenin bir yolu deltadaki geleneksel tarımın gerilemesine neden
olan faktörleri ortadan kaldırmaktır. Bunun yolu farklı ilgi gruplarının ortak sorun olarak gördüğü
sorunları tespit etmek ve çözmektir. Alanda bu anlamda ortak sorun olarak görülen en önemli
konu Gönen Çayı’nın Gönen ilçe merkezi civarında kurulu olan sanayi tesisleri tarafından
kirletilmesi ve çayın suyunun deltaya ulaşmadan önceki alanlarda yapılan tarım faaliyetlerinden
yoğun bir şekilde tarımsal gübrelerin ve ilaçların karışmış olmasıdır. Alanda kısa sürede organik
tarıma geçerek bu etkilerden kurtarma önerisinin çok gerçekçi olmayacağı açıktır. O nedenle
öncelikle sanayi kaynaklı kirliliğin azaltılması ve gübre ve ilaç kullanımının sınırlandırılması
esastır. Bu hem yerel çiftçilerin, hem ticari tarım işletmecilerinin hem de doğa korumacıların
talebidir. Çoklu paydaşlar tarafından ortaya konan bu talebin gerçekleştirilmesi delta için hayati
önem taşımaktadır.
Diğer taraftan deltadaki su yönetimi konusu başlı başına bir sorun teşkil etmektedir. Büyük
ölçüde sulamalı tarım yapılan ovada özellikle de çeltik tarımının geniş alanlarda yapılması suya
olan ihtiyacı daha da arttırmaktadır. Önceleri Misakça köyündeki su kooperatifi suyun
kullanımını düzenlemekteyken şimdi suyun kontrolü Gönen Sulama Birliği’ne geçmiş
durumdadır. Bu da çiftçilerin suyu daha pahalı almasına dolayısı ile tarımsal girdi maliyetlerinin
yükselmesine neden olmaktadır. Bunun doğal bir sonucu olarak deltadaki tarımsal ürün
deseninde değişimler meydana gelmektedir. Dolayısı ile deltadaki su yönetiminin iyileştirilmesi
için tüm paydaşların karar sürecine katılabileceği bir su yönetim mekanizması kurulmalıdır.
Alanda zaman zaman kaçak avcılık yapılmaktadır ve bu amaçla kullanılan gümelerin alanda varlığı
tespit edilmiştir. Yerel avcılar kışın yapılan avcılıkla ilgili bir sorun görmemektedir. Hatta bir
avcıya neden kaçak avcılık yaptığı sorulduğunda ‘burada kaçak iş yapmazsan açsın’ diyerek bu
faaliyetini meşrulaştırmaya çalıştığı görülmüştür. Sulak alan yönetimi ile ilgili görevlilerin de
zaman zaman buraya avcılık için geldiğini söyleyen yerel halk öncelikle onların bu konuda duyarlı
olmasının örnek teşkil edeceğini belirtmektedir.
Sadece yaban hayatı için değil insan yaşamı için de adeta bir hayat kaynağı olan Gönen Çayı
Deltası Sulak Alanının akıllı ve sürdürülebilir kullanımla gelecek nesillere aktarılması önem
taşımaktadır. Bunun için planlamada tüm paydaşların ilgi ve ihtiyaçları, sürdürülebilirlik ilkeleri
çerçevesinde değerlendirilmeli ve özellikle yerel aktörlerin rolü güçlendirilerek, kalıcı hale
getirilmelidir. Tarımın gittikçe daha stratejik bir sektör haline geldiği günümüzde tarımsal
faaliyetler için oldukça uygun koşullar ile beşeri sermayeye sahip delta alanının bu özelliklerini
kaybetmeden ülke kalkınmasına sürdürülebilirlik ilkeleri çerçevesinde katkı sağlaması temin
edilmelidir.
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TRANSİT KARA TRAFİĞİNİN BANDIRMA’NIN HAVA KİRLİLİĞİNE KATKISI
ÜZERİNE BİR İNCELEME
Turgay KÖROĞLU
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, tkoroglu@bandirma.edu.tr.
Utku Cem KARABULUT
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, ukarabulut@bandirma.edu.tr.
Fevzi BİTİKTAŞ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi, fevzibitiktas@gmail.com.
ÖZET:
Çanakkale ve Bursa arasında konuşlanmış ve İstanbul’a doğrudan bağlantısı olan Bandırma ilçesinin transit
kara ulaşımında önemli bir yere sahip olduğu su götürmez bir gerçektir. Benzer şekilde, Bandırma’nın
konum itibarı ile Gönen, Erdek ve Manyas gibi önemli turizm destinasyonlarının ortasında yer alması da
özellikle yaz döneminde trafik yükünü ciddi ölçüde artırmaktadır. Kara ulaşım araçlarının tabiatından
dolayı organik yakıt yanması sonucu ortaya çıkan emisyonların insan ve çevre üzerindeki olumsuz etkileri
bilinmektedir. Bu bağlamda Karayolları Genel Müdürlüğü’nün sağlamış olduğu 2004 – 2017 yılları
arasındaki taşıt trafiği verilerinin incelenmesi sonucunda Bandırma D200 karayolundan geçiş yapan araç
sayısında gözlenen hızlı artışın Bandırma hinterlandındaki hava kirliliğine etkisi üzerine yapılmış olan bu
çalışmada, yıllık ortalama taşıt geçiş sayısı verilerine dayanılarak yıllık ortalama CO2 emisyon değerleri
tahmin edilmiştir. Elde edilen sonuçlar neticesinde, geleceğe yönelik senaryolar üretilerek projeksiyonlar
yapılmış ve yorumlanmıştır. Sonuç olarak, trafik yoğunluğunda oluşacak artışın Bandırma hinterlandında
ilerleyen dönemde yüksek seviyelerde sorunlara yol açabileceği ön görülmüş ve buna yönelik çeşitli
tedbirler önerilmiştir.
Anahtar sözcükler: CO2 emisyonu, karayolu ulaşımı, karayolları genel müdürlüğü, bandırma, hava kirliliği,
JEL Kodu: Z00, Y1, Y90
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AN INVESTIGATION ON THE CONTRIBUTION OF TRANSIT ROAD TRAFFIC
TO AIR POLLUTION OF BANDIRMA
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ABSTRACT:
It is an indisputable fact that the Bandirma district, which is located between Canakkale and Bursa and
has a direct connection to Istanbul, has an important place in transit road transportation. Similarly, the
fact that Bandırma is in the middle of important tourism destinations such as Gönen, Erdek and Manyas
in terms of its location, increases the traffic load especially in the summer period. The adverse effects of
emissions from road vehicles due to the nature of organic fuel combustion are known to human and the
environment. In this context, as a result of examining vehicle traffic data between 2004 and 2017, which
was provided by General Directorate of Highways, a rapid increase in the number of vehicles passing
through Bandırma D200 highway has been observed. In this study on the effect of this increase on the air
pollution in the hinterland of Bandırma, annual average CO2 emission values were estimated based on
the annual average number of transit vehicles. With respect to the obtained results, future scenarios were
produced and projections were made and interpreted. As a result, it is predicted that the increase in traffic
intensity could lead to harsh problems in the hinterland of Bandirma and precautions are suggested to
decrease the pollution effects.
Keywords: CO2 emission, road transportation, general directorate of highways, bandırma, air pollution,
JEL Code: Z00, Y1, Y90
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GİRİŞ
Hava kirliliği, hava bileşimindeki katı, sıvı ve gaz halde bulunabilen kirleticilerle, ekolojik dengeye
zarar vererek, atmosferde doğal süreçleri bozmakta ve insan ve diğer canlıların sağlığını olumsuz
yönde etkilemektedir. Hava kirliliği son yıllarda düzenli olarak takip edilme ve müdahale
çabalarına rağmen güvenli kabul edilen sınırların üzerinde seyretmektedir. 1980’li yıllara kadar
dünyada 1.3 milyar kişinin hava kalite standartlarının üstünde kirlilik içeren şehirlerde yaşadığı
saptanmıştır (Cuci ve Ergün, 2015). Bu kirlilikte hava kirletici emisyonların artışıyla birlikte 2030
yılına kadar beş katlık bir artış beklenmektedir (Bayram vd. 2006).
Kentsel alanlarda hava kirliliğine neden olan başlıca kirletici türleri arasında kükürt dioksit (SO2),
azot oksitler (NOX), karbon monoksit (CO), partikül madde (PM), ozon (O3) ve karbon dioksit
(CO2) yer almaktadır (World Health Organization, 1992). Hava kalitesinin düşmesine neden olan
bu gazların salınımına etki eden temel faktörler arasında nüfus artışı, motorlu taşıt sayısındaki
artış, plansız kentleşme ve sanayileşme, fosil yakıtların kullanımı, tozlar ve aerosoller, yanlış
yakma teknikleri ve meteorolojik ve topografik özellikler vb. sayılabilir (Partigöç ve Çubukçu,
2017).
Hava kirliliğine neden olan motorlu taşıtların emisyon salınımı ise araç yoğunluğuna, trafik
sıkışıklığına, araçların dur-kalk sıklığına, atmosferik şartlara (özellikle inversiyonlu günler),
araçların yakıt türlerine, araçların yaşlarına ve egzoz muayene durumlarına göre değişmektedir.
Trafik kaynaklı hava kirleticileri şu şekilde listelenebilir (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017):
• Karbon monoksit,
• Partikül maddeler (PM10 ve PM2.5),
• Azot oksitler,
• Uçucu organik karbonlar,
• Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH),
• Yaz aylarında ozon,
• Karbon dioksit (küresel ısınma gazı),
• Diğerleri.
Burada uçucu organik maddeler, azot oksit, PM2.5 ve PAH kirleticilerinin ana kaynağı dizel yakıt
kullanan araçlardır. CO ve uçucu organik maddeler kirleticisinin kaynağı ise rölantide çalışan, durkalk yapan benzinli araçlardır (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2017). Bununla beraber ulaştırma
sektöründe en çok tartışılan emisyon küresel ısınmaya neden olan CO2’dir. Ulaştırma, Denizcilik
ve Haberleşme Bakanlığı’nın (UHDB) verilerine göre Türkiye’de karayolundan kaynaklı CO2
emisyonunun %77’si Dizel yakıttan, %9’u Benzinden, %13’ü LPG’den, %1’i Doğalgaz (CNG) ve
Bioyakıttan kaynaklanmaktadır. 2015 yılı Türkiye Sera gazı Emisyon Envanterine göre toplam
475,1 Milyon Ton CO2 eşdeğer emisyonunun %15,95’i Ulaştırma Sektöründen (75,8 Milyon Ton
CO2 eşdeğer) kaynaklanmaktadır (UHDB, 2016).
Kara trafiği kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi yönünde ulusal ve uluslararası çeşitli yasal
mevzuatlar da bulunmaktadır. Örneğin Avrupa'da motorlu taşıtların çevreye daha az emisyon
salınımı için 1990 yılından günümüze kadar Euro 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmak üzere çeşitli standartlar
oluşturulmuş, bu standartlar ile NOx, CO, C ve partiküllerin belirli oranlarda azaltılması ile ilgili
bazı sınırlamalar getirilmiştir. Bu uygulama Türkiye’de de ilk defa 1992 yılında “Motorlu Taşıtlar
Egzoz Gazlarının Yol Açtıkları Kirlenmenin Önlenmesine İlişkin Tebliği” ile gündeme gelmiş ve
çeşitli uygulamalar yürütülmüştür. Türkiye halen, izlediği politikalarla, her dört, beş yılda
emisyon sınırlarını düşürerek, atmosferdeki CO2 salınımını düşürmeyi (KYOTO) hedeflemektedir
(Cuci ve Ergün, 2015).
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Bandırma, konumu itibarı ile Güney Marmara bölgesinde iki büyük şehrinin transit yol güzergahı
üzerinde kalmaktadır. Oturmuş ve gelişen sanayii bölgelerini içeren Bandırma, bölgedeki önem
arz eden turizm bölgelerine de doğrudan geçiş kavşağıdır. Bu nedenlerle karayolu trafiği kaynaklı
CO2 emisyonunun bölgenin hava kirliliğine etkisi yüksektir. Dolayısı ile karayolu trafiğinden
kaynaklanan CO2 emisyonu miktarının belirlenmesi, geleceğe yönelik projeksiyonunun yapılması
ve uygun tedbirlerin alınması elzemdir. Bu çalışmada Bandırma D200 karayolu Bandırma
Şehirlerarası Otobüs Terminali kavşağı ile Üniversite kavşağı arasındaki altı kilometrelik şehir
içine dahil olan mesafede 2004 ile 2017 yılları arasında yıllık otomobil trafiği yükünün Bandırma
hinterlandındaki hava kirliliğine katkısı belirlenmiş, sebepleri irdelenmiştir. 2023, 2033 ve 2053
yılları için istatistiksel yöntemlerle üç farklı tahmin yapılmıştır. Belirtilen yıllar için alternatif
enerjili otomobil kullanımı halinde tahmin edilen emisyon değerlerinin ne ölçüde aşağı
çekilebileceği gösterilmiştir.
MATERYAL VE METOT
Bu çalışmada Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Sanayi
Bakanlığı’nın sağladığı veriler kullanılarak hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. İleri tarihli
projeksiyonlar için ise lineer regresyon tekniği kullanılmıştır.
TUİK’in güncel verilerine göre 2018 Mayıs ayı sonu itibariyle Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam araç
sayısı 22.679.584 adede ulaşmıştır. Bu araçların %54,3’ünü otomobil, %16,4’ünü kamyonet,
%13,9’unu motosiklet, %8,2’sini traktör, %3,8’ini kamyon, %2,1’ini minibüs, %1’ini otobüs,
%0,3’ünü ise özel amaçlı taşıtların oluşturduğu belirtilmiştir. 2018 Ocak-Mayıs döneminde
toplam 472.575 aracın trafiğe kaydı yapılmış olup, 46.435 aracın ise trafikten kaydı silinmiştir.
Böylece trafikteki toplam araç sayısı 426.140 adet artmıştır. Ocak-Haziran döneminde toplam
536.916 aracın trafiğe kaydı yapılmış olup, 76.277aracın ise trafikten kaydı silinmiştir
(www.tuik.gov.tr). Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı 460.639 adet artmıştır.
2004 yılından başlayarak 2018 Haziran ayı sonu itibarı ile Türkiye’de 22 milyon 679 bin 584 adede
ulaşan toplam araç sayısının yıllara göre yakıt kullanım oranlarındaki değişim de göz önünde
bulundurularak Şekil 1.’de görselleştirilmiştir. Şekilden görülebileceği üzere benzinli araçların
kullanımında düşüş, buna karşın dizel ve LPG’li araçların kullanımında lineer artış gözlenmektedir
(www.tuik.gov.tr).

(1)
(2)

Veriler Haziran ayı sonu itibarıyladır.
Yakıt türü bilinmeyenler, ruhsat işlemlerinde yakıt türü boş bırakılan veya sehven hatalı veri girişi yapılan otomobiller ile
elektrikli otomobilleri kapsamaktadır.

Şekil 1: Trafiğe Kayıtlı Otomobillerin Yakıt Cinsine Göre Dağılımı
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TÜİK verileri incelendiğinde Türkiye karayolu trafiğinde sıklıkla görülen araç markalarının
Renault, Volkswagen, Fiat, Hyundai, Ford, Honda, Toyota ve Opel olduğu, tespit edilmiştir.
Sanayi Bakanlığı’nın sağladığı markalar ve yakıt türü bazındaki ortalama CO2 emisyon miktarları
bahsi geçen markalar için Tablo 1’te verilmiştir (sanayi.gov.tr).
Tablo 1: Markalar ve yakıt türüne göre ortalama emisyon değerleri (gr/km)
Marka

BENZİN

DİZEL

FIAT
FORD
HYUNDAI
RENAULT
TOYOTA

157
181,5
182
209,5
161,5

154,5
156,5
170,5
182,5
189,5

VW

243

207

OPEL

259,5

129

HONDA

181

153,5

Türkiye geneli için yukarıda belirtilen veriler kullanılarak şekil 2’de gösterilen Bandırma transit
karayolu şehir içi güzergâhından geçen ortalama otomobil sayısı KGM’nin verilerine dayanarak
2004-2017 yılları arası için tablo 2.’de verilmiştir (www.kgm.gov.tr, maps.google.com). Bununla
birlikte üniversite kavşağı ile Çanakkale yönü arası otomobil trafiğinin daha düşük olduğu da
KGM verilerinde gözlemlenmiştir. Buna istinaden bir miktar aracın Bandırma merkezine giriş
veya Bandırma merkezinden çıkış yaptığı söylenebilmektedir.

Şekil 2. Çalışmada Kullanılan Güzergâh
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ANALİZ VE BULGULAR
Çalışmada Şekil 1 ve Tablo 2’de gösterilen verilerden yararlanılarak her yıl için bir araçtan
kaynaklanan CO2 emisyonunun ağırlıklı ortalaması hesaplanmıştır. Hesaplanan ağırlıklı ortalama
değerleri Şekil 3’te verilmiştir. Grafik incelendiğinde bir araçtan kaynaklanan ortalama emisyon
miktarında lineer bir azalma olduğu ve geçen on üç yılda 9 gr/km’lik bir azalma olduğu
görülmektedir.
Tablo 2: D200 Karayolu’ndan Geçen Ortalama Otomobil Sayısı
Yıl
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Otomobil (Yıllık
Ort/gün)
7377
8660
7796
7954
8723
7164
8604

Yıl
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Otomobil (Yıllık
Ort/gün)
11176
13746
13976
14847
16846
17966
19273

Bunun başlıca sebebi 2004-2017 arasında benzin fiyatlarının dizel yakıta göre hızlı yükselişinden
dolayı otomobil kullanıcılarının her geçen yıl daha fazla dizel araca yönelmesi ve Tablo 1’ten
görülebileceği üzere dizel araçlardan kaynaklanan CO2 emisyonunun benzinli araçlara göre daha
düşük olmasıdır.

Araç başı ortalama emisyon miktarı
(gr/km)

198
196 195,52194,89
194,12
193,45
194
192,83
192,33
191,56
192
190,60
189,83
190
189,07
188,39
187,71
188
187,13
186,62
186
184
182
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Şekil 3. Araç Başı Ortalama CO2 Emisyonu Miktarı
Tablo 2’de verilen günlük ortalama araç sayısı değeri kullanılarak belirtilen güzergah üzerinden
bir yılda geçen toplam araç sayısı hesaplanmış ve bu değer daha önceden hesaplanan ağırlıklı
ortalama ve altı km’lik mesafe ile çarpılarak her bir yıl için toplam CO2 emisyonu değeri
hesaplanmıştır. Hesaplanan emisyon değerleri şekil 4’de verilmiştir. Grafik incelendiğinde 20042009 yılları arasındaki emisyon değerlerinin birbirlerinden uzak olmadığı ancak 2009 yılından
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itibaren ortalama emisyon değerlerinin azalmasına rağmen araç sayısındaki yükselişe bağlı
olarak hızla arttığı gözlenmektedir.
9000

CO2 Emisyon Miktarı (ton)

8000
6.925

7000
5.715 5.787

6000

7.877

6.126

4.665

5000
4000

7.363

3.696
3.159

3.314 3.370

3.684

3000

3.610
3.017

2000
1000
0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Şekil 4. Yıllık CO2 Emisyon Miktarı
Bu trendin gözlemlenmesinde etkili başlıca etmenler şu şekilde verilebilir:
• Karayolları altyapısının geliştirilmesi,
• Nüfus artışı ve demografik yapıdaki değişimler,
• Gayrisafi milli hasılanın artışı,
• Bankaların kredi alımlarında sağladığı kolaylıklar,
• Yakınlardaki büyük şehirlerde yaşanan gelişmeler,
• Turizm,
• Ro-Ro hatları.
Şekil 5, 2009-2017 yılları arasında hesaplanan CO2 emisyonu değerlerindeki artışı
göstermektedir. Bu verilerden elde edilen regresyon denklemi ile 2023, 2033 ve 2053 yılları için
hesaplanan emisyon değerleri Tablo 3’te verilmiştir. Daha önceki projeksiyonlarla
karşılaştırıldığında (Bayram vd. 2006) elde edilen bulguların benzer olduğu gözlenmektedir. 2053
yılı için tahmin edilen emisyon değerinin 2017 yılı emisyon değerinin 3,5 katından fazla olması
dikkat çekicidir. Bandırma’nın halihazırda emisyon bakımından sınır değerlere yakın hava kalitesi
göz önüne alındığında yapılan projeksiyonların iç açıcı olmadığı ve bu durumun önlenmesi
bakımından tedbir alınması gerektiği açıkça görülmektedir.
Tablo 3. Geleceğe Yönelik Projeksiyon Değerleri
Yıl

CO2 Emisyonu (ton)

2023

11614

2033
2053

17552
29428
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Şekil 5. 2009-2017 Yılları Arası Yıllık CO2 Emisyonu Miktarı

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
Bu çalışmada, 2004-2017 yılları arasında yakıt türlerine göre otomobil miktarları ve
Bandırma’dan geçen D200 karayolundaki otomobil trafiğinden kaynaklanan CO2 emisyonu
bilançosu istatistiki yöntemlerle çıkarılmıştır. 2009-2017 yılları arasında gözlemlenen lineere
yakın artışın projeksiyonu neticesinde 2023, 2033 ve 2053 yıllarında emisyon değerinin hızla
arttığı belirlenmiştir. Projeksiyon yapılan dönemlerde emisyon değerinin azaltılması için tedbir
olarak, alternatif çevreyolu oluşturmak, elektrik, biodizel ve bioetanol gibi alternatif yakıtlar
üretmek ve bu yakıtları kullanan araçların kullanılmasını teşvik etmek, Bandırma merkezinde
sınırlı emisyon bölgeleri oluşturmak, şehir içinde toplu taşıma kullanımını teşvik etmek, bisiklet
yolları oluşturarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak önerilmektedir. Daha sonraki çalışmalarda
yük taşımacılığının hesaba katılması ve detaylı analizler yapılması planlanmaktadır.
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BANDIRMA BAĞFAŞ GÜBRE FABRİKASI ATIĞI FOSFOJİPSİN YAPI
MALZEMESİ OLARAK KULLANIM OLANAKLARININ ARAŞTIRILMASI
Prof. Dr. Fatma Nurhayat DEĞİRMENCİ
Balıkesir Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, nurhayat@balikesir.edu.tr

ÖZET:
Gübre sanayisinde hammadde olarak kullanılan fosfat kayasının sülfürik asitle reaksiyonu sonucu elde
edilen fosforik asit, fosforlu gübre üretiminde kullanılmaktadır. Gübre üretiminde her bir ton fosforik asit
için yaklaşık 4-6 ton fosfojips endüstriyel atık olarak ortaya çıkmaktadır. Dünya genelinde yıllık yaklaşık
200-250 milyon ton, Türkiye'de ise 3 milyon ton fosfojipsin açığa çıktığı tahmin edilmektedir. Bandırma
Bağfaş Gübre Fabrikası’nda yılda 3500 ton gibi büyük miktarlarda fosfojips atığı ortaya çıkmaktadır. Bu
atığın çok az bir kısmı toprak ıslahı ve yol stabilizasyonunda kullanılmakta geri kalan kısmı ise genellikle
açık arazide depolanmakta veya nehir ve denizlere dökülmektedir. Atık fosfojipsin toprak üstünde açık
alanda depolanması, rüzgâr ve yağmura maruz kalması atık alanına yakın bölgelerdeki toprak, yeraltısuyu
ve yüzeysel su kaynaklarında kirliliğe yol açmaktadır. Bunun yanında miktarı her yıl artan fosfojips için
uygun atık depo alanlarının oluşturulması üretim maliyetlerini de arttırmaktadır. Maliyetleri düşürmek ve
sürdürülebilir bir yaşam için fosfojipsin ekonomiye geri kazandırılması gerekmektedir. Fosforik asit üretimi
sırasında çok fazla miktarda atık olarak açığa çıkan fosfojipsin miktarını azaltmak ve çevreye olan
zararlarını önlemek için fosfojipsin birçok farklı alanda kullanılabilirliği araştırılmaktadır. Fosfojips bugüne
kadar inşaat sektöründe; çimento üretiminde priz geciktirici ve klinker hammaddesi olarak, çimento ve
kireç ile birlikte ikincil bağlayıcı olarak, yapay agrega üretiminde ve yol stabilizasyonunda kullanılmıştır.
Son yıllarda fosfojipsin diğer atıklar ve geleneksel inşaat malzemeleri ile birlikte kullanım olanaklarını
araştıran çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada, fosfojipsin yapı malzemesi olarak ekonomiye geri
kazandırılabilme olanakları araştırılmış, Bandırma Bağfaş Gübre Fabrikası atığı fosfojipsin yapı malzemesi
olarak kullanımı ile ilgili daha önce yapılan çalışmalardan örnekler verilmiştir. Bandırma Bağfaş Gübre
Fabrikası atığı fosfojipsin diğer endüstriyel atıklar veya geleneksel inşaat malzemeleri ile birlikte kullanılma
olanakları bulunmaktadır. Büyük miktarlarda açığa çıkan fosfojipsin yapı malzemesi olarak diğer
endüstriyel atıklar ile birlikte değerlendirilmesi hem ülke ekonomisine katkı sağlayacak hem de çevre
kirliliğinin çözümüne katkıda bulunacaktır.
Anahtar sözcükler: fosfojips, endüstriyel atık, yapı malzemesi
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AN INVESTIGATION ON THE USAGE POSSIBILITIES OF BANDIRMA BAGFAS
FERTILIZER FACILITY WASTE PHOSPHOGYSUM AS BUILDING MATERIAL
Prof. Dr. Fatma Nurhayat DEĞİRMENCİ
Balikesir University, Architecture Faculty, Department of Architecture, nurhayat@balikesir.edu.tr

ABSTRACT:
Phosphoric acid obtained as a result of the reaction of phosphate rock used as raw material in fertilizer
industry with together sulfuric acid is used for the production of phosphorous fertilizer. In the fertilizer
industry, about 4-6 tons of phosphogypsum is produced as industrial waste per ton of phosphoric acid
produced. In the world, about 200-250 million tonnes annually, while in Turkey estimated that 3 million
tons of phosphogypsum can be obtained as waste. In Bandirma Bagfas Fertilizer Plant, phosphogypsum
waste appears in quantities as large as 3500 tons per year. Only a small part of this waste is used for soil
remediation and road stabilization, while the rest is usually stored in open areas or spilled in rivers and
seas. The disposal of waste phosphogypsum on open land, exposure to wind and rain causes pollution in
soil, groundwater and surface water resources in areas close to the waste area. In addition to this, the
creation of suitable waste storage areas for phosphogypsum, which increases every year, also increases
the production costs. To reduce costs and maintain a sustainable life, phosphogypsum needs to be
recycled. To reduce the amount of phosphogypsum that is released as a waste during the production of
phosphoric acid and to prevent damage to the environment, the use of phosphogypsum has been
investigated in many different areas. Phosphogypsum has been used in construction sector until today;
as a set retarder and clinker raw material in cement production, as a secondary binder with cement and
lime, in artificial aggregate production and road stabilization. In recent years, studies have been carried
out to investigate the use of phosphogypsum in combination with other wastes and traditional building
materials. In this study, possibilities of economic recovery of phosphogypsum as a building material was
investigated and examples were given from the previous studies about the use of phosphogypsum as a
waste of Bandirma Bagfas Fertilizer Plant. Phosphogypsum obtained from Bandırma Bağfaş Fertilizer Plant
has possibilities to be used with other industrial wastes or traditional building materials. The evaluation
of phosphogypsum, which is exposed in large quantities, together with other industrial wastes as building
material, will contribute to the country's economy and contribute to the solution of environmental
pollution.
Keywords: phosphogypsum, industrial waste, building material
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GİRİŞ
Dünya nüfusunun sürekli olarak artması, beslenme gereksiniminin günümüzde olduğu gibi
gelecekte de önemli bir sorun olarak karşımıza çıkacağını göstermektedir. Artan nüfus ile birlikte
besin gereksiniminin karşılanabilmesi tarım alanlarında birim alandan yüksek verim sağlanması
zorunluluğunu da beraberinde getirmektedir. Bu nedenle tarımda verimliliğin artırılabilmesi için
gübre kullanımı önemli hale gelmektedir. Modern tarımda kimyasal gübrelerin, özellikle fosforlu
gübrelerin önemi büyüktür. Fosfat kayalarının sülfürik asitle (H2SO4) işlenmesi sonucu elde edilen
fosforik asit (P2O5), çeşitli kimyasal gübre türlerinin üretiminde (DAP: diamonyum fosfat, MAP:
monoamonyum fosfat gibi) kullanılmaktadır. Gübre sanayisinde üretilen her birim ton fosforik
asit için yaklaşık 4-6 ton fosfojips endüstriyel atık olarak oluşmaktadır. Dünyada fosfojips üretimi
yıllık 200-250 bin ton civarındadır. 2014 yılında fosfojips üretimi 225 bin ton olarak
gerçekleşmiştir ve bu rakamın 2018 yılında yaklaşık 258 bin ton olacağı tahmin edilmektedir
(Tayibi vd., 2009; International Atomic Energy Agency [IAEA,2013]). Ülkemizde Samsun,
Bandırma, Mersin ve İskenderun’da fosforik asit fabrikaları bulunmakta ve yılda yaklaşık 3 milyon
ton civarında atık olarak fosfojips açığa çıkmaktadır. Bu atığın çok az bir kısmı toprak ıslahı ve yol
stabilizasyonunda kullanılmakta geri kalan kısmı ise genellikle açık arazide depolanmakta veya
nehir ve denizlere dökülmektedir (Değirmenci, 2008a). Bağfaş Fosforik Asit Tesisinin kapasitesi
440
ton/gündür,
tesisin
yıllık
kapasitesi
ise
150.000
tondur
(https://www.bagfas.com.tr/Asit.aspx). Her birim ton fosforik asit için yaklaşık 4-6 ton fosfojips
atık olarak elde edildiği düşünüldüğünde, tesisin tam kapasite çalışması durumunda yıllık
fosfojips üretiminin de 600-900 ton civarında olacağı görülmektedir. Bandırma Bağfaş Gübre
Fabrikası’nda günde 3500 ton gibi büyük miktarlarda atık olarak ortaya çıkan fosfojips önemli
depolama problemlerinin yanı sıra çevre kirliliğine de neden olmaktadır.
Fosfojips, arsenik, krom, bakır, çinko, kadmiyum, radium ve uranium gibi radyoaktif kirletici
maddeler de dahil olmak üzere insan sağlığı ve çevre için potansiyel tehlike oluşturan bazı eser
metaller içerir. İnsan sağlığı için potansiyel radyonüklid tehdidi nedeniyle, fosfojipsin sadece
sınırlı tarımsal ve araştırma için kullanımına izin verilmektedir. Bunun dışında fosfojips için
mevcut izin verilen bertaraf yöntemi tarım arazileri üzerinde yığınlar halinde depolanması
şeklindedir. Fosfojips atıklarının çok yüksek miktarlarda açığa çıkması gübre endüstrisini, bu
atığın bertaraf problemlerini minimize etmek ve farklı alanlarda yararlı kullanımlarını
araştırmaya yöneltmiştir.
Bu çalışmada fosfojipsin, yapı malzemesi olarak ekonomiye geri kazandırılabilme olanakları
araştırılmış, Bandırma Bağfaş Gübre Fabrikası atığı fosfojipsin yapı malzemesi olarak kullanımı
ile ilgili daha önce yapılan çalışmalardan örnekler verilmiştir.
FOSFOJİPSİN TANIMI VE ÖZELLİKLERİ
Fosforik asit, fosfat kayaçlarının termal, hidroklorik asit, nitrik asit veya sülfürik asit ile işlem
görmesi gibi birkaç farklı yöntemle üretilebilir. Fosfat kayaçlarının sülfürik asit ile işlem görmesi
en yaygın olarak kullanılan ve yaş yöntem olarak bilinen yöntemdir. Yaş yöntem olarak bu
yöntem ekonomik olmakla birlikte, her bir ton fosforik asit üretimi için 4-6 ton oranında yan
ürünün ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Yaş yöntem üretiminde reaksiyon sonucu oluşan
fosforik asit ve yan ürün süzülerek birbirinden ayrılır. Elde edilen yan ürün CaSO4.2H2O fosfojips
(fosfoalçı) olarak adlandırılmaktadır. Bağfaş gübre fabrikası da yaş yöntem ile fosforik asit
üretmektedir.
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Fosfojipsin Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri
Fosfojips esas olarak CaSO4.2H2O bileşimindedir ve yapısında P2O5 ve F- ve organik maddeler gibi
safsızlıklar bulundurmaktadır. Kimyasal analizler, atık malzemenin yaklaşık % 93’ünün jips, geri
kalan % 7’sinin safsızlıklar olarak adlandırılan fosfat, florit ve organik maddeler olduğunu
göstermiştir. Bandırma Bağfaş Gübre Fabrikası atığı fosfojipsin kimyasal özellikleri tablo 1’de
verilmiştir. Fosfojipsin kimyasal bileşimi, üretim tarzına ve depolanma koşullarına bağlıdır.
Fosfojips, 0,5 ile 1,0 mm arasında bir maksimum büyüklükte ve 0,075 mm'den daha ince
parçacıkların %50-75'ine sahip gri, nemli, ince taneli toz halindedir. Fosfojipsin özgül ağırlığı, 2.3
ila 2.6 arasında, nem içeriği ise genellikle %8-30 arasındadır. Bağfaş Gübre Fabrikası atığı
fosfojipsin özgül ağırlığı 2.96, Blaine değeri (m2/kg) 467, nem içeriği %13, maksimum kuru birim
ağırlığı 14.70 kN/m3, tane dağılımı 0.5-1.0 mm arasında bulunmuştur.
Tablo 1. Fosfojips ve Doğal Alçının Kimyasal Özellikleri
Bileşim (%)
SiO2
Al2O3
Fe2O3
CaO
MgO
SO3
Na2O3
K2 O
P2O5
FKK

Fosfojips
3.44
0.88
0.32
32.04
44.67
0.13
0.50
0.79
21.06

Doğal Alçı
0.61
0.10
0.10
37.00
46.18
0.30
-

Fosfojipste safsızlıklar ve radyoaktivite
Fosfojipsin kimyasal bileşimi doğal alçı ile aynı olmasına rağmen, içerdiği safsızlıklar doğal alçı
yerine kullanılmasını kısıtlamaktadır. Suda çözünen safsızlıkları su veya kireç sütü ile birkaç kez
yıkamak, kristal örgüye yerleşen safsızlıkları gidermek için ise 140oC-150oC’de kalsine etmek
etkili olmaktadır (Yılmaz,1987).
Bandırma Bağfaş Fosforik Asit Gübre Fabrikası atığı olan fosfojipsin farklı sıcaklık ve sürelerde
kalsinasyon koşulları araştırılmış ve bu süre ve sıcaklıklarda kalsine edilmiş fosfojips kullanılarak
uçucu kül ve kireç ile üretilen harç numunelerinin basınç dayanımlarına kalsinasyon koşullarının
etkisi incelenmiştir. Çalışmanın ilk aşamasında belirli miktarda (1000 gr) fosfojips, 150oC’lik sabit
sıcaklıkta ve farklı sürelerde; 1, 2, 3, 4 saat gibi sürelerle kalsinasyona tabi tutulmuştur. İkinci
aşamada belirli miktarda (1000 gr) fosfojips, sabit bir kalsinasyon süresinde (2 saat) ve farklı
sıcaklık derecelerinde; 100oC, 125oC, 150oC, 175oC, 200oC’de kalsinasyona tabi tutulmuştur.
Çalışmanın üçüncü aşamasında ise sabit kalsinasyon süresi (2 saat) ve sabit sıcaklık derecesinde
(150oC) farklı miktarlarda; 500, 1000, 1500 ve 2000 gr fosfojips kalsinasyona tabi tutulmuştur.
Araştırmanın dördüncü aşamasında 2 saat süre ile 150oC’de 500gr fosfojips kalsine edilmiştir.
Çalışmanın son aşamasında ise, fosfojips herhangi bir kalsinasyon işlemine tabi tutulmadan, atık
olarak laboratuvara geldiği gibi kullanılmış ve %60 fosfojips, %30 uçucu kül ve %10 sönmüş toz
kireç kullanılarak elde edilen harçların 28 günlük basınç dayanımları tayin edilmiştir. Kalsinasyon
süresi ve sıcaklık derecesi arttıkça basınç dayanımlarının arttığı görülmüş, fosfojipsin diğer
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endüstriyel atıklar ile birlikte inşaat sektöründe değerlendirilebileceği sonucuna varılmıştır
(Değirmenci, 2001).
Fosfojipslerin değerlendirilmesini kısıtlayan faktörlerden bir diğeri içerdiği radyonüklidlerdir.
Fosfojipsteki gözlenen en aktif radyonüklid 226Ra’dır. U.S. Environmental Protection Agency
(EPA) fosfojipsin kullanımı için aktivite limitini 370 Bq.kg-1 (10 pCi g-1) olarak belirlemiştir
(EPA,1992). European Atomic Commission (EURATOM,1996)’u tarafından bu limit 500 Bq.kg-1
(13.5 pCi g-1) olarak verilmektedir. 226Ra aktivite derişimlerinin ortalama değerleri Mersin Gübre
Fabrikası için 250,8 Bq.kg-1, ve Bandırma Gübre Fabrikası için 826,6 Bq.kg-1, olarak bulunmuştur
(Gezer, 2011:89). Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ÇNAEM)’nde analizi yapılan
fosfojips numunelerinin ortalama 226Ra konsantrasyonu 503 Bq.kg-1 bulunmuştur. Fosfojips
örneklerinin EPA limit değerinin üstünde 226Ra aktivitesi içermeleri, çevresel bir risk kaygısı
doğurmaktadır. U.S. EPA (2005) tarafından fosfojips radyum, uranyum ve onların bozunma
ürünlerini içeriğinde barındırması nedeniyle TENORM (Technologically Enhanced Naturally
Occuring Radioactive Material) (Teknolojik Olarak Geliştirilmiş Doğal Olarak Oluşan Radyoaktif
Malzemeler) olarak adlandırılmaktadır. Tablo 2’de Bağfaş Gübre Fabrikası atığı fosfojips'te tespit
edilen radyanüklidlerin aktivite konsantrasyonları verilmiştir (Dartan, 2013:144).
Tablo 2. Fosfojips'te Tespit Edilen Radyanüklidlerin Aktivite Konsantrasyonları (Bq/kg)
(Dartan, 2013:144)
Numune
adı

U-238 serisi
Ra-226
(186 KeV)

1
2
3
4
5

Pb 214
(351 KeV)

Th-232 serisi
Bi-214
(609 KeV)

Th-208
(583
KeV)
514,5±30,0 502,5±11,2 491,0±11,2
515,5±47 468,2±11,2 485,2±11,4
491,1±28,5 485,0±11,2 474,3±11,2
525,1±28,7 549,6±7,2
500±7,5
470±31
473±37
467±25
4±2

Ac-228
(911
KeV
8±2

K-40
(1460 KeV)

Cs-137
(661
KeV)

<ÖMD±153
<ÖMD±151
<ÖMD±152
<ÖMD±100
-

-

Fosfojipsin içerdiği aktivite konsantrasyonları fosfat kayasının orijinine bağlı olarak farklılıklar
göstermektedir. Bu farklılıklar hem fosfat kayasının bulunduğu yerin doğal yapısından hem de
numunenin alındığı derinlik ile fosfat kayasının 226Ra'ın yayılmasından kaynaklanmaktadır.
FOSFOJİPSİN İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KULLANIMI
Fosfojipsler inşaat sektöründe; çimento üretiminde priz geciktirici ve klinker hammaddesi olarak,
çimento ve kireç ile birlikte ikincil bağlayıcı olarak, blok eleman, harç, tuğla ve kerpiç üretiminde,
yol inşaatlarında bitümlü karışımlarda filler olarak, zemin ve yol stabilizasyonunda,
kullanılmaktadır.
Fosfojipsin Çimento Üretiminde Kullanımı
Çimentonun priz süresini kontrol edebilmek için klinkere %3-6 arasında alçıtaşı ilave
edilmektedir. Alçıtaşı miktarının azlığı kadar fazlalığının da priz süresinin çabuklaştırılmasında
rolü vardır. Bu nedenle çimento üretiminde belirli oranda alçıtaşı ilavesi zorunludur ve çimento
sanayinde priz geciktirici olarak kullanılan alçı taşı miktarı her geçen gün artmaktadır. Bu da
inşaat sektörünü maliyet açısından daha ucuz, alçıya alternatif olabilecek bir malzeme arayışına
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yönlendirmiştir. Daha önceki çalışmalarda fosfojips, çimento endüstrisinde doğal alçı yerine priz
geciktirici olarak kullanılmıştır. Bağfaş’dan elde edilen fosfojips, Portland çimentosuna %1, %3,
%5, %7, %10 ve %12.5 oranlarında ilave edilmiş ve mekanik özellikler üzerine etkileri
araştırılmıştır. Fosfojips ve doğal alçıtaşı içeren Portland çimentolarının basınç dayanımları
karşılaştırılmıştır. Portland çimentosu üretiminde doğal alçı taşı yerine fosfojips kullanılabileceği
sonucuna varılmıştır. En yüksek 28 günlük basınç dayanımı, ağırlıkça %3 fosfojips ilave edilen
numunelerde gözlenmiştir (Altun ve Sert, 2004).
Bir başka çalışmada fosfojipsin, atık mermer tozu ve silis dumanı ile birlikte çimento üretiminde
kullanılabilirliği araştırılmıştır. Doğal alçı ve klinkerin birlikte öğütülmesi ile PÇ 42.5 çimentosu,
klinker ve fosfojipsin birlikte öğütülmesi ile de kontrol çimentosu üretilmiştir. Katkılı
çimentoların tamamı ağırlıkça %5 oranında fosfojipsin farklı oranlarda klinker, mermer tozu ve
silis dumanı birlikte öğütülmesi ile elde edilmiştir. Çimentonun priz sürelerini fosfojipsin doğal
alçıya göre arttırdığı, çimentonun hacim genleşmesine ve yoğunluğuna fosfojipsin etkisinin doğal
alçı ile aynı olduğu, birim ağırlığını doğal alçıya göre azalttığı, eğilme ve basınç dayanımlarına
etkisinin doğal alçı ile aynı olduğu belirtilmiştir. Fosfojipsin Portland çimentosu üretiminde doğal
alçı yerine kullanılabileceği ifade edilmiştir (Sağlam, 2012).
Tügsaş Samsun Gübre Fabrikası orijinal fosfojipsinin ve çeşitli metotlarla saflaştırılmış rafine
fosfojipslerin farklı çimentoların hidrasyonuna etkileri incelenerek, çimento üretiminde katkı
maddesi olarak kullanılabilme koşulları araştırılmıştır. Orijinal fosfojips içindeki safsızlıkların su
ve kireç sütü yıkaması ile yeterince uzaklaştırılamadığı, çimento hidrasyonunu olumsuz
etkilediği, 150oC’de 15 dakika kalsine edilip, kireç sütü ile nötralize edilerek hazırlanan rafine
fosfojipsin çimento hidrasyonunda doğal alçı ile eşdeğer etkilere sahip olduğu, çimento
üretiminde priz süresinin kontrolü için doğal alçı yerine fosfojips kullanılabileceği sonucuna
varılmıştır (Ölmez vd.,1987).
Bir diğer çalışmada Tügsaş Samsun Gübre Fabrikası artığı fosfojipsin optimum anhidrite
dönüşüm sıcaklığı ve süresi 650°C'de 1 saat olarak bulunmuş, bu şekilde elde edilen anhidritin,
uygun kimyasal katkılar ve yüksek fırın cürufu ile karıştırılarak süpersülfatlı çimento üretiminde
değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Hazırlanan süpersülfatlı çimento karışımlarının sülfatlı sulara
karşı direnç ve dayanım gelişmesi gibi özellikleri araştırılmış ve optimum karışım oranları tayin
edilmiştir. Sonuçta, fosfojipsin sülfatlı sulara karşı yüksek direnç gösteren süpersülfatlı çimento
üretiminde ekonomik olarak değerlendirilebileceği görülmüştür (Erdem, 1989).
Fosfojipsin içerdiği safsızlıkların ve saflaştırılmış fosfojipsin Portland çimentosunun ve traslı
çimentonun hidratasyonuna etkileri hidratasyon ürünlerinin elektron mikroskopu ile
gözlemlenmesi, kimyasal analizler, priz süreleri ve dayanım tayini ile incelenmiştir. Fosfojipsin
Portland çimentosunun hidratasyonunda kireç sütü ile yıkanması koşulu ile, traslı çimentoların
hidratsyonunun kontrolunda ise herhangi bir rafinasyon işlemine gerek kalmadan
kullanılabileceği ifade edilmiştir (Ölmez ve Erdem, 1989).
Fosfojipsin Blok Yapı Elemanı, Harç ve Tuğla Üretiminde Kullanımı
İnşaat sektöründe fosfojips, uçucu kül ve kirecin potansiyel kullanılabilirliği araştırılmıştır. Farklı
oranlarda ham ve kalsine edilmiş fosfojips, uçucu kül ve kireç ile birlikte bağlayıcı malzeme
üretiminde kullanılmıştır. Kireç oranı %10 olarak sabit tutulurken fosfojips oranı %0, 10, 20, 30,
40, 50 olarak, uçucu kül oranı %40, 50, 60, ,80, 90 olarak değişmektedir. Fosfojips, 150oC’de 2
saat kalsine edilmiş daha sonra oda sıcaklığına kadar soğutularak kullanılmıştır. Bağlayıcıların
özelliklerinin basınç dayanımları üzerinde etkili olduğu, ham fosfojipsin oranı arttırıldığı zaman
basınç dayanımının azaldığı, en düşük basınç dayanımının %50 ham fosfojips ilavesinde
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gerçekleştiği, buna karşılık kalsine edilmiş fosfojips ilavesi arttırıldığında basınç dayanımı
değerinin arttığı görülmüştür. Ayrıca basınç dayanımlarının artışında kür koşulları da etkili
olmuştur. Suda kürlenen numuneler, havada kürlenen numunelere göre daha düşük dayanımlar
göstermiştir (Şekil 1, Değirmenci, 2008b).

Şekil 1. Havada (a) ve Suda (b) Kürlenen Fosfojips Katkılı Numuneler (Değirmenci,
2008b:1861)
Gübre fabrikası atığı olan fosfojips ve doğal bir mineral olan perlit sıva içerisine katkı maddesi
olarak eklenmiştir. 24 tam faktöriyel tasarımı kullanılarak optimizasyon yapılmış, ANOVA analizi
yapılarak hangi faktörlerin etkili olduğu araştırılmıştır. Bu faktörlerin oluşturulan katkılı sıvanın
su geçirgenliği üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı incelenmiş ve optimum değerler
tespit edilmiştir. Numunelerde su emmenin belirlenmesi için yapılan deneyde su emme üzerinde
fosfojips ve perlit katkıları istatistiksel olarak anlamlı sonuçlar vermiştir (Oktay vd., 2017).
Fosfojipsin diğer endüstriyel atıklarla birlikte kullanım olanakları bulunmaktadır. Bağfaş’dan elde
edilen fosfojips, uçucu kül ile birlikte kullanılarak fosfojips-uçucu kül-kireç esaslı bir bağlayıcı
üretilmiş ve bu bağlayıcıdan üretilen numunelerin numunelerin su emme, kuru birim ağırlık,
basınç ve çekme dayanımları tayin edilmiştir. Fosfojipsin basınç ve çekme dayanımını azalttığı,
uçucu külün ise arttırdığı ve kür koşullarının da dayanımlar üzerinde etkili olduğu, ayrıca
fosfojips-uçucu kül-kireç esaslı bağlayıcının 28 günden sonra dayanım kazandığı belirtilmiştir.
Dayanım gerekliliği nedeniyle fosfojips oranının %20 olarak sabit tutulması gerektiği ifade
edilmiştir. Numunelerin su emmesinin ve ısı iletkenliğinin fosfojips oranı ile arttığı, aynı zamanda
fosfojips oranındaki artışın birim ağırlığın azalmasına neden olduğu, deney sonuçlarına göre,
geliştirilen bağlayıcının blok yapı elemanı, harç ve düşük dayanımlı malzeme üretiminde
kullanılabileceği belirtilmiştir (Değirmenci ve Okucu, 2007).
Bir diğer çalışmada ise Bandırma Bagfaş Gübre Fabrikası atığı fosfojips katkısı ile hazırlanan
çimento harçlarının sülfat direnci araştırılmıştır. Araştırmada çimento harçlarında katkı maddesi
olarak çimento ağırlığının %0, %5 ve %10’u oranlarında fosfojips çimento yerine kullanılmıştır.
%5 ve %10 sodyum sülfat eriyiği içinde bekletilen fosfojips katkılı ve katkısız çimento harcı
numunelerinin ağırlık, basınç dayanımı ve boy değişimleri incelenmiştir. Numunelerin ilk
haftalarda ağırlıklarında bir azalma görülmesine karşılık daha sonraki haftalarda numune
ağırlıklarında artış kaydedilmiştir. Basınç dayanımı açısından ise fosfojips katkılı karışımların,
fosfojips katkısız kontrol karışımlarına göre sülfat eriyiğinde daha iyi sonuçlar verdiği
gözlenmiştir (Değirmenci ve Okucu, 2002).
Bağfaş Gübre Fabrikası atığı fosfojips uçucu kül ile birlikte tuğla üretiminde de kullanılmış,
pişirme sıcaklığı 1000oC olarak sabit tutulmuştur. Tuğla numunelerinin özellikleri üzerinde
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fosfojipsin uçucu külden daha etkili olduğu, fosfojips katkısının su emme değerlerini düşürürken
birim ağırlığı ve dayanımı arttırdığı ifade edilmiştir (Türkel ve Aksın, 2012).
Fosfojipsin Kerpiç Üretiminde Kullanımı
Kerpicin zayıf yönü basınç dayanımının ve suya karşı direncinin az olmasıdır. Fosfojips (PG) ve
doğal alçı (NG), kerpiç toprağının özelliklerini iyileştirmek ve bu dezavantajlarını azaltmak için
stabilizasyon malzemesi olarak kullanılmıştır. Kerpiç numunelerinde basınç ve eğilme dayanımı,
suda yumuşama, kurutma büzülme ve birim ağırlık değerleri belirlenmiştir. %10’dan fazla
fosfojips ve doğal alçı katkısı basınç dayanımlarını arttırmıştır (Şekil 2). En fazla basınç
dayanımları %25 fosfojips ve doğal alçı katkılarında elde edilmiştir. Fosfojips katkısı kuruma
rötresi değerlerini de azaltmıştır. Fosfojips ile hazırlanan kerpiç numuneleri, standartta (TS 2514,
1971) belirtilen 45 dakikadan daha fazla bir sürede çamurlaşma göstermiştir. Fosfojips katkısız
üretilen numuneler ise 45 dakikadan daha kısa sürede suda tamamen tahrip olmuşlardır (Şekil 3
ve 4). Kerpiç üretiminde kullanılan toprak-fosfojips karışımları, kerpiç duvarlar için sıva olarak da
kullanılabileceği, böylece kerpiç ve sıvanın birlikte kuruması ile üniformluk elde edileceği ifade
edilmiştir. Kerpiç üretiminde fosfojips kullanımının atık sorununun çözümünde etkili olması
yanında, kerpicin zayıf özelliklerini geliştirmek için de yararlı olacağı sonucuna varılmıştır
(Değirmenci 2008c).

Basınç Dayanımı (MPa)
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Şekil 2. Fosfojips (PG) ve Doğal Alçı (NG) Katkısı ile Üretilen Kerpiç Numunelerinin Basınç
Dayanımları (Değirmenci 2008c:1222)
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Şekil 3. Fosfojips Katkısı ile Üretilen Kerpiç Numunelerinin Çamurlaşma Deneyinde; (a)30,
(b)45, (c)60, (d)145 Dakika Sonraki Görünümleri (Değirmenci 2008c:1223)

Şekil 4. Fosfojips katkısız (a) ve Fosfojips Katkılı (b) Kerpiç Numunelerinin Çamurlaşma
Deneyinde 145 Dakika Sonraki Görünümleri (Değirmenci 2008c:1223)
Bir başka çalışmada ise Bağfaş Gübre Fabrikası atığı fosfojips, termik santral atığı uçucu kül ve
kireç ile birlikte kerpiç üretiminde kullanılmıştır. Toplam kuru karışım ağırlığının %10’u oranında
sönmüş toz kireç, %20’si oranında uçucu kül kullanılmış ve fosfoalçı/toprak oranları 0.25 ile 2.50
arasında seçilmiştir. Hazırlanan numunelerin basınç dayanımları, kuru birim ağırlık ve kılcallıkla
su emme değerleri tayin edilmiştir. Ayrıca 24 saat su içinde tutulan numuneler üzerinde basınç
dayanımı deneyi uygulanmış ve her iki durumda da basınç dayanımı değerlerinin standartta ön
görülen değerleri sağladığı görülmüştür (Değirmenci, 2005).
Fosfojipsin Yol İnşaatlarında Kullanımı
Fosfojips, mermer tozu, uçucu kül, ve cam tozu gibi endüstriyel atıkların asfalt betonu aşınma
tabakasındaki fiziksel ve mekanik etkileri araştırılmıştır. Değişen bitüm oranları kullanılarak
hazırlanan numunelere Marshall metodu uygulanmış ve optimum bitüm içeriği % 4.9 olarak
belirlenmiştir. Sabit bitüm miktarı ve %0 taş tozu-%7 endüstriyel atık filler kullanılarak hazırlanan
bitümlü karışımlara suyun sıkıştırılmış bitümlü karışımların kohezyonuna etkisinin belirlenmesi
amacıyla kür şartları uygulanarak koşullandırılmış Marshall deneyi yapılmış, stabilite ve akma
değerlerinin değişimi incelenmiştir. Deney sonuçları, fosfojipsin endüstriyel atık filler olarak
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bitümlü sıcak karışımlarda taş tozu filler yerine %7 oranında kullanılabileceğini göstermektedir
(Üstünkol ve Turabi, 2010).
Fosfojipsin Geoteknik Uygulamalarda Kullanımı

soil I+C
soil I+C+PG
soil II+C
soil II+C+PG

800
600
400
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Unconfined
compresivve strength
(kPa)

Unconfined
compressive strength
(kPa)

Kohezyonlu zeminlerin bulunduğu tabakalarda inşa edilecek olan mühendislik yapılarında
(karayolu, havaalanı ve demiryolları kaplamaları, su yapıları, istinat duvarları vb.) ortaya
çıkabilecek problemler için önceden önlem alınması gerekmektedir. Sıvılaşma potansiyeline,
aşırı oturma problemine, yetersiz taşıma gücüne ve şişme potansiyeline sahip bu tür zeminlerin
davranışını kontrol etmek için bir çok stabilizasyon çalışmaları yapılmaktadır. Bu tür zeminlerin
stabilizasyonunda en ekonomik yöntemlerden biri olarak çimento, kireç, bitüm ve uçucu kül gibi
kimyasal katkılar kullanılmaktır. Son yıllarda çevresel etkiler nedeniyle atık malzemelerin
kimyasal katkı olarak kullanılması önem kazanmıştır. Atık malzemelerin zemin stabilizasyonunda
kullanılmasının hem ekonomiye, hem de çevre kirliliği sorununun çözümüne katkı sağlayacağı
düşünülerek iki farklı kohezyonlu, kil ve silt içeriği yüksek zeminlerin (zemin sınıfı CH ve MH)
stabilizasyonunda fofojips çimento ve uçucu kül ile birlikte katkı malzemesi olarak kullanılmıştır.
Fosfojipsin çimento ve uçucu kül ile birlikte kullanılmasının zeminlerin plastisite indeksini
azalttığı, kuru birim ağırlığını arttırdığı, optimum su içeriğini düşürdüğü ve serbest basınç
dayanımını arttırdığı ifade edilmiştir (Şekil 5) (Değirmenci vd., 2007).
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Şekil 5. Çimento (C)ve Çimento+Fosfojips(C+PG)(a), Uçucu Kül (FA) ve Uçucu Kül+Fosfojips
(FA+PG) (b) ile Stabilize Edilen Zeminlerin Serbest Basınç Dayanımları (Değirmenci vd.,
2007:3397)
Bir başka çalışmada da fosfojips %0, %5, %10 ve %15 oranlarında bor atıkları ile birlikte
kohezyonlu zeminlerin stabilzasyonunda kullanılmıştır. %10 ve %15 fosfojips katkısı, plastisite
indislerini düşürmüş, maksimum kuru birim hacim ağırlıkları ve su ihtiyaçlarını arttırmış, aynı
gerilmelerde daha düşük sekil değiştirmeler yaptırmış ve serbest basınç dayanımlarını
arttırmıştır (Tülek vd., 2014).
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Dünyada artan nüfusla doğru orantılı olarak gıda ihtiyacı da artmaktadır. Artan gıda ihtiyacını
karşılayabilmek için tarımda gübre kullanımı kaçınılmazdır. Her yıl artan gübre üretimi
sonucunda elde edilen atık madde miktarı da artmakta ve bu atıkların depolanması veya bertaraf
edilmesi büyük bir sorun haline gelmektedir. Bu atık maddeler genellikle tarım arazileri üzerinde
depolanmakta veya deniz ve nehirlere dökülmektedir. Bu tür atıkların açık arazide depolanması
tarım ürünlerine zarar vermekte, yağmur ve rüzgârla etrafa yayılmakta, tozlanma, toprakla
süzülme dolayısıyla zehirli madde taşınması gibi zararlı çevresel etkileri bulunmaktadır. Bu çevre
sorunları nedeniyle, suyun ve havanın kalitesi bozulmakta, bölgenin ekonomik durumu
bakımından olumsuz sonuçlar ortaya çıkmaktadır.
Bu çalışmaya konu olan, Bandırma Bağfaş Gübre Fabrikasında, fosforlu gübre üretiminden
kaynaklanan fosfojips atık ürünü açıkta depolanmakta ve bu durum çevre kirliliğine sebep
olmaktadır. Ülkemizde Samsun, Bandırma, Mersin ve İskenderun’da fosforik asit fabrikaları
bulunmakta ve yılda yaklaşık 3 milyon ton civarında atık olarak fosfojips açığa çıkmaktadır. Atık
maddelerin tekrar kullanımı, tarım alanlarında oluşabilecek kayıpların önlenmesi ve insan
sağlığına zarar verebilecek atıkların ortadan kaldırılması ile ekonomiye katkı sağlanması
açısından yapılacak çalışmalar çok önemlidir. Bağfaş Gübre Fabrikası atığı fosfojipsin büyük
miktarlarda değerlendirileceği alanlardan biri inşaat sektörüdür. İnşaat sektöründe fosfojips
bugüne kadar çimento üretiminde priz süresini ayarlamada, tuğla ve blok eleman üretiminde,
yol ve zemin stabilizasyonunda, kerpiç üretiminde katkı malzemesi olarak kullanılmıştır. Fosfat
endüstrisi, fosforik asit üretimi sırasında çok fazla miktarda atık olarak açığa çıkan fosfojips
yığınlarının miktarını azaltmak ve aynı zamanda çevreye olan zararlarını önlemek için fosfojipsin
farklı alanlarda faydalı kullanılabilirliğini araştırmaktadır.
Gübre fabrikası fosfojips atıklarının 226Ra konsantrasyonunun zaman zaman uluslararası
limitlerin üzerinde bulunabileceği göz önünde bulundurularak yapı malzemesi üretiminde
fosfojipsin tek başına kullanılması yerine diğer geleneksel veya endüstriyel atıklar ile birlikte
değerlendirilmesi tercih edilmelidir. Yapı malzemesinin hazırlanmasında katkı maddesi olarak
kullanılan fosfojipsin içeriğindeki radyonüklid konsantrasyonları dikkate alınarak kullanılacak
fosfojips madde miktarı yüzde olarak düşürülmeli böylece radyonüklid konsantrasyonları izin
verilen limitlerin altına indirilerek fosfojipsin yapı malzemesi üretiminde kullanılabilmesine
imkân sağlanmalıdır. Fosfojipsin hammadde olarak çok yüksek oranlarda yapı malzemelerinin
içeriğinde bulunması nedeniyle insanların doğrudan radyoaktif maddelere maruz kalabileceği
göz ardı edilmemelidir.
Gübre tüketimimizin üçte biri fosforlu gübrelere aittir ve bu nedenle üretimde hammadde olarak
fosfatın önemi ortadadır. Ülkemizde bulunan fosfat rezervlerinin düşük tenorlu olması ve üretim
maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle gübre üretiminde hammadde olarak kullanılan fosfat kayası
ağırlıklı olarak Tunus, Fas, Ürdün ve İsrail gibi ülkelerden ithal edilmektedir. Fosfojipsin doğal
yapısı ve özellikleri fosfat kayasının bileşimine ve kalitesine bağlıdır. Fosfojips, fosfat kayalarının
çıkarıldığı bölgeye göre değişen konsantrasyonlarda çeşitli kirleticiler içermektedir. Radyoaktif
madde konsantrasyonu en düşük fosfat kayasının ithal edilmesi ile oluşabilecek çevre
kirlenmesinin de önlenebileceği düşünülmektedir.
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ORD. PROF. DR. CURT KOSSWİG’İN BİZLERE ARMAĞANI: MANYAS KUŞ
CENNETİ
Prof. Dr. Seyhan ALTUN
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, altuns@istanbul.edu.tr

ÖZET:
Türk Bilim tarihinde önemli bir yeri olan alman bilim adamı Ord.Prof.Dr. Curt Kosswig, ülkemizde
karşılaşmış olduğu bakir “Biyoloji” alanında “sistematikten genetiğe”, “evrimden kanserdeki onkogen
kavramına” kadar, pek çok dal ile ilgilenmiş, Türkiye’de modern biyolojinin gelişimi için büyük çaba
göstermiştir. Çocukluk yıllarında Berlin akvaryumunda başlayan biyolojiye olan ilgisi, Hitler zulmünden
kaçarak 1933 Üniversite Reformu ile İstanbul Üniversitesine gelmesiyle daha da artmıştır. Kosswig, 19401950 yıllarının Türkiye’sinde pek çok yokluk ve zorluklarla mücadele ederek, tüm anadoludan materyal
toplamış, anadolu faunasını ortaya çıkarmak ve bilimsel alanda tanıtmak için uğraşmış, bu sürede anadolu
yaşamı ve insanları ile yakın ilişkiler kurmuştur. Türkiye’yi ikinci vatanı olarak benimseyen, Prof. Kosswig
kendi vasiyeti üzerine İstanbul’da çok sevdiği boğaza nazır Aşiyan mezarlığında eşi ile yatmaktadır.
Anadolu faunasına yeni türler kazandırmasının yanı sıra, pek çok bilim insanının yetişmesine önemli
katkılar sağlamış olan Kosswig’in belki de en önemli katkılarından biri, yapmış olduğu geziler esnasında
ülkemizde bulunan doğal alanları keşfederek, bizlere kazandırmasıdır. Tüm dünya, kelaynakların o güne
kadar bilindiği şekli ile Mısır’da değil de, Urfa Birecik’te konakladığını Kosswig’den öğrenir. En önemli
keşfini ise, öğrencilerine tatlısu faunasını göstermek üzere 1938 yılında haritadan bularak gittiği Manyas’ta
gerçekleştirir. Gözlemler sırasında bir silahın patlama sesiyle havalanan binlerce kuşu gördüğünde
büyülenir ve özel bir doğa parkı ile karşılaştığını anlar. Baktığı her söğüt ağacında kuş yuvaları, etrafta
pelikanlar, balıkçıl türleri, karabataklar, kuğular, ördekler, dalgıç kuşları hepsi bir aradadır. Kurduğu iyi
ilişkiler sayesinde kuşların, ağaçlara zarar veren kurtcukları yediğini gösterir ve köylüler, kuşları avlamaya
gelenlere engel olurlar. Bu bölgeye Kuş Cenneti adını veren Kosswig, köylülere gelir kaynağı olması ve
çevrenin ekonomik olarak kalkınması için gölde kerevit üretimini başlatır. Burada 1952 yılında bir istasyon
kurulmasını gerçekleştiren Kosswig ve eşi, kuşların markalanması, türlerinin tayini, gölün yapısının tesbiti
ve milli park olması için uğraşırlar. Ayrıca, Manyas Gölü kıyısındaki antik taşları arkeolog Kurt Bittel’e
bildiren Kosswig, Daskyleion antik kentinin bulunmasını sağlayarak biyolojinin yanı sıra arkeoloji bilimine
de hizmet etmiştir. Mart 1976 da Avrupa konseyi tarafından A sınıfı Avrupa diploması alan bu doğa mirası,
“Kuş Cenneti Milli Parkı” günümüzde hala dünyanın en önemli kuş üreme alanlarından biri olma özelliğini
korumaktadır. Bildiride, Manyas’ın keşfedilmesi ve tanınmasına öncülük eden Prof. Kosswig’in bu alana
katkıları/araştırmaları döneme özgü görseller eşliğinde değerlendirilecektir.
Anahtar sözcükler: ord. prof. dr. curt kosswig, kuş cenneti, manyas gölü
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MANYAS BIRD PARADISE
Prof. Dr. Seyhan ALTUN
İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, altuns@istanbul.edu.tr

ABSTRACT:
The German Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig, who has an important place in History of Turkish Science, was
interested about many fields, in the field of the virgin “Biology” that he encountered in our country, from
“from systematic to genetics” to “from evolution to the concept of oncogene in cancer”, and he made an
effort for the development of modern biology in Turkey. His interest of biology, which started in Berlin
aquarium in his childhood years, increased by the fact that he escaped from Hitler’s cruelty, with him
coming to Istanbul University with 1933 University Reform. Kosswig fights with many poverty and
difficulty in the Turkey of the years 1940-1950, gathered material from all Anatolia, and worked for find
out Anatolian fauna and present it to a scientific field, in the meantime, he got in close contact with the
Anatolian life and its people. Prof. Kosswig, who adopted Turkey as his second homeland, as his will he is
buried in Aşiyan cemetery, in İstanbul, which he loved and near bosporus, with his wife. Along with he
gaining new species to Anatolian fauna, one of the most important contributions of Kosswig who provided
important contributions to raise lots of scientists, and in the meantime of these trips that he made, he
discovered and brought natural places in our country. All world learn that bald ibises are resting in Urfa
Birecik not Egypt as known till that day, from Kosswig. And he discovered his most important discovery in
Manyas, that he found on the map, and went there with his students to show them fresh water fauna, on
the year 1938. When he sees thousands of birds taking off with the sound of explosion of a weapon during
the observations, he fascinated about it and understand that you are facing a special nature park. Bir nests
in every willow tree, pelicans in around, heron species, cormorants, swans, ducks, helldivers are all
together. Thanks to his good relations, he show that birds eat the worms which harms trees and the
villagers prevent the ones who came for hunt the birds. Kosswig, who gives the name Bird Paradise to this
region, initiates the production of crayfish in the lake in order to be a source of income for the villagers
and to economically develop the region. Kosswig and his wife, who established a station here in 1952,
worked for brand the birds, determine the species, determine the structure of the lake, and become a
national park. In addition, Kosswig, who informed the archaeologist Kurt Bittel about the ancient stones
along Lake Manyas, served the science of archeology as well as biology by providing the presence of the
ancient city of Daskyleion. This natural heritage, which received the A-class European diploma by the
Council of Europe in March 1976, “The National Park of Bird Paradise”, is still one of the world's most
important bird breeding grounds. In the declaration, the contributions/researches of Prof. Kosswig who
leads in the discovery and recognition of Manyas, will be evaluated with views specific to the this period.
Keywords: ord. prof. dr. curt kosswig, bird paradise, manyas lake
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ORD. PROF. DR. CURT KOSSWİG’İN HAYATI
Türk biyoloji bilim tarihinde önemli bir yeri olan alman bilim adamı Ord.Prof.Dr. Curt Kosswig,
30 ekim 1903 yılında Almanya-Berlin’de doğar, 1927 yılında Berlin Üniversitesi. Doğa Bilimleri,
Zooloji, Genetik ve Felsefe ağırlıklı eğitiminin ardından, 1921 yılında başladığı Genetik alanındaki
doktorasını 1927 yılında tamamlar. 1930 Münster Üniversitesi, Felsefe ve Doğa Bilimleri
Fakültesi, Zooloji Enstitüsü’de doçent olur. 1 Nisan 1933 yılında ise, Braunschweig Teknik Yüksek
Okulu, Genel Biyoloji ve Zooloji dalına Profesör olarak atanır. 1937 yılına gelindiğinde ise, Doğa
Tarihi Müzesine müdür olmuştur. Almanya’da zamanın Nazi yönetimi “ari ırk” nedeniyle biyoloji
ile yakından ilgilenmektedir ve Kosswig’den konferanslar vermesi istenir, bölge sorumlusu
yapılır. Ancak ülkede yapılanları onaylamayan Kosswig, üniversitede Yahudi ayrımcılığının
yaygınlaşması ve bazı akademisyen arkadaşlarının görevlerinden uzaklaştırılmaları üzerine bölge
sorumluluğundan istifa eder ve Yahudi olmadığı halde, bilimin çarpıtılmasına boyun eğmez,
vatan haini ilan edilme, vatansız kalma pahasına insanlığından ve bilimden taviz vermeyerek 1
ekim 1937 de kendi isteği ile istifa eder. Sorulduğunda, "Bilim adamı olmak ve bilim adamı
kalmak, kendi insanlığından utanmamak, ileride çocuklarımın yüzüne bakabilmek uğruna ülkemi
terk etmek zorundaydım" der. Berlin’den ayrılışından iki saat sonra, tutuklanma emri ile vatan
haini ilan edilerek, Alman vatandaşlığından çıkarılır.
Yahudi kökeni nedeniyle görevine son verilen ve 1933 Üniversite reformu ile İstanbul
Üniversitesi’nde Botanik Direktörü olan Prof.Dr. Alfred Heilbronn’un daveti üzerine ekim 1937
de İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi Zooloji Enstitüsü'ne zooloji profesörü ve enstitü direktörü
olarak atanır. 1930 yılında evlendiği meslektaşı Leonore Beschorner ve üç çocuğu ile İstanbul’a
yerleşir. Ablasına yazdığı mektupta “Enstitü, Süleymaniye Cami’nin yanında, konumu harika,
Pera, boğaz, Marmara ve Haliç’ten Asya’ya kadar geniş bir bakış alanını kapsıyor. Üzerinde kara
çaylaklar çığırarak dolanmakta. Enstitü güzel ve temiz, ama biraz ufak. Ayrıca ahırları ve
akvaryumu inşa etmem gerek. Çok iş. Ama kıymetini takdire hazırlar. İlk karşılaşmamızda
gençliğimden dolayı tereddütlü görünen Rektör, Heilbronn’a ‘Bay Kosswig mükemmel seçim’
dedi. Daha iyisi olamaz.” der (Mahsereci 2005). Çalışmalarını; İstanbul Müftülüğü’ne verildiği
için bir-iki ay evvel (ağustos 2018) terkedilen bu enstitüde (Şekil.1), 1951 yılından itibaren ise,
direktörlüğünü üstlendiği Baltalimanı Hidrobiyoloji Enstitüsü’nde (günümüzde İ.Ü. sosyal tesisi)
sürdürür.

Şekil 1. Ord.Prof.Dr. Curt Kosswig ve Göreve Başladığı Yıllarda İ.Ü. Zooloji Enstitüsü.
Ailenin tek geliri Üniversitede sözleşmeli olarak çalışan Kosswig’den gelmektedir ancak, emeklilik
hakkı yoktur. Görevi sona erdiği anda, okuyan üç çocuğu ile yaşamlarını maddi olarak devam
ettiremeyeceklerini bilir. 1954 yılında yeniden Alman vatandaşlığına davet edilir ve Hamburg
Üniversitesinin İstanbul’da geçen süreyi de emekliliğine sayma önerisini, ailesini düşünmek
zorunda olduğundan reddedemez, 1955 yılı ile İstanbul Üniversitesinden ayrılarak Hamburg
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Üniversitesi’nde göreve başlar. Ancak, eşi Leonore İstanbul’dan ayrılmadığı için her fırsatta,
tatillerde Türkiye’ye gelir ve gezilerini devam ettirir, hatta bu gezilere zaman zaman oradaki
öğrenci ve meslektaşları da katılır (Şekil. 2). Hamburg Üniversitesinde 15 yıl çalıştıktan sonra
emekli olur, Türkiye’ye dönerek iki yıl süreyle Erzurum Atatürk Üniversitesinde misafir profesör
olarak görev alır, biyoloji bölümü ve elemanlarının yetişmesi için çaba sarf eder. 1968 yılında
İstanbul Üniversitesi tarafından Fahri doktora ile ödüllendirilen Kosswig, emeklilik döneminde
Erzurum’dan sonra İstanbul Üniversitesi, Fen Fakültesi, Zooloji Kürsüsünde danışmanlık görevine
getirilir ve çalışmaların devam ettirir. Son yıllarını Hamburg’da geçiren Ord.Prof.Dr. Curt
Kosswig, 29 mart 1982 de vefat etmiş ve 8 nisan 1982 de İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen
tören sonrası vasiyeti üzerine, İstanbul’da toprağa verilmiştir. Kosswig, 1940-1950 yıllarının
Türkiye’sinde pek çok yokluk ve zorluklarla mücadele ederek, tüm anadoludan materyal
toplamış, anadolu faunasını ortaya çıkarmak ve bilimsel alanda tanıtmak için uğraşmış, bu sürede
anadolu yaşamı ve insanları ile yakın ilişkiler kurmuştur (Şekil. 3). Türkiye’yi ikinci vatanı olarak
benimseyen Kosswig, çok sevdiği boğaza nazır Aşiyan mezarlığında eşi ile yatmaktadır (Şekil. 4).

Şekil 2. Kosswig Hamburg Üniversitesi’ndeki Öğrencileri ve İstanbul Üniversitesi’ndeki
Asistanları ile Anıtkabirde (1955) (http://bluepoint.gen.tr/Kosswig/fotograflar.html).
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Şekil 3. Dr. Kosswig Çeşitli Gezilerde A: Hakkari (1952), B: Eğirdir Gölü (1955), C: Denizli Acı
Göl (1954), D: Sapanca Gölü (1955) (http://bluepoint.gen.tr/Kosswig/fotograflar.html).

Şekil 4. Aşiyan Mezarlığında Kosswig’ler
ORD. PROF. DR. CURT KOSSWİG’İN BİYOLOJİ BİLİMİNE KATKILARI
Çocukluk yıllarında sıklıkla gittiği ve büyük keyif aldığı Berlin akvaryumunda başlayan biyolojiye
olan ilgisi, doktorasında balıklar üzerindeki genetik çalışmalar ile ilerlemiştir. İstanbul
Üniversitesine geldikten sonra, Anadolu faunası ile ilgilenmiş ve pek çok yeni türün
keşfedilmesini sağlamış (Tablo. 1), genetik, evrim, kanser, hücre biyolojisi, preadaptasyon,
cinsiyet tayini gibi biyolojinin farklı alanlarında çalışmıştır.
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Sözleşmesinde yer alan derslerin iki yıl içerisinde Türkçe olarak anlatılması kuralını hızla yerine
getirmiş ve derslerini bir çevirmen olmaksızın Türkçe olarak vermeye başlamıştır. Ayrıca bir
zooloji kitabı kaleme almış ve 1941 yılında basılan bu kitap, dil devriminden sonra, yeni harfler
ile yazılan ilk zooloji kitabı olarak kayda geçmiştir. Türkçe olarak yazdığı sekiz kitabı biyolojiye
kazandırmıştır (Tablo.2). İstanbul Üniversitesi ve emeklilik sonrası geldiği Erzurum Atatürk
Üniversitesinde geçen toplam 19 yılda, 18 doktora tez danışmanlığı yapmış ve danışmanı
olmadığı halde pek çok elemanın yetişmesine katkı yapmıştır (Özemre, 1982, Demirsoy, 2017).
İdarecilik ve çözüm bulma konusundaki inanılmaz yeteneği ve çalışkanlığı ile hem çalışma
ortamının veriminin artırılmasında hem de biyoloji dergisi ve derneği konusunda inanılmaz
başarılara imza atmıştır (Özemre, 1982) (Şekil. 5). Urfalı bir öğrencisinin tanımladığı uzun gagalı,
siyah tüylü, kuşları görmek üzere Urfa Birecik’e gider ve bu gezi ile Kelaynak kuşlarının, o güne
kadar bilindiği şekli ile Mısır’da değil de, Urfa Birecik’te konakladığını tüm dünyaya duyurarak,
Kelaynakların tanınmasını ve korunmasını sağlamıştır (Şekil. 6). Ayrıca, Manyas Gölü kıyısındaki
araştırma gezileri esnasında gördüğü antik taşları arkadaşı arkeolog Kurt Bittel’e bildirerek,
Manyas gölünün güney doğusundaki Daskyleion antik kentinin bulunmasında etken rol oynamış,
böylece biyoloji biliminin yanı sıra arkeoloji bilimine de hizmet etmiştir (Bakır, 2011).
Tablo 1. Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig Tarafından Bilim Dünyası'na Tanıtılan ve Kosswig'e
Atfen Adlandırılan Taksonlar
Familya veya Klasisler
Arthropoda

Phyllodocidae
Cyprinidae

Cobitidae
Salamandridae

Türler
Anadrymedusa kosswigi Karabağ
Armadülidium peraccai kosswigi Verhoeff
Brachyiulus kosswigi Verhoeff
Cryptops kosswigi Chamberlin
Cylisticus kosswigi Strouhal
Hessebius kosswigi Verhoeff
Hipparchia fatua kosswigi de Lattin
Isophya kosswigi Demirsoy
Kosswigia insularis Jeannel
Kosswigius bilselii Jeannel
Kosswigius de lattini Verhoeff
Lysiopetalum kosswigi Verhoeff
Mesoiulus kosswigi Verhoeff
Neobisium kosswigi Beie (ya da Blothrus kosswigi)
Oromania kosswigi Verhoeff
Paranothrotes kosswigi Demirsoy
Parapholidoptera kosswigi Karabağ
Parnassius kosswigi de Lattin
Platyarthrus kosswigi Verhoeff
Pseudisolabis kosswigi Burr
Scolopendra claviceps kosswigi Verhoeff
Eulalia (Phyllotethys) kosswigi Greca
Alburnus kosswigi Battalgil
Anatolichthys splendens Kosswig & Sözer
Barbus plejebus kosswigi
Bubyr caucasicus kosswigi Sözer
Capoeta capoeta kosswigi
Kosswigichthys asquamatus Sözer
Kosswigobarbus kosswigi
Turcinemacheilus kosswigi
Triturus vulgaris kosswigi Freytag
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Tablo 2. Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig Tarafından Yazılan Kitaplar
KOSSWIG, C., 1941
KOSSWIG, C., 1944-45
HEILBRONN, A ve KOSSWIG,
C., 1947
KOSSWIG, C, ŞENGÜN, A. ve
YALVAÇ, S., 1951
KOSSWIG, C., 1954
KOSSWIG, C. ve ŞENGÜN, A.,
1955
KOSSWIG, C. ve TÜRKMEN,
C., 1955
KOSSWIG, C. ve ŞENGÜN, A.,
1960

Umumi Zoologi. İst.Üniv.Yay. No.142 İstanbul. (Türkiye’de Yeni
Harflerle Yazılan İlk Zooloji Kitabı)
Umumi Zooloji.Kısım I-II-III. İkinci Baskı. İst.Üniv.Yay. No.142,
230,231, İstanbul
Principia Genetica. "Kalıtım Biliminin Temel Anlamları ve Temel
Vakıflar". İst. Üniv. Yay.No.322, İstanbul.
Biyoloji III. Lise Kitapları. Milli Eğitim Bakanlığı Yay., İstanbul
Hidrobioloji Araştırma Enstitüsünün Kuruluş ve Vazifeleri,
Hidrobioloji Araştırma Ensitüsü Yay. No.5, İstanbul
Genel Zooloji. Dördüncü Baskı. İst. Üniv.Yay.No. 626, İstanbul
Türkiye Denizleri Balıkçılık Takvimi. İkinci Baskı. Hidrobioloji
Araştırma Enstitüsü Yay.No.5, İstanbul
Genel Zooloji. Beşinci Baskı. İst.Üniv.Yay. No. 867, İstanbul

Şekil. 5 Arar Gemisinde Prof.Dr. Muzaffer Demir (oturan gözlüklü) ve Prof.Dr. İlhami Artüz
(ayakta gözlüklü) ile Araştırma Gezisinde (1954) (M. Demir’in albümünden).
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Şekil 6. Kelaynak Kuşları İçin Urfa, Birecik’te (1954)
(http://bluepoint.gen.tr/Kosswig/fotograflar.html).
KUŞ CENNETİNİN KEŞFİ
Dr. Kosswig, dersleri esnasında öğrencilerine bir Tatlısu faunasından örnekler göstermek ister,
haritayı açarak nereye gidebileceklerini araştırır ve yakınlardaki Manyas Gölünü seçer. 1 Nisan
1938 yılında Manyas gölüne doğru yola çıkarlar, vapur, tren ve yaya olarak tamamlanan
yolculukta hayvan ve bitki örnekleri toplanacaktır (Şekil. 7). Öğrencileriyle birlikte Sığırcıatik köyü
yakınlarında bir silah sesi ile irkilir ve ilerideki bir korudan binlerce kuşun havalandığını görür.
Havalanan bu kuşlar Kosswig’i büyülemiştir, kuş kolonilerinin yaşam yerlerini araştırır. Köylüler;
kuşlar ağaçlara zarar verdiğinden silahla kuşları korkutmak ve uzaklaştırmak için bir bekçi
tutmuşlardır. Bekçi Kaşif Kan’ın kayığı ile gölde dolaşırlarken baktığı her bir söğüt dalında 4-5 kuş
yuvası bulunmakta ve etrafta pelikanlar, balıkçıl türleri, karabataklar, kuğular, ördekler, dalgıç
kuşları yaban kazları hepsi bir aradadır. Ağaçları inceleyen Kosswig, üzerlerinde çok sayıda tırtıl
bulunduğunu görür ve kuşların bu tırtıllar ile beslendiklerini anlar. Aslında ağaçların kurumasına
neden olanlar tırtıllardır ve kuşlar ağaçlara zarar veren bu tırtılları yiyerek aslında ağaçları
korumaktadırlar. Bu durumu köylülere anlatır, “Kuş Cenneti” adını verdiği bu bölgedeki kuşların
avlanmasına engel olması ve onları koruması için kendi cebinden ödediği aylık ile Kaşif Kan’ı bekçi
olarak tutar (Blank & Solakhan, 2003). O günden sonra, özellikle bahar ayları olmak üzere eşi ile
birlikte her fırsatta buraya gelerek, hem kuşlar konusunda köylüyü bilgilendirir, hem de göl ve
çevresi ile pek çok çalışma yapar (Şekil. 8). Göldeki balık populasyonunu inceler, köylülere gelir
olması, ekonomik kalkınma için gölde kerevit üretimini başlatır. Bu gezilere eşi Leonore da katılır
ve bitki örnekleri toplar, kuş cennetinin ad ve adresini içeren halkalar ile kuşları markalar. Bir gün
Kenya’dan bir mektup alınır ve mektupta Kuş Cenneti markası taşıyan bir kuşun öldüğü haberi
vardır. 1952 yılında burada, İstanbul Üniversitesi, Hidrobiyoloji Enstitüsü tarafından araştırma
istasyonu kurulur (Şekil. 9). Göl ve çevresinin milli park olması yönünde çalışmaları sürdürürken,
yaklaşan seçim vaadi olarak basında Cumhurbaşkanı Celal BAYAR’ın hemşehrilerine Manyas göl
suyunun Karacabey ovasına akıtılması sözü verdiğini öğrenir. Her gezisinde yanında olan ve
bilimsel fotoğrafları çeken Cafer Türkmen’e Kuş Cennetine ait bir fotoğraf albümü hazırlatır ve
bölgenin önemini ve meydana gelecek ekolojik bozulmayı anlatan raporu bakanlığa sunar.
Zamanın bakanı özellikle fotoğraflardan çok etkilenir ve ne yapalım sorusuna verilen “Milli Park”
cevabı kabul edilir ve Kosswig’in hep aklında olan düşünce gerçekleşmiş olur (Blank & Solakhan,
2003, Mahsereci, 2005, Demirsoy, 2017).
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Şekil 7. Ord. Prof.Dr. Curt Kosswig A: Bandırma Vapurunda (1947), B: Kuş Cennetinde (1953)
http://bluepoint.gen.tr/Kosswig/fotograflar.html).

Şekil 8. Dr. Kosswig Kuş Cennetinde Bir Çalışmada Köylüler ile Birlikte
http://bluepoint.gen.tr/Kosswig/fotograflar.html).
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Şekil. 9 Manyas Kuş Cenneti Milli Parkı İstasyon Binasının Önünde Curt Kosswig, Prof.Dr.
Nihat Aktaç (solda), Orman Bölge Şefi Cengiz Bey (sağda) (1976) (N.Aktaç’ın albümünden).
KUŞ CENNETİ MİLLİ PARKI
Marmara denizinin güneyinde Uludağ ile Biga yarımadası arasında uzanan yaklaşık 24.000 Ha
alanda sığ ve tatlı su olan Manyas Gölü, kuşların ılıman iklim ve kıtalar arası göç yolları üzerindeki
vazgeçilmez uğrak yeridir (Gürlük & Rehber, 2009). Kuşlar, göç yerlerine gidiş ve dönüşlerinde 1
saat ile 1 ay arasında Kuş Cenneti’nde konaklayarak, dinlenmekte, beslenmekte ve
çoğalmaktadırlar. Mart 1976 da Avrupa konseyi tarafından A sınıfı Avrupa diploması ile
ödüllendirilen ve 1994 yılında RAMSAR sözleşmesine dahil edilen bu doğa mirası “Kuş Cenneti
Milli Parkı”, günümüzde hala dünyanın en önemli kuş üreme alanlarından biri olma özelliğini
korumaktadır (Şekil. 10).
Kuş Cenneti özellikle milli park statüsüne kavuştuğundan bu yana, korunmasına yönelik olarak;
* Yavru sayısının artırılması amacıyla, doğal olarak genellikle sazlıklar arasında kuluçkaya yatan
tepeli pelikanlar için, ilk kez 1968 de söğüt ağaçları üzerine daha sonra ise, 4 m yüksekliğindeki
platformalara insan eli ile yuva hazırlanması (Şekil. 10),
* Göl ve yakın çevresinin 1981 yılında 1. Derece Doğal Sit Alanı Statüsüne kavuşturulması,
* Geniş kitlelere tanıtılması ve kamuoyu dikkatini çekebilmek üzere, 1987 yılından bu yana
Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Kültür ve Turizm Festivali düzenlenmesi,
* Kuş Cenneti Çevre Birliği tarafından 1995 yılında, batı kısımda 120 hektarlık alanın
kamulaştırılarak, söğüt fidanları ile ağaçlandırılması gerçekleştirilmiştir.
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Şekil 10. Kuş Cenneti Milli Parkında A: Yeni Yapılan Kuş Gözlem Kulesi, B: Platform Şeklindeki
Yuvalar.
Ancak, 1992-1997 yılları arasında göldeki suyun 1 m yükselmesi, yuva yapılan söğütlerin
çürümesine neden olmuş ve kuşların kuluçka alanları daralmıştır. Artan sanayileşme ile,
tesislerden gelen kimyasal atıkların artması, balıklarda biriken özellikle ağır metaller, besin zinciri
yoluyla balıklarla beslenen kuşlara kadar ulaşmış ve zaman zaman sayılarının azalmasına neden
olmuştur. Gölde bu tür kirleticilerin artması Avrupa Konseyi tarafından verilen A sınıfı
diplomanın zaman zaman kesintiye uğraması ile sonuçlanmıştır.
Manyas gölüne dökülen derelerin çevresinde yer alan bölgelerdeki ekonomik kullanım ve çevre
kirliliği Kuş Cennetini tehdit etmektedir. Bunlar;
* Tarım alanlarının sulanması sonucu su seviyesinin düşmesi.
* Tarım alanlarından kaynaklanan gübre, insektisit ve herbisitler, hayvan çiftliklerinden
kaynaklanan hayvan yem ve atıkları.
* Göldeki kerevit ve balıkların aşırı avlanması.
* Ağaçların yakılma veya kesilmesi yoluyla tarla açılarak, doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesi.
* Arıtma yapılmaması nedeniyle evsel atıkların gölde azot ve fosfor artışına neden olması.
* Özellikle gölün kuzeyinde gelişen sanayileşme ile gübre, yem, yağ, un, gıda sanayi tesislerinden
gelen kurşun bakır, çinko, demir civa gibi ağır metallerdir.
Avrupa konseyi; yönetim planı hazırlanarak eylem ve koşullarının uygulanmasını, çevrede
bulunan tarımsal ve endüstriyel tesislere ilişkin kalkınma proje ve çevresel etki çalışmalarının
hazırlanmasını, kuş populasyonunun izlenerek, Kocaçay deltasındaki populasyon dinamiklerinin
araştırılması ve göldeki kirliliğin kontrolü ile su kalitesinin izlenmesi koşulları ile diplomayı 2011
yılından 2021 yılına kadar on yıl süre ile yenilemiştir. Bir sonraki dönemi için ise, göldeki su
seviyesinin doğal dalgalanmasının sağlanması, personel sayısının artırılması ve güneydeki
Kocaçay
deltasında
küçük
bir
istasyon
kurulmasını
önermektedir.
(https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805cc5b6).
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Ord.Prof.Dr. Curt Kosswig tarafından keşfedilerek bizlere armağan edilen, dünyanın en önemli
kuş üreme alanlarından olan Kuş Cenneti Milli Parkı’nın Avrupa Konseyi diploması ile daha da
gelişerek/büyüyerek, geniş kitlelere tanıtılması ve gelecek nesillere aktarılması için, istasyonda
sergilenen bilimsel materyallerin bakımlarının düzenli olarak yapılmasının yanı sıra;
* Tüm sanayi tesislerinde arıtma sistemi bulunmasının zorunlu olması ve mutlaka kullanılması,
* Tarım alanlarının sulanmasında yeraltı su kaynaklarından faydalanılması,
* Evsel atıklar için arıtma kollektörlerinin kurulması ve kontrolü,
* Hayvan çiftliklerindeki (mandra ve tavuk çiftlikleri) hayvan atıklarının gübre olarak
değerlendirilmesi,
* Tarım alanı açmak amacıyla doğal bitki örtüsünün tahrip edilmesinin engellenmesi,
* Çevre köylerde mutlaka «organik tarım» yapılmasının sağlanmasıdır.
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MANYAS (BANDIRMA-BALIKESİR) KUŞ CENNETİ VE ÇEVRESİNİN FLORASI
ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR
Prof. Dr. Gülendam TÜMEN
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Prof. Dr. Fatih SATIL
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Doç. Dr. Selami SELVİ
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ÖZET:
Bu çalışmada, Manyas (Kuş ) Gölü’ nün kuzeydoğusunda yer alan, Balıkesir’ in Bandırma ilçesine bağlı Kuş
Cenneti Milli Parkı ve çevresinin florası araştırılmıştır. Bitki örnekleri 2015-2017 yıllarında ilkbahar, yaz ve
sonbahar mevsimlerinde arazi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Toplanan türler herbaryum tekniğine göre
kurtularak preslenmiş ve teşhisleri gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, çalışma alanında 72
familyaya ait 284 cins ve bu cinslere ait 419 tür ve tür altı taksonun yer aldığı saptanmıştır. Tür ve tür altı
takson sayısı bakımından, araştırma bölgesinde yer alan en zengin familyaların; Asteraceae, Poaceae,
Lamiaceae ve Brassicaceae familyaları oldugu tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: manyas gölü, kuş cenneti, flora, balıkesir
JEL Kodu: Q15,Q34
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A RESEARCH ON FLORA OF MANYAS (BANDIRMA-BALIKESIR) BIRD
PARADISE AND ENVIRONMENT
Prof. Dr. Gülendam TÜMEN
Balıkesir University, gultumen@gmail.com
Prof. Dr. Fatih SATIL
Balıkesir University, fsatil@gmail.com
Assoc. Prof. Dr. Selami SELVİ
Balıkesir University, sselvi@balikesir.edu.tr

ABSTRACT:
In this study, the flora of Bird Paradise National Park and its surroundings which are connected to the
Bandirma district of Balıkesir is located on the north east of Manyas (Bird) Lake, was investigated. Plant
samples during the spring, summer and autumn seasons in 2015-2017 years were identified and field
studies were carried out. The collected species were recovered by herbarium technique and pressed and
diagnosed. As a result of the research, 284 genus belonging to 72 families and 419 species and subspecies
taxa were found in the study area. The richest families in the study area are Asteraceae, Poaceae,
Lamiaceae and Brassicaceae.
Keywords: manyas lake, bird paradise, flora, balıkesir
JEL Code: Q15,Q34
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GİRİŞ
Ilıman iklim kuşağında yer alan ülkemiz, 3649 tanesi endemik olmak üzere, 11707 takson ile
dünya üzerinde zengin bir floraya ve önemli bir yere sahiptir (Selvi, 2011:1, Güner ve ark. 2012:1;
Tel ve Şimşek, 2017:51). Ülkemiz diğer yakın ülkeler ile floristik açıdan karşılaştırıldığında
oldukça yüksek bitki çeşitliliğine sahip olduğu görülmektedir. Türkiye’nin 10-15 mislinden fazla
yüzölçümüne sahip bütün Avrupa kıtasında 12000 civarında bitki taksonu ve 2500 kadar endemik
bitkinin bulunduğu göz önüne alınırsa; Türkiye‟nin flora zenginliği yanında endemizm oranının
yüksekliği de dikkati çekmektedir (Güner ve Akçiçek, 2014:32; Tel ve Şimşek, 2017:51).
Manyas Kuş Gölü; 64,1 ha’lık çok küçük bir sahada 266 değişik türden 2– 3 milyon kuşa ev
sahipliği yapmaktadır. Benzersiz güzellikteki tabiat ile çok iyi korunan bir doğa mirası olduğu
gerçeğini Avrupa ve Dünyaya kabul ettirmiştir (Çakır, 2008:1).
Manyas Kuş gölü ve civarında yapılmış floristik çalışmalara sadece Çarıkçı Ulucutsoy’ un (2006)
yükseklisans tezinde rastlanmıştır. Bu çalışmada Kuş cenneti Milli Parkı’nın gel-git zonunda yer
alan makrofit bitkiler araştırılmıştır. Araştırma sonucunda, alanda 26 familyaya ait 51 cins ve bu
cinslere ait 57 tür ve tür altı taksonun yer aldığı saptanmıştır. Arastırma bölgesinde en zengin
familyanın Asteraceae) olduğu, onu Poaceae ve Lamiaceae familyalarının takip ettiği tespit
edilmiştir. Kayabaşı Poyraz (2011), Manyas ilçesi ve köylerinde etobotanik bir çalışma
gerçekleştirmiştir. Çalışma sonucunda, incelenen alanlarda 62 familyaya ait 173 bitki türü
kaydedilmiştir. Etnobotanik açıdan değerlendirildiğinde; bitkilerin 80’ i halk tıbbı, 79’ u gıda, 36’
sı hayvan yemi, 28’ i süs bitkisi, 17’ si el sanatları, 14’ ü yakacak ve 9’ u boya bitkisi olarak
kullanıldığı kayıt edilmiştir.
Bu çalışmada, Manyas (Kuş) Gölü’ nün kuzeydoğusunda yer alan, Balıkesir’ in Bandırma ilçesine
bağlı Kuş Cenneti Milli Parkı ve çevresinin floristik yapısı araştırılmıştır. 2 yıl süren bu araştırma
ile alanın flora envanteri ortaya çıkarılmış ve kayıt altına alınmıştır. Bu çalışmanın ileride
yapılacak daha geniş kapsamlı floristik çalışmalara ve özellikle sulak alan florası çalışmalarına
taksonomik yönden önemli bir katkı sağlayacağını temenni etmekteyiz.
YÖNTEM
Araştırma alanı
Manyas Kuş Gölü, Balıkesir ili sınırları içinde, Bandırma –Susurluk karayolunun batısında, Manyas
ilçesinin kuzeyinde; tektonik bir çukurda yer almaktadır. Cografi koordinatlar: 40° 10' kuzey, 28°
00' dogu; denizden yüksekligi su seviyesine bağlı olarak 14.50-17.50 metre arasında
değişmektedir (Çelem ve ark. , 2001). Çalışma alanı Şekil 1’ de verilmiştir.

399

Şekil 1. Çalışma Alanının Genel Görüntüsü. (Çalışma alan sınırları kırmızı çember ile
gösterilmiştir)
Bitki toplama ve teşhisler
Arazi çalışmaları 2015-2017 yılları arasında; ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde periyodik
olarak gerçekleştirilmiştir. Bitki örnekleri toplanırken taksonların tanımlayıcı özelliklerini içeren
kök, kök metamorfozları (rizom, yumru, korm, soğan) gövde, yaprak, çiçek, meyve ve tohum
bulunduran örneklerin seçilmesine dikkat edilmiştir. Arazi çalışmaları sırasında, bitkilerin
fotoğrafları Nikon D7100 marka 18-105 mm vr lens ve 60 mm lik lens makro lens ile çekilmiştir.
Ayrıca, arazi çalışmaları için çeşitli materyaller kullanılmıştır (Şekil 2). Çekilen fotoğraflar hem
laptop bilgisayarda hem de taşınabilir diskte saklanmıştır. Bitki örneklerinin teşhislerinde ve
adlandırılmasında temel kaynak olarak “Flora of Turkey and the East Eagean Islands” (Davis
1965-85; Davis vd, 1988; Güner vd, 2000) adlı eserlerden faydalanılmıştır. Belirlenen taksonlara
ilişkin kategoriler, sistematik liste halinde Tablo 1’ de verilmiştir. Taksonların türkçe isimleri,
Güner ve ark. (2012) editörlüğünde hazırlanan “Türkiye Bitkileri Listesi-Damarlı Bitkiler” adlı
esere göre sunulmustur. Bitkilerin IUCN kriterlerine göre durumu “Türkiye Bitkileri Kırmızı
Kitabı” (Ekim ve ark. 2000)’ na göre verilmiştir. Teşhis edilen bitkiler, herbaryum örneği haline
getirilerek Balıkesir Ünivesitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Herbaryumu’ nda korunmaktadır.
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Şekil 2. Arazi Çalışmaları Sırasında Kullanılan Materyaller. a) Nikon D7100 fotoğraf makinası,
b) 18-105 ve 60 mm lik lensler, c)El tipi GPS, d) Laptop, e) Herbaryum pres tahtası ve kemer,
f) Budama makası ve küçük kürek, g) Çapa, h) Kaymaz eldiven.
BULGULAR
Araştırma sonucunda, çalışma alanında 72 familyaya ait 284 cins ve bu cinslere ait 419 tür ve tür
altı taksonun yer aldığı saptanmıstır. Alandan tespit edilen taksonların bilimsel isimleri, türkçe
isimleri, fitocoğrafik alanlara göre dağılımları, edemizm durumu ve tehlike kategorileri Tablo 1’
de alfabetik olarak verilmiştir.
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Tablo 1. Çalışma Alanında Tespit Edilen Taksonlar.
Taksonlar
ADOXACEAE
Sambucus ebulus L.
ALISMATACEAE
Alisma plantago-aquatica L subsp. plantagoaquatica
AMARANTHACEAE
Amaranthus albus L.
Amaranthus retroflexus L.
Beta vulgaris L. var vulgare
Chenopodium album L. subsp. album var.
album
Chenopodium botrys L.
Chenopodium murale L.
Chenopodium urbicum L.
AMARYLLIDACEAE
Allium ampeloprasum L.
Allium commutatum Guss.
Allium nigrum L.
Allium roseum L. subsp. roseum
Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.)
Stearn
ANACARDIACEAE
Pistacia terebinthus L.
APIACEAE
Ammi majus L.
Anthriscus caucalis Bieb.
Bifora testiculata (L.) Spreng.
Bunium ferulaceum Sibth. & Sm.
Bupleurum odontites L.
Caucalis platycarpos L.
Conium maculatum L.
Daucus carota L.
Eryngium bithynicum Boiss.
Foeniculum vulgare Mill.
Cachrys cristata DC.
Lagoecia cuminoides L.
Oenanthe aquatica (L.) Poir.
Oenanthe pimpinelloides L.
Scandix pecten-veneris L.
Tordylium apulum L.
Torilis nodosa (L.) Greartn.
APOCYNACEAE
Cynanchum acutum L subsp. acutum
Vinca major L. subsp. major
Vincetoxicum hirundinaria Medik

Türkçe Adı

Fitocoğrafi
Tehlike
Endemi
k
Katego
zm
Bölge
risi

Adi mürver

-

-

-

Çobandüdüğü

-

-

-

Solmaz çiçek
Kaba tüylü solmaz
çiçek
Hayvan pancarı

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ak kaz ayağı

-

-

-

Yapışkan kaz ayağı
Duvar kaz ayağı
Kasaba kaz ayağı

-

-

-

Soğan
Soğan
Kara sarmısak
Pembe çiçekli
sarmısak

Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz

-

-

Akdeniz

-

-

Soğan

Akdeniz

-

-

Melengiç

Akdeniz

-

-

Kürdan otuFrenk maydanozu
Yumurca-İncirop
Tavşan kulağı
Pıtrak
İri baldıran
Havuç

Akdeniz
Akdeniz
-

ENDEM
Çakır dikeni
İK
Rezene
Tepeli çarşambaotu- D. Akdeniz Pülüskün
Akdeniz
Deniz rezenesi
At tohumu
Zühre tarağı
Kafkalida
Akdeniz
Boncuklu dercikotu -

-

Bacırgan
Büyük cezayir
menekşesi
kuş gâvurbiberi

LC
-

-

-

-

-

-

-

-

-
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ARACEAE
Arum italicum Miller
Dracunculus vulgaris Schott.
Lemna gibba L.
ARISTOLOCHIACE
Aristolochia clematitis L.
ASPARAGACEAE
Bellevalia speciosa Woronow ex Grossh.
Muscari teunifolium
Muscari neglectum Guss.
Ornithogalum nutans L.
Ornithogalum pyrenacium L.
Ornithogalum sphaerocarpum Kerner
Ornithogalum umbellatum L.
Prospero autumnale (L.) Speta
Ruscus aculeatus L
ASTERACEAE
Anacyclus clavatus (Desf.) Pers.
Andryala integrifolia L.
Anthemis arvensis L
Cota austriaca (Jacq.) Sch.Bip
Cota altissima (L.) J.Gay
Cota tinctoria (L.) J.Gay var. tinctoria
Anthemis rigida Boiss. ex Heldr.
Anthemis tomentosa L. susp. tomentosa
Artemisia absinthium L.
Artemisia santonicum L.
Asteriscus aquaticus (L.) Less.
Bellis perennis L.
Calendula arvensis L.
Carduus pycnocephalus L. susp.arabicus (Jacq.
ex Murray) Nyman
Carlina corymbosa L.
Carlina lanata L.
Carthamus dentatus Vahl
Carthamus lanatus L.
Centaurea iberica Trev. ex Sprengel
Centaurea solstitialis L. susp. solstitialis
Cladanthus mixtus (L.) Oberpr. & Vogt
Chondrilla juncea L. var. juncea
Chrysanthemum segetum L.
Cichorium inthybus L.
Cirsium arvense (L.) Scop
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
Crepis foetida L. subsp. commutata (Spreng.)
Babcock
Crepis multiflora Sm.
Crepis sancta (L.) Babcock.
Crepis setosa Hall.
Crupina crupinastrum (Moris) Vis.
Echinops microcephalus Sm.

Yılan yastığı
Adi yılan kökü
D. Akdeniz Yamuk su mercimeği -

-

Lohusa otu

-

-

-

Saplı sümbülSaçaklı köpek
sarmaşığı
Misk soğanı
Eğik tükrük otu
Pirene tükrük otu
Tükrük otu
Şemsiye çiçekli kuş
sütü
Yılan soğanı
Dikenli mersin

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Akdeniz
-

-

-

Tarla papatyası
Avusturya Köpek
papatyası
Köpek papatyası
Köpek papatyası
Köpek papatyası
Köpek papatyası
Acıpelin
Pelin
Çayır güzeli
Portakal nergisi

Akdeniz
Akdeniz
-

-

-

-

-

-

D. Akdeniz
D. Akdeniz
Av.-Sib.
Akdeniz
Av.-Sib.
-

-

-

Saka dikeni

-

-

-

Domuz dikeni
Domuz dikeni
Kartam
Kartam
Peygamber çiçeği
Yaz gelin düğmesi
Çiroz papatya
Karakavuk
Margarit
Hindiba
Köy göçüren
Çakalotu

Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz
-

-

-

Pis kokulu hindiba

-

-

-

Hindiba
Hindiba
Kıllı hindiba
Gelindöndüren
Kirpi başı, mavi dünya

D. Akdeniz
Av.-Sib.
Akdeniz

-
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Filago eriocephala Guss.
Filago pyramidata L.
Geropogon hybridus (L.) Schultz. Bip.
Hedypnois rhagadioloides (L.) F.W.Schmidt
subsp. cretica (L.) Hayek
Helianthus annuus L.
Hypochoeris radicata L.
Inula graveolens (L.) Desf.
Inula viscosa (L.) Aiton
Lactuca serriola L
Leontodon tuberosus L.
Matricaria chamomilla L. var. recutita (L.)
Grierson
Notobasis syriaca (L.) Cass.
Picnomon acarna (L.) Cass.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. subsp.
dysenterica
Pulicaria odora (L.) Reichb.
Scolymus hispanicus L. subsp. hispanicus
Scorzonera elata Boiss.
Senecio vernalis Waldst. et Kit.
Senecio vulgaris L.
Senecio viscosus L
Silybum marianum (L.) Gaertner
Sonchus asper (L.) Hill subsp. glaucescens
(Jordan) Ball
Sonchus oleraceus L.
Taraxacum hellenicum Dahlstr.
Tragopogon porrifolius L.
Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.
Tyrimnus leucographus (L.) Cass.
Xanthium spinosum L.
Urospermum picroides (L.) F.W.Schmidt
BORAGINACEAE
Anchusa azurea Mill.var. azurea
Buglossoides arvensis (L.) Johnston subsp.
sibthorpiana (Griseb.) R.Fern
Cynoglossum creticum Miller
Echium angustifolium Mill.
Echium plantagineum L.
Heliotropium hirsutissimum Greuter
Myosotis incrassata Guss.
Myosotis sicula Guss.
Nonea atra Griseb.
BRASSICACEAE
Alyssum umbellatum Desv.
Arabidopsis thaliana (L.) Heynhold
Arabis verna (L.) DC.
Calepina irregularis (Asso) Thellung
Capsella rubella Reuter

Keçe otu
Ateşpamuğu
Melez yemlik

D. Akdeniz Akdeniz
-

-

Sünnetlice

Akdeniz

-

-

Ayçiçeği
Kuvvetli köklü domuz
otu
Anduz otu
Sümenit
Eşek helvası
Arslan dişi

-

-

-

Av.-Sib.

-

-

Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz

-

-

Hakiki babunç

-

-

-

Yavan kenger
Kılçıkdiken

Akdeniz
Akdeniz

-

-

Yaraotu

-

-

-

Pire otu, karnıyarık
İspanya altın dikeni
İskorçin
İmam kavuğu
Adi kanarya otu
Yağlı kanaryaotu
Meryemana dikeni

Akdeniz
Akdeniz
D. Akdeniz
Akdeniz

-

-

Kaba eşek marulu

-

-

-

Adi eşek marulu
Arslan dişi, köpek
marulu
Prasa yapraklı teke
sakalı
Bataklık papatyası
Dulkarı gömleği
Pıtrak
Acıyemlik

-

-

-

-

-

-

Akdeniz

-

-

Akdeniz
Akdeniz

-

-

Sığır dili

-

-

-

Tarla taşkeseni

-

-

-

Köpek dili
Engerek otu
Kuzu dili yapraklı
engerek otu
Bambul otu
Unutma beni
Unutma beni
Bağ sormuğu

D. Akdeniz -

-

Akdeniz

-

-

D. Akdeniz
D. Akdeniz
Av.-Sib.

-

-

Kuduz otu
Kaz teresi
Kaz teresi
Top hardal
Çoban çantası

D. Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz

-
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Lepidium chalepense L
Erophila verna (L.) Chevall. subsp. spathulata
(Lang) Walters
Eruca vesicaria (L.) Cav.
Lepidium perfoliatum L.
Lepidium sativum L. subsp. sativum
Lepidium spinosum Ard.
Matthiola sinuata (L.) R.Br.
Raphanus raphanistrum L.
Sinapis alba L subsp. alba
Sinapis arvensis L.
Sisymbrium officinale (L.) Scop.
Sisymbrium orientale L.
Teesdalia coronopifolia (Berg.) Thellung
Turritis glabra L.
CAMPANULACEAE
Campanula lyrata Lam. subsp. lyrata
Legousia pentagonia (L.) Thellung
CAPPARACEAE
Capparis sicula Veill. subsp. sicula
CAPRIFOLIACEAE
Knautia integrifoIia (L.) Bert. var. bidens (Sm.)
Borbás
Lonicera etrusca Santi var. etrusca
Valerianella dentata (L.) Poll.
Valerianella discoidea (L.) Lois.
Scabiosa atropurpurea L.
CARYOPHYLLACEAE
Agrostemma githago L.
Arenaria leptoclados (Reich.) Guss.
Cerastium pumilum Curtis subsp. pumilum
Dianthus calocephalus Boiss
Minuartia mesogitana (Boiss.) Hand.-Mazz.
subsp. kotschyana (Boiss.) McNeill
Moenchia mantica (L.) Bartl. susp. mantica
Paronychia macrocephala Boiss.
Petrorhagia dubia (Rafin.) G.Lopez & Romo
Polycarpon tetraphyllum (L.) L.
Sagina maritima G.Don
Saponaria officinalis L
Silene behen L.
Silene dichotoma Ehrh. subsp. dichotoma
Silene gallica L.
Spergula arvensis L.
Spergularia marina (L.) Besser
Stellaria media (L.) Vill. subsp. media
CISTACEAE
Cistus creticus L.
Tuberaria guttata (L.) Fourr. var. guttata
CONVOLVULACEAE
Calystegia soldanella (L.) R.Br.
Convolvulus arvensis L.
Ipomoea sagittata Poir.
CRASSULACEAE

Kormik

-

-

-

Çırçır otu

-

-

-

Rokka
Gübreotu
Bahçe teresi
Dikentere
Oyalı şebboy
Yabani turp
Mamanık
Tarla hardalı
Bülbül otu
Doğu bülbül otu
Köylü hardalı
Köse sırıktere

Akdeniz
-

-

-

Çan çiçeği
Kadın aynası

D. Akdeniz -

-

Kebere

-

-

-

Götürotu

-

-

-

Hanımeli
Dişli kuzu gevreği
Kuzu gevreği
Erguvani uyuz otu

Akdeniz
Akdeniz
-

-

-

Buğday karamuğu
Kum otu
Eğri boynuzotu
Güzel karanfil

-

-

-

Koru otu

-

-

-

Dördüz
Dolama otu
Zarkaranfil
Kırkinciotu
Sahil mercan otu
Sabun otu
Nakıl
Şişkin nakıl
Fransız nakılı
Tarla kişnişi
Sahil remilotu
Serçe dili

D. Akdeniz
-

-

-

Laden
Kum gülcüğü

-

-

--

Kum sarmaşığı
Tarla sarmaşığı
Yalı sarmaşığı

-

-

-
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Sedum caespitosum (Cav.) DC.
Sedum rubens L.
Umbilicus horizontalis (Guss.) DC. var.
horizontalis
CUCURBITACEAE
Ecballium elaterium (L.) A. Rich.
Bryonia alba L.
CUSCUTACEAE
Cuscuta approximata Babington
CYSTOPTERIDACEAE
Cystopteris fragilis (L.) Bernh.
CYPERACEAE
Bolboschoenus maritimus (L.) Palla var.
maritimus
Carex divisa Hudson
Carex muricata L.
Cyperus capitatus Vandelli
Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult. subsp.
palustris
Pycreus flavescens (L.) P.Beauv. & Rchb
Schoenoplectus lacustris (L.) Palla subsp.
lacustris
Scirpoides holoschoenus (L.) Sojak subsp.
holoschoenus
DIOSCORACEAE
Dioscorea communis (L.) Caddick & Wilkin
EPHEDRACEAE
Ephedra campylopoda C.A.Meyer
EQUISETACEAE
Equisetum palustre L
ELAEAGNACEAE
Elaeagnus angustifolia L.
ERICACEAE
Erica manipuliflora Salisb.
EUPHORBIACEAE
Euphorbia exigua L. var. retusa L.
Euphorbia helioscopia L.
Euphorbia paralias L.
Euphorbia peplis L.
Euphorbia peplus L. var. minima DC.
Euphorbia peplus L. var. peplus
Mercurialis annua L.
FABACEAE
Astragalus hamosus L.
Bituminaria bituminosa (L.) C.H.Stirt.
Hippocrepis unisiliquosa L. subsp. unisiliquosa
Hymenocarpos circinnatus (L.) Savi
Lathyrus annuus L.
Lathyrus aphaca L. var. affinis (Guss.) Arc.
Lathyrus cicera L.
Lathyrus sativus L.
Lotus corniculatus L. var. corniculatus
Lotus cytisoides L.

Dam koruğu
Dam koruğu

Akdeniz
-

-

-

Göbek otu

D. Akdeniz -

-

Hakiki eşek hıyarı
Akhaylin

Akdeniz
Av. Sibirya

-

Çin saçı

Akdeniz

-

-

Kabarcık eğrelti

-

-

-

Sandalyesazı

-

-

-

Saparna
Kısa dikenli saparna
Şehvet otu

Av.-Sib.
Av.-Sib.
-

-

-

Delisaz

-

-

-

Samanberdi

-

-

-

Semerotu

-

-

-

Vurla

-

-

-

Kara asma

-

-

-

Deniz üzümü

-

-

-

Kırkbacak

-

-

-

Adi iğde

-

-

-

Funda

D. Akdeniz -

-

Ufak sütleğen
Güneş sütleğeni
Sütleğen
Bahçe sütleğeni
Sütleğen
Sütleğen
Senalik köpek
lahanası

Akdeniz
-

-

-

-

-

-

Tavşancıl tırnağı
Asfalt tırfılı
Atnalı
Pulluot
Mürdümük
Yaban mürdümüğü
Mürdümük
Mürdümük
Adi lüfer otu
Adi lüfer otu

Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz

-
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Lotus edulis L.
Lotus ornithopodioides L.
Lupinus angustifolius L. subsp. angustifolius
Medicago arabica (L.) Hudson
Medicago marina L.
Medicago orbicularis (L.) Bart.
Medicago polymorpha L. var. vulgaris (Benth.)
Shinners
Melilotus indica (L.) All.
Melilotus messanensis (L.) All.
Melilotus sulcata Desf.
Onobrychis caput-galli (L.) Lam.
Ononis mitissima L
Ononis spinosa L. subsp. antiquorum (L.) Briq.
Ononis viscosa L. subsp. brevifolia (DC.)
Nyman
Ornithopus compressus L.
Ornithopus pinnatus (Miller) Druce
Scorpiurus muricatus L. var. subvillosus (L.)
Fiori
Spartium junceum L.
Trifolium affine C.Presl.
Trifolium arvense L. var. arvense
Trifolium campestre Schreb.
Trifolium echinatum Bieb.
Trifolium globosum L.
Trifolium pauciflorum d’Urv.
Trifolium purpureum Lois. var. purpureum
Trifolium scabrum L.
Trifolium stellatum . var. adpressum Turrill
Trifolium strictum L.
Trifolium uniflorum L.
Trigonella balansae Boiss. & Reuter
Tripodion tetraphyllum (L.) Fourr.
Vicia cracca L. subsp. stenophylla Vel.
Vicia cuspidata Boiss.
Vicia lathyroides L.
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. var. nigra
Vicia tetrasperma (L.) Schreb.
Vicia villosa Roth subsp. microphylla (d’Urv.)
P.W.Ball
FAGACEAE
Quercus coccifera L.
Quercus pubescens Willd.
GENTIANACEAE
Centaurium maritimum (L.) Fritsch
Centaurium pulchellum (Swartz) Druce
GERANIACEAE
Erodium cicutarium (L.) L' Herit. subsp.
cicutarium
Erodium moschatum (L.) L’ Herit.
Geranium dissectum L.
Geranium lucidum L.
Geranium molle L. subsp. molle

Adi lüfer otu
Adi lüfer otu
Acıbakla
Yonca
Sahil yoncası
Yonca

Akdeniz
-

-

-

Yonca

-

-

-

Taş yoncası
Taş yoncası
Taş yoncası
Korunga
Köşe kayışkıran
Dikenli öküz çanı

Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz

-

-

Siyekdikeni

-

-

-

Kuşayağı
Tel kuş ayağı

Akdeniz
-

-

-

Akrep kuyruğu

Akdeniz

-

-

İspanya katır tırnağı
Tırfıl
Tırfıl
Kar tırfılı
Tırfıl
Tırfıl
Tırfıl
Tırfıl
Kaba tırfıl
Tırfıl
Tırfıl
Tırfıl
Boy
Kum tırfılı
Kuş fiği
Fiğ
Fiğ
Ehli fiğ
Fiğ

Akdeniz
D. Akdeniz
D. Akdeniz
Av.-Sib.
Akdeniz
D. Akdeniz
Akdeniz
D. Akdeniz
-

-

-

Kara fiğ

D. Akdeniz -

-

Kermes meşesi
Tüylü meşe

Akdeniz
Akdeniz

-

-

Sarı gelindüğmesi
Pembe tukul

Akdeniz
-

-

-

Dönbaba

-

-

-

Dönbaba
Dilimli ıtır
Dakkaotu
Yumuşak ıtır

-

-
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Geranium rotundifolium L.
HYPERICACEAE
Hypericum perforatum L.
Hypericum tetrapterum Fries
Hypericum triquetrifolium Turra
IRIDACEAE
Crocus chrysanthus (Herbert) Herbert
Crocus flavus Weston subsp. flavus
Crocus pulchellus Herb
Gladiolus illyricus W. Koch
Gynandriris sisyrinchium (L.) Parl.
Irıs germanica L.
Romulea linaresii Parl.
JUNCACEAE
Juncus acutus L. subsp. acutus
Juncus heldreichianus Marsson ex Parl. subsp.
heldreichianus
Juncus subulatus Forsskal
LAMIACEAE
Ballota nigra L subsp. anatolica P.H. Davis

Helilok

-

-

-

Delikli kılıç otu
Kılıç otu
Kılıç otu

-

-

-

Sarıçiğdem
Yerçiğdemi
Güz lalesi
Osman çiçeği
Keklik çiğdemi
Alman süseni
Dibitatlı

Av.-Sibirya
Akdeniz
Akdeniz
D. Akdeniz

-

-

Kofa

-

-

-

Dombayotu

D. Akdeniz -

-

Biz kofası

Akdeniz

-

-

Gıripotu

-

-

Lamium amplexicaule L.

Ballıbaba

-

-

Lamium maculatum L.
Lavandula stoechas L.
Lycopus europaeus L
Mentha longifolia subsp. typhoides (Briq.)
Harley
Marrubium parviflorum Fisch. & C.A.Mey
subsp. parviflorum
Marrubium vulgare L.
Mentha aquatica L
Mentha longifolia (L.) L. subsp. longifolia
Mentha pulegium L.
Salvia forskahlei L.
Salvia virgata Jacq.
Salvia viridis L.
Sideritis lanata L.
Stachys cretica L. subsp. smyrniea.
Teucrium scordium L.subsp. scordium
Teucrium polium L. subsp. polium
Vitex agnus-castus L.
LAURACEAE
Laurus nobilis L.
LILIACEAE
Gagea chrysantha (Jan) Schultes & Schultes fil.
LINACEAE
Linum bienne Miller
Linum strictum L. var. spicatum Pers.
Linum trigynum L.
LYTHRACEAE
Lythrum volgense D.A.Webb
Lythrum maritimum Kunth
Lythrum thymifolia L.
Lythrum virgatum L

Benli balıcak
Karabaş
Kurtayağı

AvrupaSibirya
Akdeniz
-

-

-

Dere nanesi

-

-

-

Bozotu

-

-

-

Karaderme
Sunanesi
Pünk
Nane
Ada çayı
Ada çayı
Ada çayı
Kara kurbağa otu
Karabaş
Su samısağı
Acıyavşan
Adi rahip biberi

Akdeniz
Öksin
İr.-Tur.
Akdeniz
D. Akdeniz
D. Akdeniz
Akdeniz

-

-

Hakiki defne

Akdeniz

-

-

Altınyıldız

Akdeniz

-

-

Keten
Keten
Keten

Akdeniz
Akdeniz

-

-

Uşak aklarotu
Aklarotu
Kaba aklarotu
Çamur aklarotu

Avr.-Sibirya -

408

Lythrum salicaria L.
Lythrum tribracteatum Salzm. ex Sprengel
MALVACEAE
Althea hirsuta L.
Lavatera bryoniifolia Miller
Malope malacoides L.
Malva alcea L.
Malva arborea (L.) Webb & Berthel.
Malva neglecta Wallr.
Malva sylvestris L.
MORACEAE
Ficus carica L. subsp. carica
Morus alba L.
OLEACEAE
Ligustrum japonicum Thunb.
Olea europaea L. subsp. europaea
Phillyrea latifolia L.
Fraxinus ornus L.
ONAGRACEAE
Epilobium hirsutum L.
ORCHIDACEAE
Limodorum abortivum (L.) Swartz var.
abortivum
Neotinea maculata (Desf.) Stearn
Orchis laxiflora Lam.
Orchis sancta L.
Serapias vomeracea (Burm fil.) Briq. subsp.
laxiflora (Soo) Gölz & Reinhard
OROBANCHACEAE
Bartsia trixago L
Orobanche minor Sm.
Orobanche nana Noe ex G. Beck
Parentucellia latifolia (L.) Caruel subsp.
latifolia
PAPAVERACEAE
Fumaria officinalis L.
Glaucium flavum Crantz
Hypecoum imberbe Sibth. et Sm.
Papaver rhoeas L. var. rhoeas
PINACEAE
Pinus brutia Ten.
Pinus pinea L.
PLANTAGINACEAE
Linaria pelisseriana (L.) Miller
Misopates orontium (L.) Rafin.
Plantago bellardii All.
Plantago coronopus L. subsp. commutata
(Guss.) Pilger
Plantago cretica L.
Plantago lanceolata L.
Plantago major L subsp. major
Plantago maritima L
Veronica anagallis-aquatica L.
Veronica arvensis L.

Hevhulma
Üçaklarotu

-

-

-

Hatmi
Ebe gümeci ağacı
Köynik
Ebegümeci
Korkut
Çoban çöreği
Ebegümeci

D. Akdeniz
Akdeniz
-

-

-

İncir ağacı
Ak dut

-

-

--

Lügüstrüm
Adi zeytin ağacı
Akçakesme
Çiçekli dişbudak

Akdeniz
-

-

-

Eşek çiçeği

-

-

-

Saçuzatan

-

-

-

Benli çamsalebi
Orkide
Orkide

Akdeniz
Akdeniz
D. Akdeniz -

-

Sağırkulağı

D. Akdeniz -

-

Karaballıbaba
Ufak canavar otu
Canavar otu

-

-

-

Üçdilotu

Akdeniz

-

-

Hakiki şahtere
Sarı boynuz gelincik
Boynuzlu kimyon
Gelincik

-

-

-

Kızılçam
Fıstık çamı

D.Akdeniz -

-

Nevruz
Asi balıkağzı
Sinir otu

Akdeniz
D. Akdeniz -

-

Sinir otu

D. Akdeniz -

-

Sinir otu
Dar yapraklı sinir otu
Sinirotu
Yılandili
Yavşan otu
Kır yavşan otu

D. Akdeniz
Av.-Sib.

-

-
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PLATANACEAE
Platanus orientalis L.
PLUMBAGINACEAE
Limonium angustifolium (Tausch) Turrill
Limonium virgatum (Willd.) Four
POACEAE
Aegilops geniculata Roth.
Aegilops caudata L.
Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.
Aira elegantissima Schur. subsp. ambigua
(Arc.) M.Doğan
Alopecurus arundinaceus Poir.
Arundo donax L.
Avena barbata Pott ex Link subsp. barbata
Brachypodium distachyon (L.) P.Beauv.
Briza maxima L.
Bromus intermedius Guss.
Bromus lanceolatus Roth
Catapodium marinum (L.) C.E.Hubbard
Crypsis schoenoides (L.) Lam.
Cynadon dactylon (L.) Pers. var. villosus Regel
Cynosurus echinatus L.
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth)
Nyman
Echinochloa crus-galli (L.) P. Beauv
Elymus flaccidifolius (Boiss. & Heldr.) Melderis
Holcus annuus Salzm. ex C.A.Meyer
Hordeum geniculatum All.
Hordeum marinum Huds
Imperata cylindrica (L.) var. cylindrica
Lagurus ovatus L.
Lamarckia aurea (L.) Moench
Lolium rigidum Gaudin var. rigidum
Lolium temulentum L. var. temulentum
Parapholis incurva (L.) C.E.Hubbard
Paspalum distichum L.
Phalaris arundinacea L.
Phalaris coerulescens Desf.
Phleum exaratum Hoschst. ex Griseb. subsp.
aegeum (Vier.) M.Doğan
Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steudel
Poa bulbosa L. var. bulbosa
Poa pratensis L.
Vulpia muralis (Kunth) Nees
POLYGONACEAE
Polygonum aviculare L.
Polygonum hydropiper L.
Polygonum lapathifolium L.
Polygonum maritimum L.
Rumex bucephalophorus L.
Rumex pulcher L.
Rumex tuberosus L. subsp. tuberosus
POLYPODIACEAE
Polypodium australe Fee

Doğu çınarı

-

-

-

Sahil karanfili
Kuduzotu

Akdeniz

-

-

Konbaş
Karaot
Sahil ayrığı

Akdeniz
D. Akdeniz -

-

Kanş

-

-

-

Kmış tilkikuyruğu
Kargı
Yabani yulaf
Tekkılcan
İri çiçekli kuş ekmeği
Damiyeotu
Kılıç bromu
Kum telekotu
Bakakotu
Köpek dişi
Köpek kuyruğu

Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz

-

-

Domuz ayrığı

-

-

-

Darıcan
Bataklık cicorası
Kadife otu
Yabani arpa
Sahil arpası
Çardakotu
Tavşan kuyruğu
Altıntopotu
Çim
Delice çim
Eğri kiremitotu
Yalandarısı
Kanyaş
Gök kanyaş

D. Akdeniz
Akdeniz
Av.-Sib.
Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz

-

-

-

-

İt kuyruğu

D. Akdeniz -

-

Saz
Yumrulu salkım otu
Çayır tavşan otu
Fetük

Av.-Sib.
Akdeniz

-

-

Çoban değneği
Su biberi
Tirşon
Çoban değneği
Kuzu kulağı
Kuzu kulağı
Kuzu kulağı

Akdeniz
-

-

-

Bezekli eğrelti

-

-
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PRIMULACEAE
Anagallis arvensis L. var. arvensis
RANUNCULACEAE
Adonis annua L.
Anemone coronaria L.
Clematis vitalba
Ranunculus arvensis
Ranunculus ficaria L. subsp. calthifolius
(Reichb.) Arc.
Ranunculus muricatus L.
RESEDACEAE
Reseda lutea L. var. lutea
Reseda luteola L.
ROSACEAE
Potentilla recta L.
Potentilla reptans L.
Pyrus amygdaliformis Vill. var. amygdaliformis
Rosa canina L.
Rubus sanctus Schreber
RUBIACEAE
Crucianella imbricata Boiss.
Galium aparine L.
Galium recurvum Req. ex DC.
Rubia tenuifolia d’Urv. subsp. tenuifolia
Sherardia arvensis L.
RUTACEAE
Ruta chalepensis L.
SALICACEAE
Populus alba L var. alba
Salix alba L subsp. alba
SANTALACEAE
Osyris alba L.
Thesium humile Vahl
SCROPHULARIACEAE
Scrophularia nodosa L
Scrophularia peregrina L.
Verbascum sinuatum L. var. sinuatum
SMILACACEAE
Smilax excelsa L.
SOLANACEAE
Datura stramonium L.
Hyoscyamus albus L.
Solanum alatum Moench
TAMARICACEAE
Tamarix tetrandra Pall. ex Bieb.
TYPHACEAE
Sparganium erectum L. subsp. neglectum
(Beeby) K.Richt
Typha angustifolia L
Typha domingensis Pers.
URTICACEAE
Parietaria judaica L.
Urtica dioica L subsp. dioica
Urtica urens L.

Tarla fare kulağı

-

-

-

Kandamlası
Taçlı kır lallesi
Sarılıcı filbahar
Düğün çiçeği

Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz
-

-

-

Basur otu

-

-

-

Düğün çiçeği

-

-

-

Muhabbet çiçeği
Muhabbet çiçeği

-

-

-

Dik parmak otu
Reşatın otu
Armut
Kuşburnu
Böğürtlen

-

-

-

Kurak haçotu
Yuğurt otu
Yuğurt otu
Kök boya
Tarla kökboyası

D. Akdeniz
D. Akdeniz
D. Akdeniz
Akdeniz

-

-

Kokar sedefotu

-

-

-

Akkavak
Aksöğüt

-

-

-

Morcak
Keten yaprak

Akdeniz

-

-

Tavuk sıracası
Sıraca otu
Sığır kuyruğu

Akdeniz
Akdeniz

-

-

Dikenucu

-

-

-

Boru çiçeği
Banotu
Karagöğündürme

Akdeniz
-

-

-

Ilgın

-

-

-

Şiritotu

-

-

-

Saz
Şeytanmumu

-

-

-

Yapışkan otu
Isırgan
Cılağan

-

-
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XANTHORRHOEACEAE
Asphodelus aestivus Brot.
ZYGOPHYLLACEAE
Tribulus terrestris L.

Çiriş otu

Akdeniz

-

-

Demir dikeni

-

-

-

SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırma sonucuna göre; tür ve tür altı takson sayısı bakımından, araştırma bölgesinde yer alan
en zengin familyaların; Asteraceae (61 takson), Fabaceae (47 takson), Poaceae (35 takson)
Lamiaceae (19 takson) ve Brassicaceae (19 takson) familyaların olduğu tespit edilmistir. En büyük
ilk beş familyadaki takson sayıları toplamı, tüm taksonların %43.2’ sini oluşturmaktadır. Şekil 3’te
en fazla takson içere familyalar ve takson sayıları gösterilmiştir.
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Şekil 3. En Fazla Takson İçeren Familyaların Sütun Grafiği İle Gösterimi.
Çalışma alanında 284 cins tespit edilmiştir. 210 cins sadece tek bir takson; 44 cins iki takson; 15
cins üç takson; 9 cins dört takson içermektedir. Geri kalan 6 cinsten ise en fazla takson içerenler;
Trifolium (11 takson), Euphorbia (6 takson), Lythrum (6 takson), Plantago (6 takson), Vicia (6
takson) ve Allium (5 takson) cinsleridir. Şekil 4’ te en fazla takson içeren cinsler gösterilmiştir.
Taksonların fitocoğrafik dağılımları incelendiğinde, 269 taksonun fitocoğrafik kompozisyonu
bilinmemektedir. 133 takson Akdeniz elementlerini, 16 takson Avrupa Sibirya elementlerini ve 1
takson ise İran-Turan elementlerini içermektedir. Taksonların Fitocoğrafik Bölgelere göre dağılım
grafiği Şekil 5’ te sunulmuştur.
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Şekil 4. En Fazla Takson İçeren Cinslerin Sütun Grafiği İle Gösterimi.

Şekil 5. Taksonların Fitocoğrafik Bölgelere Göre Dağılımı.
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Alanda yapılan incelemelerde endemik tür olarak sadece Eryngium bithynicum Boiss. (Çakır
dikeni) türüne rastlanmıştır (Şekil 6). Bu türün tehlike kategorisi LC (Least Concern) olarak
belirlemiştir.

Şekil 6. Endemik Eryngium bithynicum Türünün Genel Habitusu.
Araştırma alanının vejetasyon yapısı incelendiğinde sucul vejetasyonun hakim olduğu
görülmektedir. Sucul vejetasyonun, sucul zondaki bitki türlerini çoğunlukla su yüzeyinde serbest
yüzen sucul bitkiler içerir. Bu zona ait yaygın türler; Lemna gibba (Yamuk su mercimeği), Lythrum
salicaria (Hevhulma), Lythrum maritimum (Aklarotu), Althea hirsuta (Hatmi), Mentha longifolia
subsp. typhoides (Dere nanesi), Mentha aquatica (Su nanesi), Cirsium arvense (Köy göçüren),
Equisetum palustre (Kırkbacak), Plantago lanceolata (Dar yapraklı sinirotu), Plantago major
subsp. major (Sinirotu) ve Ranunculus ficaria L. subsp. calthifolius (Basurotu)’ dur.
Karasal zon vejetasyonu, daha çok odunsu formda; çalımsı ve ağaçsı türlerden oluşmaktadır. Bu
zonda en baskın türler; Salix alba subsp. alba (Aksöğüt), Fraxinus ornus (Çiçekli dişbudak), Rosa
canina (Kuşburnu), Rubus sanctus (Böğürtlen), Quercus pubescens (Tüylü meşe) ve Quercus
coccifera (Kermes meşesi)’ dir.
Geçiş zonunda ise, köklü su üstü bitkileri görülmektedir. Bu zonda baskın görülen türler;
Phragmites australis (Saz), Tamarix tetrandra (Ilgın), Juncus acutus subsp. acutus (Kofa), Juncus
heldreichianus subsp. heldreichianus (Dombayotu), Typha angustifolia (Saz), Typha domingensis
(Şeytanmumu), Potentilla recta (Dikparmakotu), Arundo donax (Kargı) ve Alopecurus
arundinaceus (Kamış tilkikuyruğu)’ dur.
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BANDIRMA BÖLGESİNDEKİ ÇİFTLİK KULLANIMINA UYGUN SABİT
MIKNATISLI SENKRON GENERATÖR TASARIMI VE ANALİZİ
Dr. Öğr. Üyesi Adem DALCALI
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, adalcali@bandirma.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Cemil OCAK
Gazi Üniversitesi, cemilocak@gazi.edu.tr

ÖZET:
Balıkesir kümes hayvanları yetiştiriciliğinde Türkiye’de hatırı sayılır bir konumda yer almaktadır. Bandırma,
Manyas ve Erdek’te beyaz et ve yumurta firmaları yoğun olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Çevre
bilincinin artması ve elektrik enerjisi üretiminde fosil yakıtların azalması nedeniyle yenilenebilir enerji
kaynaklarının popülaritesi artmaktadır. Çevre dostu ve yerel bir çözüm olmasının yanında enerjinin
çeşitlendirilmesi ve arz güvenliği amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak için yoğun
çalışmalar devam etmektedir. Özellikle Bandırma ve Erdek ilçelerinin bulunduğu Balıkesir’in kuzey bölümü
rüzgâr enerjisi yönünden zengin bir potansiyele sahiptir. Tüm bu değerlendirmeler dikkate alınarak bu
çalışmada Bandırma ve Erdek bölgesinde bulunan çiftliklerin elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak amacıyla
sabit mıknatıslı senkron generatörün tasarımı, optimizasyonu ve sonlu elemanlar analizleri
gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan generatör düşük rüzgâr hızlarında dahi kalkış yapabilen 5 kW gücünde,
doğrudan tahrikli yüzey yerleştirmeli yapıdadır. Kaykı olmaksızın düşük vuruntu torku sağlayan bu tasarım
ile özellikle bu bölgedeki çiftlik kullanımına uygun bir generatör modeli geliştirilmiştir.
Anahtar sözcükler: rüzgar enerjisi, senkron generatör, sonlu elemanlar metodu, bandırma, erdek
JEL Kodu: Q20, Q42
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DESIGN AND ANALYSIS OF PERMANENT MAGNET SYNCHRONOUS
GENERATOR FOR FARM USE IN BANDIRMA REGION
Asst. Prof. Dr. Adem DALCALI
Bandırma Onyedi Eylül University, adalcali@bandirma.edu.tr
Instructor Dr. Cemil OCAK
Gazi University, cemilocak@gazi.edu.tr

ABSTRACT:
Poultry farming in Balıkesir is located at a considerable position in Turkey. White meat and egg companies
are active intensive in Bandırma, Manyas and Erdek. Importance of renewable energy sources increases
due to the increasing awareness on the environmental issues and the reduction of fossil fuels in electric
energy production. In addition to being an environmentally friendly and local solution, intense efforts are
underway to utilize the renewables to diversify energy source and supply security. Especially the northern
part of Balikesir where Bandırma and Erdek districts are located, has a rich potential in terms of wind
energy. In consideration of all these evaluations, in the study, design, optimization and finite element
analysis of permanent magnet synchronous generator has been carried out in order to meet the electricity
needs of the farms in Bandirma and Erdek regions. The designed generator, can take off even at low wind
speeds, has a 5 kW directly driven and surface mounted structure. With this design providing low cogging
torque without skew, a generator model suitable specially for farm use in this region has been developed.
Keywords: wind energy, synchronous generator, finite element method, bandırma, erdek
JEL Code: Q20, Q42
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GİRİŞ
Çevre bilincinin artması, fosil yakıtların azalması, ucuz, yerel ve çevre dostu olan yenilenebilir
enerji kaynaklarının popülaritesini arttırmaktadır. Enerji arz güvenliği ve çeşitliliğinin arttırılması
amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanmak için ülkemizde bu konu üzerine yoğun
şekilde çalışmalar yapılmaktadır. Bu anlamda rüzgâr enerjisi, dışa bağımlılığın azaltılmasında,
enerji güvenirliliğinin arttırılmasında ve çevre problemlerinin çözümünde önemli bir rol
oynamakta olup son yıllarda artan düzeyde kullanılmaktadır (Dalcalı vd., 2018; IEA, 2014).
Rüzgâr türbinlerinde birçok generatör çeşidi kullanılmaktadır. Kullanılan generatörlerin birbirine
göre birçok avantaj ve dezavantajları mevcuttur. Yüksek verim, yüksek tork yoğunluğu ve geniş
bir hız aralığında çalışma yetenekleri ile sabit mıknatıs (SM) teknolojisindeki gelişmelere paralel
olarak yüksek enerji yoğunluğuna sahip olan sabit mıknatıslı senkron generatörler (SMSG)
yenilenebilir enerji uygulamalarında artan seviyede kullanılmaktadırlar (Polinder vd., 2005;
Sekerak vd., 2012; Dursun ve Binark, 2009). Yüksek performanslı Neodmiyum-Iron-Boron
mıknatısların keşfedilmesi ve yaygınlaşması ile güç elektroniğinde meydana gelen gelişmelerle
birlikte sürücü teknolojisinde meydana gelen iyileşmeler SM makinaların özellikle düşük devirli
ve değişken hızlı uygulamalar için sıklıkla tercih edilmesini olanak sağlamıştır. SM’lı makinaların
verim ve güç katsayısı gibi parametreleri, dönüş hızından bağımsız olmasından dolayı bu
makinalar düşük rüzgâr hızları için oldukça uygundur (Lyan vd., 2018). Tüm bu avantajlarına
rağmen SM’lı makinaların en büyük dezavantajı vuruntu torkunun oluşmasıdır. SM’lı
makinalarında vuruntu torku, faz akımları sıfır iken rotor manyetik alanını oluşturan sabit
mıknatıslar ile stator olukları arasındaki etkileşimle ortaya çıkan torktur. Vuruntu torkunun
büyük olması rotorun dönmesini engeller ve düşük rüzgâr hızlarında generatörün elektrik
üretimini engeller. Vuruntu torkunun değeri rotor konumuna bağlı olarak değişmektedir.
Makinalarda istenmeyen bir parametre olan bu tork, makinanın ilk kalkınmasında zorluğa,
titreşeme ve akustik gürültüye neden olmaktadır (Zhu vd., 2018).
Literatürde vuruntu torkunun azaltılması ile ilgili birçok çalışma mevcuttur. Vuruntu torku
azaltma yöntemlerini makine tabanlı ve kontrol tabanlı olarak sınıflandırabiliriz. Kontrol tabanlı
çalışmalarda makinanın harmoniklerine ek bir tork bileşeni türetilerek, makinaya uygulanır ve
vuruntu torkunun etkisi azaltılır. Makine tabanlı çalışmalarda ise makinanın stator oluklarına
veya rotor mıknatısına kaykı (skew) vererek, mıknatısın fiziksel yapısını değiştirilerek, kutup
başına kesirli sayıda oluk sayısı tasarlayarak ve ek oluk veya diş ekleyerek gerçekleştirilebilir (Ping
vd., 2018; Chu ve Zhu, 2013; Goryca, vd., 2018; Jia vd., 2009).
Bu çalışmada, Bandırma ve Erdek bölgesinde bulunan çiftliklerinin elektrik ihtiyacını karşılamak
amacıyla düşük rüzgâr hızlarında yol alabilen 5 kW gücünde 20 kutuplu doğrudan tahrikli, yüzey
yerleştirmeli, sabit mıknatıslı senkron generatörün tasarımı, optimizasyonu ve sonlu elemanlar
analizleri yapılmıştır. Analitik tasarım aşamasına geçen generatörün 3 boyutlu (3B) modeli
oluşturularak sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir. Tasarım ve optimizasyon
çalışmalarında generatörün özellikle düşük hızlarda kalkış yapabilmesi için vuruntu torku değeri
düşük bir generatör tasarımı irdelenmiştir.
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TÜRKİYE VE BALIKESİR’DE RÜZGÂR ENERJİSİ
Dünyada rüzgâr enerjisinin kurulu gücü incelendiğinde Çin Halk Cumhuriyeti’nin hâkimiyeti söz
konusudur. Çin 168732 MW (Aralık 2017) ile ilk sırada iken ABD 82184 MW (Aralık 2016) ile ikinci
ve Almanya 55340 MW (Ekim 2017) ile üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye ise 6504 MW
(Kasım 2017) ile 12. sırada yer almaktadır (Enerji, 2018). Ekim 2017 verilerine göre Türkiye’de
lisanssız rüzgâr enerji üretimi 28,48 MW olarak gerçekleştirilirken, Balıkesir’de bu oran 3,65
MW’tır. Lisanslı rüzgâr enerjisi üretimi ise Türkiye’de 6437,9 MW olup Balıkesir’de 1039,1
MW’tır. Balıkesir’de Türkiye’deki lisanslı üretimin %16,14’nü gerçekleşmektedir (YEGM, 2018).
2015 yılında Türkiye’nin birincil enerji arzında kullandığı ithal enerji kaynaklarının oranı %75,9
olarak gerçekleşmiştir. Ülkemiz enerjide dışa bağımlılığı yüksek olan ülkeler arasında yer
almaktadır. Türkiye’de 2016 yılında cari açık 33,1 milyar Dolar ve 2017 yılında 47,1 milyar Dolar
olarak gerçekleşmiştir. Oluşan bu cari açığın en önemli bileşeni ise petrol, doğalgaz ve linyit
kömürü gibi fosil yakıtların ithalatından oluşan enerji ithalatıdır. Ayrıca fosil yakıtlar doğadaki
sera gazı emisyonlarının artmasına da neden olmaktadırlar. Oluşan bu cari açığın ve sera gazı
emisyonlarının azaltılması için yenilenebilir enerji kaynaklarının oranının arttırılması
gerekmektedir (Ulusal Enerji, 2018; Ertürk ve Ertürk, 2018). 2005 yılında yenilenebilir Enerji
Kaynakları Kanunu’nun çıkarılmasıyla birlikte rüzgâr enerjisinin kullanımı artmıştır. Bu yasayla
birlikte özel sektöre rüzgâr enerjisine yatırım yapma imkânı tanınmıştır. Ayrıca yasayla 500 KW’a
kadar lisanssız üretim ve devlet tarafından üretilen enerjisinin alım garantisi verilmiştir. 2013
yılında lisanssız üretim üst sınırı 1 MW olarak güncellenmiştir (Aydın, 2013). Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığı 2023 yılı ulusal strateji hedeflerinden biri olarak enerji yoğunluğunu (milli
gelir başına tüketilen enerji) 2011 yılı referansına göre en az %20 azaltmayı hedeflemektedir. Bu
amaçla bakanlık 2019 yılına kadar rüzgâr enerjisi kurulu gücünde 10000MW’a ulaşmayı
planlamaktadır (YEGM, 2016).
Balıkesir ili yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütle enerji
bakımından oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nün
2017-2023 eylem planına göre tarımsal üretim yapılarında (sera, kümes vb.) yenilenebilir enerji
kaynaklarının kullanımı desteklenecektir. 2018 yılında ilgili mevzuat geliştirilerek 2019-2021
yıllarında uygulanacaktır. Ayrıca Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu işletmelerin
kendi enerji tüketimini karşılayabilmesine yönelik rüzgâr enerjisi üretiminde lisanssız yatırımlara
hibe desteği mevcuttur (Ulusal Enerji, 2018; Stratejik Plan, 2017). İlgili eylem planı kapsamında
Güney Marmara Bölgesi dikkate alındığında, özellikle yumurta tavukçuluğu ve etlik piliç
yetiştiriciliği bakımından Türkiye’de önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir. 2013 yılında
etlik piliç üretiminin %15,3’ü ve yumurta tavukçuluğunun %6,71’i bu bölgede ve özellikle
Balıkesir Merkez, Bandırma, Erdek ve Manyas’ta gerçekleştirilmiştir (GMKA, 2014). Balıkesir
özellikle rüzgâr potansiyeli açısından öne çıkmaktadır. Şekil 1.a’da 50 metrede Türkiye’de ve
özelinde Balıkesir’de rüzgâr hızı dağılımı verilmiştir. Şekil 1. b’de ise Balıkesir’e ait kapasite
faktörü verilmiştir (YEGM, 2018).
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Şekil 1. Balıkesir’e Ait a) Rüzgâr Hızı, b) Kapasite Faktörü
Ekonomik bir rüzgâr enerji santralinin kurulması için 7 m/s veya üzerinde rüzgâr hızı ve %35 veya
üzerinde kapasite faktörü gerekmektedir. Bandırma ve Erdek ilçelerinin bulunduğu Balıkesir’in
kuzey bölümünde 7-8 m/s rüzgâr hızının ve %35-40 arasında kapasite faktörünün olduğu
görülmektedir. 20 numaralı kaynakta yapılan analizde Balıkesir bölgesindeki rüzgâr yatırımları
için en yüksek potansiyelin Bandırma olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamda Bandırma ve Erdek
ilçelerinde yumurta tavukçuluğu ve etlik piliç yetiştiriciliği başta olmak üzere çeşitli tarımsal
üretim yapılarında rüzgâr enerjisinden etkin biçimde faydalanılması gerekmektedir. Bu yapılarda
özellikle küçük ölçekli (5-10 kW) rüzgâr türbinleri yaygınlaştırılarak tesislerin kendi elektriklerini
üretebilmeleri veya tüketimlerinin önemli bir kısmını karşılayabilmelidir. Devletimizin 2023 yılı
hedefi olan 20000MW rüzgâr enerjisine ulaşmada yüksek verimli türbin üretimi önem arz
etmektedir. Ayrıca Güney Marmara Bölgesi Yenilenebilir Enerji Araştırma raporunda belirtildiği
üzere bölgedeki üniversitelerin bu konudaki tasarım kabiliyetini kazanması gerekmektedir
(Sınmaz ve Öztürk, 2016; GMKA, 2014).
Yukarıdaki tüm değerlendirmeler ışığında bu çalışmada Bandırma ve Erdek ilçelerindeki rüzgâr
potansiyeline uygun, düşük başlangıç hızı ve tutma torkuna sahip, yüksek verimli bir rüzgâr
türbini generatörü tasarımı gerçekleştirilmiştir. Bu tasarım ile yerli ve milli teknoloji kabiliyetine
ve bölgesel kalkınmaya hizmet amaçlanmış ve hemen hemen tamamı ithal edilen bu
generatörlerin yerli olarak imal edilerek döviz kaybının azaltılması hedeflenmiştir.
TASARLANAN SABİT MIKNATISLI SENKRON GENERATÖR
Çalışmada tasarlanan sabit mıknatıslı senkron generatör, içten rotorlu ve yüzey yerleştirmeli
yapıdadır. SMSG’ler yüksek verim, kolay üretim, düşük tork dalgalanması ve yüksek güç
yoğunluğuna sahip makinalardır. Sabit mıknatıslı generatörler dişli sistemine gerek duymaksızın
direkt olarak rüzgâr türbinlerine bağlanabilirler. Bu durum SMSG’lerin rüzgâr türbinlerinde
yoğunlukla kullanılmasını sağlamaktadır (Zala ve Pugachov, 2017). Tablo 1’de tasarlanan
generatöre ait tasarım parametreleri verilmiştir.
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Tablo 1. Tasarlanan Generatörün Özellikleri
Parametre
Anma gücü (kW)
Anma hızı (rpm)
Faz akımı (A)
Sabit mıknatıs malzemesi
Stator-rotor malzemesi

Değer
5
300
12,75
N40
M400

Parametre
Stator dış çapı (mm)
Hava aralığı (mm)
Stator uzunluğu (mm)
Kutup sayısı
Oluk sayısı

Değer
361
1,2
67
20
72

Şekil 2’de tasarlanan generatörün 3B modeli, sonlu elemanlar analizinde kullanılan mesh yapısı
verilmiştir.
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Şekil 2. Tasarlanan SMSG’ün 3B Görünümü ve Mesh Yapısı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ANALİZLER
Sonlu Elemanlar Yöntemi (SEY), belirli bir bölgede sürekli olan ve bu bölge üzerindeki değişimleri
kısmi diferansiyel denklemlerle ifade edilen problemleri çözmek için kullanılan nümerik bir
çözüm tekniği olarak ortaya çıkmıştır. Elektrik makinalarının analizinde kullanılan SEY ile
makinanın arzu edilen tasarımı ve davranış modelinin oluşturulması mümkündür. Bu yöntemin
makine tasarımına uygulanması için bilgisayar destekli tasarım programı ile makina modelinin 2
boyutlu veya 3 boyutlu modeli oluşturularak sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilir. SEY’in
uygulanması ile tasarımcı zaman ve ekonomik açıdan yarar sağlamaktadır. SEY ile oluşturulan
makinaya ait vuruntu torku, sargı gerilimleri, endüklenen tork gibi önemli tasarım
parametrelerinin çok yüksek bir doğrulukla belirlenmesi sağlanır (Dalcalı vd., 2018; Ho ve Fu,
1998).
SEY analizleri uzun çözüm sürelerine gerek duymaktadır. Çalışmada simetri sınır şartı kullanarak
generatör eksenel olarak 1/2 ve yarıçap boyunca 1/4 parçası elde edilmiş ve analizler bu parça
üzerinde yapılmıştır. Böylelikle analiz sürelerinden kazanç sağlanmıştır. Elde edilen generatör
modeli ve üzerindeki manyetik akı dağılımı Şekil 3’de verilmiştir.
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Sınır koşulları

(a)

(b)

Şekil 3. a) Parça Kesit ve Sınır Koşulları, b) Manyetik Akı Yoğunluğu Dağılımı
Yapılan bilgisayar destekli analizlerde vuruntu torkunun rotor konumuna göre değişimi Şekil 4’de
verilmiştir.

Şekil 4. Vuruntu Torkunun Değişimi
Şekil 4 incelendiğinde vuruntu torkunun etkin değerinin 92,39 mNm olduğu görülmektedir. Şekil
5’de anma hızında generatörün faz ve hat geriliminin rotorun elektriksel konumuna göre
değişimi verilmiştir.

Şekil 5. Generatörün Faz ve Hat Gerilimi
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Faz gerilimi harmonikli bileşenler içerdiğinden sinüs dalga şeklinden daha fazla uzaklaşmıştır.
Generatörün anma yükünde ve yüksüz durumunda gerçekleştirilen analizlerinde elde edilen
performans değerleri Tablo 2’de verilmiştir.
Tablo 2. Generatörün Performansı
Parametre
Verim
Anma torku
Güç faktörü
Toplam ağırlık
Vuruntu torku
Stator dişi akı yoğunluğu
Stator gövdesi akı yoğunluğu
Rotor gövdesi akı yoğunluğu
Hava aralığı akı yoğunluğu
THD
Stator oluk doluluk oranı

Birim
%
Nm
Kg
Nm
T
T
T
T
%
%

Değer
92,08
177,2
0,98
25,55
0,14
1,69
1,51
1,41
0,79
0,7
61,3

Tablo 2’de verildiği gibi toplam harmonik bozulması bu tasarım sonucunda oldukça düşük
çıkmaktadır. Bu da benzeri generatör tasarımları için oldukça önemli bir parametre olup,
tasarlanan generatörün şebekeye direkt bağlantı yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. Yüksüz
çalışmadı ki akı yoğunlukları incelendiğinde generatörde kullanılan M400-50A sacı için elde
edilen değerlerin uygun olduğu gözlemlenmiştir.
SONUÇLAR
Mevcut cari açığın en önemli bileşeni olan enerji ithalatının azaltılarak ülkemizin 2023
hedeflerine ulaşmasında yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttırılması
gerekmektedir. Mevcut desteklerin varlığı ve yüksek rüzgâr enerji potansiyeli Bandırma
çevresinde rüzgâr enerjisinin kullanılmasına olanak sağlamaktadır. Bu amaçla, çalışmada rüzgâr
türbinlerinde kullanılmak üzere 5 kW, 20 kutuplu yüzey yerleştirmeli doğrudan tahrikli SMSG’ün
tasarımı ve sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirmiştir. Çalışmada sabit mıknatıslı makinalarda
ses ve titreşime neden olan ve düşük rüzgâr hızlarında generatörün elektrik üretimini engelleyen
vuruntu torkunun minimum düzeyde olması sağlanmıştır. Düşük rüzgâr hızlarında dahi kalkış
yapabilen yüksek verimli generatör tasarımı ile Bandırma ve Erdek bölgesinde bulunan çiftliklerin
elektrik ihtiyacını karşılanması amaçlanmıştır. Tasarımda vuruntu torkunun düşük çıkması için
generatörün oluk sayısı 72 olarak belirlenmiş ve mıknatıs geometrisinin optimum tasarımı
sağlanmıştır. Vuruntu torku değeri 0,14 Nm olarak elde edilmiştir. Ayrıca vuruntu torku optimize
edilirken generatör veriminin de maksimum seviyede olması sağlanarak %92,08 olarak elde
edilmiştir.
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ENERJİ AÇISINDAN BALIKESİR ŞEHRİ İLÇELERİNİN TARIMSAL
POTANSİYELİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Arş. Gör. Ukbe Üsame UÇAR
Fırat Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, uuucar@firat.edu.tr
Prof. Dr. Figen BALO
Fırat Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, figenbalo@gmail.com

ÖZET:
Günümüz Dünyasında yaşanan teknolojik gelişmeler ve artan nüfus artışı, enerjiye olan talebi sürekli
artırmaktadır. Rezerv kaynağı tükenmek üzere olan fosil kaynakları kullanan ülkeler, bu enerji ihtiyacını
karşılamak için alternatif yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları araştırmaktadır. Tarımsal
kaynaklardan elde edilen biokütle, bu bağlamda ülkelerin sıklıkla başvurduğu yenilenebilir ve
sürdürülebilir enerji kaynaklarının en önemlilerinden birisidir. Biokütle enerjisi, ekolojik anlamda doğaya,
ekonomik anlamda ülkelere pozitif yönde büyük katkılar sağlayabilmektedir. Biokütle sayesinde, ekolojik
anlamda çevreye salınan zararlı gaz salınımı azaltmakta ve topraktaki verimlilik artmakta, ekonomik
anlamda yeni enerji santrallerinin kurulması ile enerjiden elde edilen gelir artıp, yeni istihdam alanları
oluşturulmaktadır.
Bu çalışmada yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji üretimi açısından büyük potansiyele sahip olan Balıkesir
Şehrine ait ilçelerin (Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara) tarımsal kaynaklar açısından biokütlesel
enerji potansiyelleri, literarüdeki mevcut çalışmalar ve son yıllara ait istatistiksel veriler dikkate alınarak
araştırılmıştır. Çalışma sonucunda, elde edilen analiz çıktıları doğrultusunda ekolojik ve ekonomik
anlamda elde edilen kazanımların aktarılması ile bölge halkında farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.
Anahtar sözcükler: biokütlesel enerji, yenilenebilirlik ve sürdürülebilirlik, balıkesir, tarımsal enerji potansiyeli
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EVALUATION OF AGRICULTURAL POTENTIAL OF DISTRICTS OF BALIKESIR
IN TERMS OF ENERGY
Res. Ass. Ukbe Üsame UÇAR
Fırat University, Department of Industrial Engineering, uuucar@firat.edu.tr
Prof. Dr. Figen BALO
Fırat University, Department of Industrial Engineering, figenbalo@gmail.com

ABSTRACT:
Technological developments and increasing population increase in today's world constantly increase the
demand for energy. Countries using fossil resources that are running out of reserve resources explore
alternative renewable and sustainable sources of energy to meet their energy needs. Biomass obtained
from agricultural sources is one of the most important renewable and sustainable sources of energy that
countries often use in this context. Biomass energy can provide great contributions positively to
ecologically in nature and economically to countries. Biomass reduces the release of harmful gases
released to the environment and increases productivity in the soil in terms of ecological. In addition,
thanks to the biomass energy, the energy generated from the energy is increased by the establishment of
new power plants and new employment areas are created.
In this study, the biomass energy potentials in terms of agricultural resources of districts of Balıkesir
City(Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara), which has great potential in terms of renewable and
sustainable energy production, have been researched taking into account the current studies in the
literature and the statistical data of recent years. As a result of the study, it was aimed to raise awareness
in the people of the region by transferring the gains obtained from the ecological and economical aspects
in line with the obtained analysis outputs.
Keywords: biomass energy, renewability and sustainability, balıkesir, agricultural energy potential
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GİRİŞ
Enerji insan yaşamının önemli bir parametresi olup, günümüz dünyasında yaşanan teknolojik
gelişmeler ile birlikte bağımlılığın en üst düzeyi çıktığı temel ihtiyaç kaynaklarından birini
oluşturmaktadır. Geçen yüzyıl içinde enerji gereksiniminin büyük bir kısmı fosil kaynaklardan
karşılanmaktaydı. Günümüze gelindiğinde fosil kaynak rezervlerinin önemli ölçüde azalması ve
bu kaynakların çevreye olan zararları, araştırmacıları ve ülkeleri farklı enerji kaynaklarına
yönlendirdi. Biokütle, bu bağlamda ortaya çıkan yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynağı
olup, doğaya sağladığı katkı ile araştırmacıların ve ülkelerin üzerine yoğunlaştıkları yeni bir
çalışma alanını oluşturmaktadır.
Biokütle, farklı kaynaklardan elde edilen doğa dostu bir enerji kaynağıdır. Hayvansal atıklar (dışkı,
mezbaha vb.), orman sanayinden elde edilen organik atıklar ve şehir sularında ortaya çıkan
atıklar biokütle enerjinin elde edildiği kaynaklardan bazılarıdır. Tarımsal kökenli kaynaklarda
biokütle enerjisinin üretildiği kaynaklardan biri olmakta, çevreye zehirli bir salınım yapmaması,
ucuz olması, insan sağlığını etkilememesi ve doğa dostu ürünlerin üretimine katkıda bulunması
nedeniyle enerji üretiminde yoğun bir şekilde çalışılmaktadır. Bitkisel kökenli biokütle enerjisinin
yaşam döngüsüne ilişkin bilgiler Şekil 1’ de gösterilmektedir.

Şekil 1. Bitkisel kökenli biokütlenin yaşam döngüsü
(canadianbiomassmagazine.ca)
Dört mevsimi yaşayan, geniş su kaynakları ve verimli toprakları ile tarımsal üretim açısından
önemli bir güce sahip olan Türkiye, bitkisel kökenli biokütle enerji üretimi için de büyük bir
potansiyel sahip olmaktadır. Özellikle enerji ihtiyacı açısından dışa bağımlı olması ve fosil
yakıtların çevreye verdikleri zararlar dikkate alındığında Türkiye için biokütle enerjisi üretimi
büyük bir önem arz etmektedir. Şekil 2’ de Türkiye için toplam biokütle potansiyeli haritası
gösterilmekte, haritada Balıkesir şehrinin biokütle enerji üretimi açısından yüksek bir potansiyele
sahip olduğu anlaşılmaktadır.
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Şekil 2. Türkiye toplam biokütle potansiyeli haritası (168.7 TWh/yıl)
(https://allgreenzone.files.wordpress.com/2012/02/biyokutle.jpg )
Biokütle enerji üretiminin ülkelere ve doğaya önemli katkıları bulunmaktadır. Biokütle enerjisi
ile birlikte fosil yakıtlara olan ihtiyaç azalmakta, bu durum çevreye olan zarar gaz salınımını ve
dış kaynaklardan yapılan ithalat miktarını azaltarak ülke ekonomisine önemli bir katkı
sağlamaktadır. Bu enerji sayesinde tarımsal ya da bitkisel ürünlere olan talep atmakta, bu durum
tarımsal faaliyetlerin artmasına, doğal kaynakların korunmasına ve doğadaki oksijen miktarının
artmasına neden olmaktadır. Doğal dengenin korunması ile sera gazı salınımı, kuraklık, sel ya da
asit yağmuru gibi olumsuz durumların oluşmasına dolaylı yoldan engel olunmaktadır. Biokütle
enerjisi ile atık oluşumu engellenmekte, bu alana yapılacak yatırımlar ile bölgesel kalkınma ve
istihdam sağlanmaktadır.

Şekil 3. Dünyada biokütleden enerji üretiminin dağılımı
(https://allgreenzone.files.wordpress.com/2012/02/biyokutle.jpg)
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Dünya üzerinden birçok ülkenin 1980’li yıllardan itibaren yoğun bir şekilde çalışmaya başladıkları
biokütle enerjisine ilişkin enerji üretim dağılımı Şekil 3’ de gösterilmektedir. Literatürde biokütle
enerjisi üzerine yapılmış birçok çalışma bulunmakta, bu çalışmalardan bazıları Tablo 1’ de
gösterilmektedir.
Tablo 1. Biokütle enerjisine ilişkin literatürdeki çalışmalardan bazıları
Yazar Adı
Hemstock ve Hall

Yılı

Yazar Adı

Yılı

1995

Balo

2011

Kaygusuz

2001

Zhou

2011

Ustakova ve Ustak

2002

Balo vd.

2011

Karaosmanoğlu

2004

Rahman ve Paatero

2012

Zarilli

2006

Acaroğlu ve Aydoğan

2012

Sevim

2009

Klavon vd.

2013

Fernandes ve Costa

2010

Yapraklı ve Bayramoğlu

2013

Balo ve Uçar

2010

Balo ve Yücel

2013

Balo vd.

2010

Balo

2015

Balo vd.

2010

Balo

2015

Balo vd.

2010

Bu çalışmada Türkiye’ de biokütle enerji üretimi açısından büyük bir potansiyele sahip olan
Balıkesir ilinin, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara ilçeleri için tarımsal kaynaklar
açısından biokütlesel enerji potansiyeli belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan çalışmada literatürdeki
araştırmalar, son yıllardaki istatistiksel veriler ve analitik yöntemlerden yararlanılmıştır.
Çalışmanın ikinci bölümünde Balıkesir ilinin genel coğrafi ve iklimsel özellikleri ile bitki
örtüsünden bahsedilmiş, üçüncü bölümünde belirtilen ilçelerin kullanılabilir biokütle
potansiyelleri belirlenmeye çalışılmıştır. Dördüncü ve son bölümde ise çalışmaya ilişkin genel
değerlendirme ve gelecek çalışmalar için önerilerde bulunulmuştur.
BALIKESİR İLİNİN ÖZELLİKLERİ

Coğrafi ve İklimsel Özellikler
Türkiye’ nin en kalabalık 17. şehri olan Balıkesir, iki farklı denize komşu olan 6 şehirden biridir.
Balıkesir şehrinin topraklarının bir bölümü Güney Marmara Bölgesinde, diğer bir bölümü ise Ege
Bölgesinde yer almaktadır. Şehir 39,20° – 40,30° Kuzey paralelleri ve 26,30° – 28,30° Doğu
meridyenleri arasında, yüzölçümü olarak 14299 km2’ lik bir alana sahip olmaktadır. Balıkesir ilinin
kuzey topraklarındaki en uç nokta ile güney topraklarındaki en uç nokta arasındaki mesafe 175
km, doğu yöndeki en uç noktası ile batı yöndeki en uç noktası arasındaki mesafe 210 km dir.
(https://www.balikesirilrehberi.com/il-rehberi/balikesir-in-cografi-konumu )
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Şekil 4. Balıkesir ili ve ilçeleri
(https://www.google.com.tr/search?q=bal%C4%B1kesir+il%C3%A7eleri&rlz=1C1SQJL_trTR787
TR787&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwij38nB6IrdAhWSGewKHc1DBg0Q_AUICy
gC&biw=1366&bih=662#imgdii=TfNvBy6Nm-mWkM:&imgrc=-T-CcRlaHlp9TM)

Balıkesir ili Ege kıyılarında, yaz ayları sıcak ve kurak, kış ayları ise ılıman ve yağışlı bir iklime sahip
olan Akdeniz iklimine ait etkiler izlenmektedir. Batı kısımlardan doğu kısımlara ve kuzey
kısımlardan güney kısımlara gidildikçe karasal iklim etkili olmaktadır. Bu nedenden dolayı kış
aylarında kar yağışı ile soğuk etkilidir. Şehrin Marmara Denizine bakan kıyılarında ise Karadeniz
ikliminin etkili olduğu görülmekte, bunun sonucu olarak da yaz aylarında ılıman bir iklimin etkisi
altında kalmaktadır.
(https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qBswqXgoDkkJ:https://tr.wikipedi
a.org/wiki/Bal%25C4%25B1kesir+&cd=21&hl=tr&ct=clnk&gl=tr )
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Şekil 5. Balıkesir ili iklimsel karakteristikleri
(https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:qBswqXgoDkkJ:https://tr.wikipedi
a.org/wiki/Bal%25C4%25B1kesir+&cd=21&hl=tr&ct=clnk&gl=tr )
Bitki Örtüsü
Balıkesir bulunduğu konum itibariyle geniş yeşil alana sahip bir ildir. 2016 yılı TÜİK verilerine
göre, Balıkesir iline ait arazi dağılımı Tablo 2’ de gösterilmektedir. Tablodaki bilgilere göre %28,55
lik tarımsal alan ile bitkisel ürün üretimi için uygun bir yapıya sahip olduğu tespit edilmektedir.
Tablo 2. 2016 Yılı Balıkesir İli Arazi Dağılımı (http://www.balikesir.gov.tr/tarim-vehayvancilik)
Arazi Dağılımı

Alanı (hektar)

Toplam yüzölçümüne Oranı (%)

Tarım Alanı

413.256

28,55

Çayır-Mera Alanı

81.751

5,65

Orman Alanı

649.115

44,85

Tarım Dışı Arazi

303.178

20,95

1.447.300

100

TOPLAM

Tablo 3’ de Balıkesir ilinin, ülke genel arazi varlığı içerisindeki konumu, Tablo 4’ de ise Balıkesir
iline ait tarım arazisi dağılımı belirtilmektedir.
Tablo 3. 2016 Yılı Ülke Geneli Arazi Varlığı (http://www.balikesir.gov.tr/tarim-vehayvancilik)
Tarım Alanı(ha)

Tarım Alanı(ha)

Tarım Alanı(ha)

Türkiye

23.762.572

14.617.000

22.343.000

Balıkesir

413.256

81.751

649.115

0,56

2,91

Türkiye'ye Oranı %

1,74
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Tablo 4. 2016 Yılı Balıkesir İli Tarım Arazisi Dağılımı (http://www.balikesir.gov.tr/tarim-vehayvancilik)
Arazi

Alanı (ha)

Arazi/ Toplam Tarım Arazisi (%)

Süs Bitkileri

50

0,01

Bağ arazisi

1.991

0,48

Meyvelik-dutluk

10.259

2,48

Sebze Arazisi

27.688

6,70

Zeytinlik

81.868

19,81

Tarla Arazisi

291.400

70,52

TOPLAM

413.256

100

Tablo 5’ de tarım arazilerinin sulama durumu, Tablo 6’da ise Balıkesir ilinin Türkiye içerisinde
tarımsal ürün üretim potansiyeline ilişkin bilgiler verilmektedir.
Tablo 5. 2016 Yılı Tarım Arazilerinin Sulama Durumu (http://www.balikesir.gov.tr/tarim-vehayvancilik )
Alanı (ha)
Toplam Tarımsal Alan

413.256

Sulanan Tarımsal Arazi

132.087

Sulanmayan Tarımsal Arazi

281.169
0

100.000

200.000

300.000

400.000

Tablo 6’ ya bakıldığında, Balıkesir ilinin bitkisel ürün üretimi açısından birçok üründe Türkiye
sıralamasında ilk üç içerisinde olduğu ve bu durum şehrin biokütlesel enerji üretimine ne kadar
yatkın olduğunu göstermektedir.
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Tablo 6. Balıkesir İlinin Türkiye Üretiminde önemli paya sahip ürünleri
(https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/ydo/Balikesir-YDTS.pdf )
Bitkisel Ürün

Türkiye (Ton)

Sıralama

Balıkesir (Ton)

Balıkesir ilinin payı

Buğday (Yeşil Ot)

310.882

1.

288.200

%92

Çavdar (Yeşil Ot)

8.857

1.

5.795

%65

Yulaf (Yeşil Ot)

1.549.846

2.

467.948

%30

Arpa (Yeşil Ot)

69.199

2.

22.160

%32

Süpürge Otu

1.883

2.

481

%26

Bakla(Hayvan Yemi)

8.209

2.

1.767

%22

Bakla (Yemeklik)

6.280

2.

1.086

%17

Maydonoz

58.190

2.

8.235

%14

Kuşkonmaz

145

2.

6

%4

Kırmızı Pancar

7.774

3.

1.235

%16

Dereotu

4.589

3.

662

%14

Çeltik

920.000

3.

113.121

%12

Tablo 6. Balıkesir İlinin Türkiye Üretiminde önemli paya sahip ürünleri (devamı)
(https://www.gmka.gov.tr/dokumanlar/ydo/Balikesir-YDTS.pdf )
Bitkisel Ürün

Türkiye (Ton)

Sıralama

Balıkesir (Ton)

Balıkesir ilinin payı

Bamya

29.529

3.

3.283

%11

Bakla (Taze)

35.081

3.

3.967

%11

Mısır (Silajlık)

20.139.033

3.

1.322.946

%7

Mısır (Hasıl)

230.645

3.

21.780

%9

Zeytin (Yağlık)

1.300.000

4.

156.396

%12

Domates (Salçalık)

4.018.753

4.

406.726

%10

Çavdar

300.000

4.

24.597

%8

Bu bölümde Balıkesir ilinin genel coğrafi ve iklimsel karakteristikleri ile bitki örtüsü tanımlanmış,
tarım arazileri ve üretilen ürünlere ilişkin bilgiler verilmiştir. Bir sonraki bölümde belirtilen bilgiler
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doğrultusunda Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara ilçeleri için kullanılabilir
biokütlesel potansiyelin belirlenmesi amaçlanmaktadır.
BALIKESİR İLİNİN ENERJİ AÇISINDAN KULLANILABİLİR BİYOKÜTLE POTANSİYELİNİN
BELİRLENMESİ
Balıkesir İli İçin 2017 Yılına Ait Bitkisel Üretim Miktarları
2017 yılı TÜİK verilerine göre Balıkesir ilinin Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara
ilçelerine ilişkin tarım arazisi dağılımı Tablo 7’de, söz konusu tarım alanlarından elde edilen tahıl
ve diğer bitkisel üretim miktarları Tablo 8’de, sebze üretim miktarları Tablo 9’da ve meyve üretim
miktarları Tablo 10’da istatistiksel olarak verilmiştir.
Tablo 7. 2017 Yılı Balıkesir İli Tarım Arazisi Dağılımı
(https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr )
Tarım Alanı
Meyveler, İçecek Ve Baharat
Bitkileri Alanı - Dekar
Nadas Alanı - Dekar
Sebze Alanı - Dekar
Süs Bitkileri Alanı - Dekar
Tahıllar Ve Diğer Bitkisel
Ürünlerin Alanı - Dekar
Toplam

Yıl
2017

Bandırma
18326

Erdek
46450

Gönen
14216

Manyas
5029

Marmara
14790

2017
2017
2017
2017

100
18843
7
300900

800
1353
6
4291

50
30185
106
360878

0
24176
0
251700

91
55
0
275

338176

52900

405435

280905

15211
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Tablo 8. 2017 Yılı Balıkesir ilçeleri tahıl ve diğer bitkisel üretim miktarları
(https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr )

Üretim Miktarı
(Buğday, Durum Buğdayı Hariç) - Ton
(Mısır) - Ton
(Arpa (Diğer)) - Ton
(Çavdar) - Ton
(Yulaf) - Ton
(Triticale) - Ton
(Fasulye, Kuru) - Ton
(Bakla, Kuru (İnsan Tüketimi İçin)) - Ton
(Nohut, Kuru) - Ton
(Bezelye, Kuru) - Ton
(Börülce, Kuru) - Ton
(Burçak (Dane)) - Ton
(Soya Fasulyesi) - Ton
(Yerfıstığı, Kabuklu) - Ton
(Pamuk Çekirdeği (Çiğit)) - Ton
(Kanola Veya Kolza Tohumu) - Ton
(Susam Tohumu) - Ton
(Ayçiçeği Tohumu (Yağlık)) - Ton
(Aspir Tohumu) - Ton
(Çeltik) - Ton
(Patates (Tatlı Patates Hariç)) - Ton
(Şeker Pancarı) - Ton
(Pamuk, Çırçırlanmamış (Kütlü)) - Ton
(Pamuk, Çırçırlanmış (Lifli)) - Ton
(Fiğ (Adi) (Yeşil Ot)) - Ton
(Fiğ (Macar) (Yeşil Ot)) - Ton
(Yonca (Yeşilot)) - Ton
(Korunga (Yeşilot)) - Ton
(Yulaf (Yeşilot)) - Ton
(Sorgum (Yeşilot)) - Ton
(Triticale (Yeşilot)) - Ton
(Mısır (Hasıl)) - Ton
(Mısır (Slaj)) - Ton
(Hayvan Pancarı) - Ton
(Yem Şalgamı) - Ton
(Buğday (Hasıl/Yeşilot)) - Ton
(Bakla, Kuru (Yemlik)) - Ton
(Arpa (Yeşilot)) - Ton
(Bezelye (Yemlik)) - Ton
(İtalyan Çimi (Yemlik)) - Ton
Toplam

Yıl
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Bandırma
65034
2526
8212
42
184
6
38
22
946
135
0
0
4
0
46
3572
6
13777
0
1808
0
24432
76
27
3000
1200
3105
90
6160
3325
0
0
108000
0
0
3900
20
0
0
1000
250693

Erdek
535
13
108
0
0
0
40
3
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
0
40
0
360
0
1200
0
0
0
360
0
0
0
0
0
0
0
2662

İlçeler
Gönen Manyas Marmara
52770
37950
0
2641
5104
0
10416
4516
0
1491
0
0
3995
1960
0
0
84
0
509
610
0
20
30
0
832
128
0
0
0
0
2
0
0
3
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
1554
173
0
0
0
0
5960
6641
0
35
0
0
63881
47600
0
216
0
0
6137
5399
0
0
0
0
0
0
0
10000
12000
0
17400
5500
552
15505
27500
160
0
83
0
10250
26400
0
248
1500
0
960
3910
0
2750
0
0
105250 171400
88
1050
0
0
4180
0
37400
7200
0
198
0
0
0
2035
0
0
1530
0
0
3500
0
351491 376933
800
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Tablo 9. 2017 Yılı Balıkesir ilçeleri sebze üretim miktarları
(https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr )
İlçeler
Üretim Miktarı
(Fasulye, Taze) - Ton
(Barbunya, Taze) - Ton
(Bezelye, Taze) - Ton
(Börülce, Taze) - Ton
(Bakla, Taze) - Ton
(Kuşkonmaz) - Ton
(Lahana (Beyaz)) - Ton
(Lahana (Kırmızı)) - Ton
(Karnabahar) - Ton
(Brokoli) - Ton
(Marul (Kıvırcık)) - Ton
(Marul (Göbekli)) - Ton
(Marul (İceberg)) - Ton
(Ispanak) - Ton
(Semizotu) - Ton
(Maydanoz) - Ton
(Roka) - Ton
(Tere) - Ton
(Dereotu) - Ton
(Karpuz) - Ton
(Kavun) - Ton
(Biber (Salçalık, Kapya)) - Ton
(Biber (Dolmalık)) - Ton
(Biber (Sivri)) - Ton
(Biber (Çarliston)) - Ton
(Hıyar (Sofralık)) - Ton
(Patlıcan) - Ton
(Domates (Sofralık)) - Ton
(Domates (Salçalık)) - Ton
(Bamya) - Ton
(Kabak (Sakız)) - Ton
(Bal Kabağı) - Ton
(Kabak (Çerezlik)) - Ton
(Havuç) - Ton
(Sarımsak (Taze)) - Ton
(Sarımsak (Kuru)) - Ton
(Soğan (Taze)) - Ton
(Soğan (Kuru)) - Ton
(Pırasa) - Ton
(Kırmızı Pancar) - Ton
(Kereviz (Kök)) - Ton
(Turp (Bayır)) - Ton
(Turp (Kırmızı)) - Ton
(Turp (Beyaz)) - Ton
Toplam

Yıl Bandırma
2017
488
2017
0
2017
200
2017
0
2017
45
2017
0
2017
250
2017
55
2017
285
2017
0
2017
158
2017
60
2017
0
2017
57
2017
0
2017
490
2017
0
2017
23
2017
55
2017
4000
2017
4600
2017
161
2017
600
2017
480
2017
150
2017
272
2017
200
2017 19010
2017 81064
2017
11
2017
90
2017
0
2017
0
2017
38
2017
32
2017
0
2017
574
2017
0
2017
2882
2017
0
2017
7
2017
33
2017
36
2017
24
2017

116430

Erdek
15
1
5
8
16
0
20
6
8
5
21
0
0
26
4
8
12
3
1
600
120
50
6
62
0
42
45
1124
506
0
20
26
0
10
12
0
16
2089
10
0
11
0
8
0
4916

Gönen
543
20
233
0
65
9
1350
24
42
8
52
37
24
371
0
6675
150
0
500
13800
12900
1000
263
720
46
688
35475
2023
14665
76
250
175
0
0
100
50
225
671
525
855
0
105
23
0
94738

Manyas
6720
56
280
0
234
0
540
162
287
0
94
0
0
383
0
0
0
0
0
22100
5040
2700
700
1698
1035
396
3025
0
69785
0
484
1344
27
0
0
0
550
72
5655
0
0
288
216
0
123871

Marmara
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
2
0
0
0
0
0
15
2
9
8
8
8
15
2
111
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
195
438

Tablo 10. 2017 Yılı Balıkesir ilçeleri meyve üretim miktarları
(https://biruni.tuik.gov.tr/medas/?kn=92&locale=tr )
Üretim Miktarı
(Sofralık Üzüm, Çekirdekli) - Ton
(Sofralık Üzüm, Çekirdeksiz) - Ton
(Şaraplık Üzümler) - Ton
(İncir (Yaş)) - Ton
(Elma (Golden)) - Ton
(Elma (Starking)) - Ton
(Elma (Amasya)) - Ton
(Elma (Granny Smith)) - Ton
(Diğer Elmalar) - Ton
(Armut) - Ton
(Ayva) - Ton
(Kayısı) - Ton
(Kiraz) - Ton
(Vişne) - Ton
(Şeftali) - Ton
(Nektarin) - Ton
(Erik) - Ton
(Kızılcık) - Ton
(İğde) - Ton
(Kivi) - Ton
(Çilek) - Ton
(Dut) - Ton
(Badem) - Ton
(Kestane) - Ton
(Fındık) - Ton
(Şam Fıstığı (Antep Fıstığı)) - Ton
(Ceviz) - Ton
(Muşmula) - Ton
(Nar) - Ton
(Sofralık Zeytinler) - Ton
(Yağlık Zeytinler (Zeytinyağı Üretimi İçin)) Ton
Toplam

Yıl
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Bandırma Erdek
300
257
36
0
31
108
52
44
0
0
122
0
13
0
0
0
113
129
145
26
19
0
5
0
233
318
173
15
28
44
0
0
70
36
0
0
28
0
0
0
4
0
26
4
42
9
315
67
2
0
0
0
487
56
5
0
126
4
3217 8638
103
5695

4
9759

Gönen Manyas Marmara
1210
170
13
0
0
0
0
0
366
67
267
2
1749
58
24
862
506
48
0
53
0
0
236
0
27
418
0
363
753
19
234
181
4
44
77
17
207
172
13
50
109
4
1123
479
6
243
110
0
581
574
21
247
0
0
1
0
3
25
3
0
15
0
0
28
191
3
24
22
1
60
0
0
2
0
0
4
0
0
112
227
0
26
37
0
20
103
0
716
432
1496
70
8110

140
5318

542
2582

Balıkesir İli için Enerji Açısından 2017 Yılına Ait Kullanılabilir Biokütlenin Belirlenmesi
Tarımsal ürünlerden kaynaklı biokütle enerjisi üretiminde teorik ve ekonomik açıdan biokütle
potansiyelinin belirlenmesi olmak üzere iki yönlü bir hesaplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Teorik
biokütle potansiyeli ile sınırları belirli bir alan içerisinde bitkisel kaynaklı biokütlenin bütününden
elde edilebilecek biokütle potansiyelini belirtmektedir. Ekonomik biokütle potansiyeli ise
ekonomik açıdan kullanılamayan bitkisel kaynaklı biokütlenin potansiyelini ifade etmektedir.
Bu çalışma kapsamında bitkisel kaynaklı biokütle potansiyeli, ekonomik ve teorik açıdan yaş ve
kuru atık miktarlarının hesaplanması ile belirlenmiştir.
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Literatürdeki çalışmalara göre kuru bitkisel atık miktarı = yaş bitkisel atık miktarı*0,33 dür. Kuru
bitkisel atık miktarına göre ortalama ısıl değer, 1 ton atık miktarında 4050 (kcal)/kg olarak ifade
edilmektedir. Buna göre 1kcal/kg=1.10-7 TEP (ton eşdeğer petrol) biokütle enerji değeri ve 1 TEP

= 0.001163 MW olarak hesaplanabilmektedir (Balo ve Şua, 2018). Bir alandan elde edilen
biokütle miktarına göre ortalama ısıl ve enerji değerleri aşağıdaki formülasyonlarda
belirtilmektedir (Demir vd., 2015);
Ortalama kuru biokütle miktarı=27.5*Alan
[ton]
Ortalama kuru biokütle ısıl değeri = 4050*Ortalama kuru biokütle miktarı
[(kcal)/kg]
Ortalama kuru biokütle enerji değeri =1.10-7*Ortalama kuru biokütle ısıl değeri [TEP]

Tablo 11’de hesaplanan Balıkesir ili için enerji açısından toplam bitkisel üretim potansiyeline
ilişkin veriler doğrultusunda formüller desteğinde ilgili hesaplamaların yapılması ile Balıkesir ili
Bandırma,
Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara ilçeleri için enerji bakımından
faydalanılabilir toplam bitkisel atık miktarı Şekil 6’da, Balıkesir ilinde enerji bakımından
faydalanılabilir teorik biokütle değeri Şekil 7’de ve enerji bakımından faydalanılabilir ekonomik
biokütle değeri Şekil 8’de gösterilmiştir.
Tablo 11. Balıkesir ilinde enerji bakımından faydalanılabilir bitkisel üretim potansiyeli
Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler

Sebze

Meyve

982 507

340 150

31 464

Üretim
(ton/yıl)

165954

180000

Yaş Bitkisel Atık Miktarı

160000

Kuru Bitkisel Atık Miktarı

132762

140000
120000
100000
80000
60000

55318

44254

40000
20000
0
Teorik (ton/yıl)

Ekonomik (ton/yıl)

Şekil 6. Balıkesir ili Bandırma Erdek Gönen Manyas ve Marmara ilçeleri için enerji
bakımından faydalanılabilir toplam bitkisel atık miktarı
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672114 kcal/kg
700000
600000
500000
400000
224037 kcal/kg

300000
200000

2240 TEP

6721 TEP

100000
0
Yaş bitkisel atık ısıl
değeri

Yaş bitkisel atık
biokütle değeri

Kuru bitkisel atık ısıl
değeri

Kuru bitkisel atık
biokütle değeri

Şekil 7. Balıkesir ilinde enerji bakımından faydalanılabilir teorik biokütle değeri

537685 kcal/kg

600000

402114 kcal/kg

500000
400000
300000
200000
5376 TEP

100000

4021 TEP

0
Yaş bitkisel atık ısıl
değeri

Yaş bitkisel atık
biokütle değeri

Kuru bitkisel atık ısıl
değeri

Kuru bitkisel atık
biokütle değeri

Şekil 8. Balıkesir ilinde enerji bakımından faydalanılabilir ekonomik biokütle değeri

SONUÇ VE ÖNERİLER
Biokütle, fosil kaynak kullanımının ve enerji ithalatının azaltılması, doğal kaynakların kullanılması
ve atık ürünlerin değerlendirilmesi açısından önemli bir enerji kaynağıdır. Son yıllarda biokütle
kaynaklarının enerjiyi destekleyebilir çerçevede değerlendirilmesi konusunda ülkeler yoğun
araştırmalar yapmaktadır. Yenilebilir ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı olan biokütle sayesinde
enerjisini tarımsal kaynaklar ile destekleyerek toprakların verimli kullanılmasına ve bölge
halkının kalkınmasına katkıda bulunulabilir. Bu çalışmada, bulunduğu konum itibari ile yüksek
verime sahip olan toprakları ile büyük bir biokütlesel enerji potansiyeline sahip olan Türkiye’ nin
Balıkesir Şehri’ ne ait Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara ilçeleri için kullanılabilir
biokütle potansiyeli belirlenmeye çalışmıştır. Yapılan araştırmalar neticesinde 2017 yılı için
TÜİK’den elde edilen söz konusu ilçeler için elde edilen istatistiksel veriler biokütle potansiyelinin
hesaplanmasında kullanılan formüller yardımıyla hesaplanmıştır. Sonuç olarak çalışılan bölgenin
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enerji açısından değerlendirilebilir tarımsal potansiyelinin Türkiye geneli düşünüldüğünde
oldukça kullanılabilir değerlerde olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçların ışığında, Balıkesir
ilinde mevcut değerlendirilebilir potansiyel hakkında bölge halkı ve yatırımcılar üzerinde bio
kütlesel enerji konusunda farkındalık oluşturulması, halkın enerji etkisi yüksek olan bitkisel
ürünler üretmeye teşvik edilmesi ve yatırımcıların bu alana yönlendirilmesine katkıda
bulunulması amaçlanmıştır. Gelecek çalışmalarda farklı bitkisel ürünler açısından bölgenin
değerlendirildiği, mevcut durum ve yapılacak yatırımlar ile bölgede sağlanacak kazanımların
fizibilite edildiği konuların dikkate alınması ile daha faydalı sonuçların elde edilebileceği
öngörülmektedir.
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FARKLI YAKIT VE DIŞ DUVAR TİPLERİ İÇİN OPTİMUM YALITIM
KALINLIKLARININ BELİRLENMESİ: BANDIRMA ÖRNEĞİ

Arş. Gör. Erhan KIRTEPE
Ege Üniversitesi, erhan.kirtepe@gmail.com
Öğr. Gör. Ramazan YILMAZ
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, ryilmaz@bandirma.edu.tr
Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA
Ege Üniversitesi, necdet.ozbalta1@gmail.com

ÖZET:
Bu çalışmada binaların dış duvarlarında kullanılması önerilen optimum yalıtım kalınlığı teorik olarak
hesaplanmıştır. Bandırma için hesaplamalar yapılmış olup Bandırma’ya ait iklim koşulları için gerekli veriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden elde edilmiştir. Bandırma’ya ait ısıtma ve soğutma yükleri
bulunmuştur. Isıtmanın doğal gaz ve fuel oil, soğutmanın ise elektrik kullanılarak yapıldığı, dış duvar
yapılarının tuğla ve betonarme olduğu, duvarlarda kullanılan yalıtım malzemelerinin ise ekstrüde
polistiren (XPS) ve genleştirilmiş polistiren (EPS) olduğu durumlar için optimum yalıtım kalınlıkları
belirlenmiş, ayrıca yalıtım kullanılması durumunda elde edilecek net kazanç ve geri ödeme süresi
hesaplanmıştır.
Anahtar sözcükler: optimum yalıtım kalınlığı, Bandırma, ısıtma ve soğutma yükleri.
JEL Kodu: Q4, Q40, Q42, Q49
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DETERMINATION of OPTIMAL INSULATION THICKNESSES for DIFFERENT
FUEL and EXTERNAL WALL TYPES: BANDIRMA EXAMPLE

Res. Ass. Erhan KIRTEPE
Ege University, erhan.kirtepe@gmail.com
Lec. Ramazan YILMAZ
Bandırma Onyedi Eylül University, ryilmaz@bandirma.edu.tr
Prof. Dr. Necdet ÖZBALTA
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ABSTRACT:
In this study, the optimum insulation thickness recommended for use on the external walls of buildings is
theoretically calculated. Calculations were made for Bandırma and the necessary data for the climate
conditions belonging to Bandırma were obtained from the General Directorate of Meteorology.
Bandırma's heating and cooling loads were found. Optimum insulation thicknesses were determined for
the cases where the heating was made using natural gas and fuel oil, the cooling was made using
electricity, the outer wall constructions were brick and concrete, and the insulation materials used on the
walls were extruded polystyrene (XPS) and expanded polystyrene (EPS), also the net gain earned and the
period of repayment to be in the case of using insulation are calculated.
Keywords: optimum insulation thickness, Bandırma, heating and cooling loads.
JEL Code: Q4, Q40, Q42, Q49
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GİRİŞ
Günümüzde sera gazlarının neden olduğu iklim değişikliği, tüm canlı yaşamını tehdit eden
küresel bir tehlike haline gelmiştir. Toplam enerji tüketiminin sektörel dağılımı incelendiğinde;
sanayi % 37, bina % 32, ulaşım % 23, tarım % 5, diğer sektörler % 3 paya sahiptir. Binalardaki
enerji kayıpları ise yaklaşık olarak dış duvarlardan % 35, çatılardan % 25, pencerelerden % 22,
döşemelerden %10 ve infiltrasyon yoluyla % 8 olarak gerçekleşmektedir (Özkahraman and
Bolattürk, 2005: 435). Binalardaki enerji tüketiminin yaklaşık % 60’ı ısıtma, havalandırma ve
iklimlendirme amaçlıdır. Küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazları içinde yer alan
karbondioksit gazının yaklaşık % 33’ü bina sektöründen kaynaklanmaktadır. Tüm sektörlerde
enerji gereksiniminin karşılanmasında, en büyük pay fosil kökenli yakıtlara aittir. Binalarda gerek
ısıtma gerekse soğutma yükünün azaltılmasında yalıtım uygulanması büyük öneme sahiptir.
Küresel iklim değişikliğine neden olan sera gazları içinde yer alan karbondioksit gazının yaklaşık
% 33’ü bina sektöründen kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla yalıtım uygulaması ile çevreye verilen
emisyonların azaltılması mümkün olacaktır. Ülkemizde tüketilen enerji büyük oranda dış alımla
sağlanmaktadır. Arz ve talebin incelenmesi yerli üretimin arttırılması ve enerjinin rasyonel
kullanılmasını gerektirmektedir. Günümüzde maliyeti en düşük, temini en kolay enerji, etkin ve
verimli kullanım sonucu tasarruf edilen enerjidir. Bu çalışmada Meteoroloji Genel Müdürlüğü
verileri kullanılarak Bandırma iklim koşulları için ısıtma ve soğutma yükleri hesaplanmıştır. Farklı
yakıt türleri (doğal gaz, elektrik, fuel oil), duvar yapıları (tuğla, betonarme) ve yalıtım malzemeleri
(XPS, EPS) için yalıtım kalınlıkları, net kazanç ve geri ödeme süreleri hesaplanmıştır.
Binaların dış duvarlarının yalıtılması konusunda çok sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu
çalışmalarda farklı duvar kuruluşları, farklı yakıtlar ve farklı yalıtım malzemelerinin değişik
kombinasyonları incelenmiştir (Özel et. all. 2015: 87; Ashouri et. all. 2016: 307; Sisman et. all.
2007: 5151; Kaynaklı, 2008: 1164; Çomaklı and Yüksel, 2003: 473; Bolattürk, 2008: 1055; Yua et.
all. 2011: 2304; Zhu et. all. 2011: 608; Yu et. all. 2009: 2520; Daouas, 2011: 156).
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YÖNTEM
Yalıtım Kalınlığının Optimizasyonu
Dış Duvarın Yapısı
Dış duvarlarda genellikle tuğla ve betonarme yaygın olarak kullanılan malzemelerdir. Ancak iklim
koşulları ve bina özelliğine bağlı olarak duvar yapısı ve malzemeler değişiklik gösterebilmektedir.
Yalıtım malzemesi ise duvarın iç, dış yüzeyine veya katmanlar arasına da yerleştirilebilmektedir.
Bu çalışmada tuğla ve betonarme olmak üzere iki tip duvar kuruluşu incelenmiştir (Tablo 1). Çok
katmanlı duvarların iki tarafında sıva bulunmaktadır.
Tablo 1. Duvar Tipi ve Malzemelerin Özellikleri
Duvar Tipi

Kalınlık (m)

Isı İletim
Katsayısı
(W/mK)

Yoğunluk
(kg/m3)

Özgül Isı
(J/kgK)

Dış Sıva

0,03

0,727

1602

840

Tuğla

0,20

0,341

768

781

İç Sıva

0,02

0,727

1602

840

Dış Sıva

0,03

0,727

1442

837

Betonarme

0,20

1,700

2300

920

İç Sıva

0,02

0,727

1442

837

Isıl Direnç
(m2K/W)

0,821

0,352

(Vivancos et. all. 2009: 1047; Tsilingiris, 2004:743; Sambou et. all. 2009:1031)
Çalışmada optimum yalıtım kalınlığı Bandırma (deniz seviyesinden yükseklik 58 m, enlem 40,21O
kuzey, boylam 27,58O doğu) için hesaplanmıştır. Bandırma için ısıtma derece gün sayısı 1715,
soğutma derece gün sayısı 255 olarak alınmıştır (Anonim 1. Erişim Tarihi: 27.08.2018).
Bandırma’da ısıtma dönemi Ocak-Nisan, Ekim-Aralık ayları arasında, soğutma dönemi ise
Haziran-Ağustos ayları arasında değişmektedir (Anonim 1. Erişim Tarihi: 27.08.2018). Genel
olarak ısıtma için fuel-oil ve doğal gaz, soğutma için ise elektrik kullanılmaktadır. Bu yakıtların
fiyat ve alt ısıl değerleri, yakma sisteminin verimi Tablo 2’de verilmiştir.
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Tablo 2. Hesaplamalarda Kullanılan Parametreler
Parametreler

Değer

Derece-gün
Isıtma

1715

Soğutma

255

İç sıcaklık

Isıtma 18 oC, soğutma 22 oC

Yakıt (Isıtma)

Doğal gaz

Alt Isıl Değer

34,526 MJ/m3

Isıtma Sistemi Verimi

0,93

0,80

Fiyat

1,198 TL/m3

4,25 TL/kg

Yakıt (Soğutma)

Elektrik

COP

2,5

Fiyat

0,532 TL/kWh

Fuel-oil
40,594 MJ/kg

Yalıtım Malzemesi
Ekstrüde Polistiren (XPS)
Isı İletim Katsayısı

0,028 W/mK

Yoğunluk

32 kg/m3

Fiyat

264,8TL/m3

Genleştirilmiş Polistiren (EPS)
Isı İletim Katsayısı,

0,035 W/mK

Yoğunluk

20 kg/m3

Fiyat

182,2 TL/m3

Ekonomik Parametreler
Faiz Oranı

%12,57

Enflasyon Oranı

%12

Analiz Süresi

10 yıl

PWF

8,68

(Anonim 2. Erişim Tarihi: 28.08.2018)
Dış Duvarlardan Isıtma ve Soğutma Enerji Tüketimi
Binaların opak yüzeylerinden ısı geçişi: iletim, taşınım ve ışıma ile meydana gelir. Duvarların dış
yüzeyi gün boyunca güneş ışınımını yutar ve iletimle binanın iç yüzeyine aktarır. Aynı zamanda
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duvarın dış yüzeyi ile çevre arasında ve duvarın iç yüzeyi ile iç ortam arasında taşınımla ısı geçişi
meydana gelir. Dış duvarın birim alanından ısıtma döneminde yıllık ısı kaybı ve soğutma
dönemindeki yıllık soğutma yükü sırasıyla 1a ve 1b numaralı denklemlerden hesaplanır:
! = 86400 ( )**

(1a)

! = 86400 ( +**

(1b)

Burada q dış duvarın birim alanındaki ısı akısı (W/m2), U toplam ısı geçiş katsayısı (W/m2K), HDD
ısıtma derece gün, CDD soğutma derece gündür.
Toplam ısı geçiş katsayısı
( = (-. + -0 + -1 + -.23 )56

(2)

eşitliğinden hesaplanır. Burada Ri ve Ro duvar iç ve dış yüzeyindeki ısı taşınım dirençleridir. -0
duvar katmanının yalıtım hariç toplam iletim direncidir. -.23 ise yalıtım iletim direnci olup, yalıtım
kalınlığı (x) ve yalıtımın ısı iletim katsayısı (k) kullanılarak aşağıdaki eşitlikten hesaplanır.
7

-.23 = 8

(3)

Yalıtımsız duvarda oluşan toplam ısıl direnç aşağıdaki eşitlikle verilebilir:
-90 = -. + -0 + -1

(4)

Yalıtımsız ve yalıtımlı dış duvarın birim alanı için yıllık ısıtma maliyetleri sırasıyla 5a ve 5b
numaralı denklemler ile verilmiştir.
+:6 =
+:G =

;<=>> ?@@ AB
CDE ? F
;<=>> ?@@ AB
J
K

HCDE I L ? F

(5a)
(5b)

Burada H yakıtın alt ısıl değeri, η yakma sistemi verimi, Cf yakıt birim fiyatıdır. Yalıtımsız ve
yalıtımlı dış duvarın birim alanı için yıllık soğutma maliyetleri sırasıyla 6a ve 6b numaralı
denklemler ile verilmiştir.
+M6 =

;<=>> A@@ AN

+MG =

;<=>> A@@ AN

CDE AOP

J
K

HCDE I L AOP

(6a)
(6b)

Burada Ce elektrik birim fiyatı, COP etkinlik katsayısıdır.
Ekonomik Analiz
Bu çalışmada, optimum yalıtım kalınlığının hesaplanmasında P1-P2 metodu kullanılmıştır (Yu et
all. 2009: 2520; Duffie and Beckman, 2006; Bacos and Tsagas, 2000:261). Dış duvarların yalıtım
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kalınlığının optimizasyonu için yaygın olarak kullanılan bu metotta 7 numaralı denklemle
gösterilen P1, kullanım süresince yakıt maliyetinde sağlanacak tasarrufun ilk yıl sağlanacak yakıt
tasarrufuna oranı olarak tanımlanmaktadır.
Q6 = (1 − + T̅)QVW(X, Z[ , \)

(7)

Burada C yatırımın gelir getirmesi (C=1) veya getirmemesini (C=0) açıklayan ayıraç, T̅ efektif gelir
vergisi oranı, PWF şimdiki değer faktörü, N kullanım ömrü, iF yakıt fiyatındaki yıllık artış oranı, d
faiz oranıdır.
8 numaralı denklemle gösterilen P2 ise ilave sermaye yatırımı nedeniyle kullanım ömrü süresince
yapılan masrafların başlangıç yatırımına oranı olarak tanımlanır.
QG = * + ]3 (1 − + T̅) QVW(X, Z, \) − -^

(65A 9̅ )

(8)

(65_)`

Burada D peşinat olarak ödenen miktarın başlangıç yatırımına oranı, Ms ilk yıla ait sigorta, bakım
gibi giderlerin başlangıçtaki yatırım miktarına oranı, Rv kullanım ömrünün sonunda yalıtımın
hurda değerinin başlangıçtaki yatırım miktarına oranıdır. Ödemeler her yıl yapılıyor ve yıllık
enflasyon oranı i, faiz oranı d ise şimdiki değer faktörü N yıllık kullanım ömrü için aşağıdaki
denklemden hesaplanır.
6

QVW(X, Z, \) = ∑e
fg6

(6I.) bcd
(6I_)b

=

(_5.)
h e

i1 − H

(6I.)

6I. e
6I_

L j

kğkm Z ≠ \
kğkm Z = \

o

(9)

Birim alan başına yalıtım maliyeti yalıtımın birim fiyatı Ci (TL/m3), yalıtım kalınlığı x (m)
kullanılarak 10 numaralı denklemde gösterildiği şekilde hesaplanır.
+.23 = +. p

(10)

Yalıtımsız ve yalıtımlı binanın birim alan başına toplam ısıtma maliyeti ise aşağıdaki eşitlikten
hesaplanır:
+9,:6 = Q6 +:6 + QG +.23

(11a)

+9,:G = Q6 +:G + QG +.23

(11b)

Birim alan başına yalıtım maliyeti ve birim duvar alanı için yıllık ısıtma maliyeti denklem 11’e
yerleştirilerek ısıtma için toplam maliyet yalıtımlı ve yalıtımsız duvar için hesaplanır.

+9,:6 = Q6
+9,:G = Q6

;<=>> ?@@ AB
CDE ? F
;<=>> ?@@ AB
J
K

HCDE I L ? F

+ QG +. p

(12a)

+ QG +. p

(12b)
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Benzer biçimde soğutma toplam maliyeti yalıtımsız ve yalıtımlı duvar için toplam soğutma
maliyeti
+9,M6 = Q6

;<=>> A@@ AN

+9,MG = Q6

;<=>> A@@ AN

CDE AOP

J
K

HCDE I L AOP

+ QG +. p

(13a)

+ QG +. p

(13b)

olarak elde edilir. Kullanım süresince yalıtımlı duvardan sağlanacak ısıtma amaçlı enerji giderindeki kazanç
ile yalıtım gideri arasındaki fark net kazanca eşittir.

+9,:,3 = Q6 +:6 − Q6 +:G − QG +.23

(14)

Ch1, Ch2, Cins denklem 14’de yazılarak ısıtma sürecindeki net kazanç elde edilir.
;<=>> ?@@ AB

+9,:,3 = Q6

CDE ? F

− Q6

;<=>> ?@@ AB
J
K

HCDE I L ? F

− QG +. p

(15)

Benzer biçimde kullanım süresince yalıtımlı duvardan elde edilecek soğutma amaçlı enerji
giderindeki kazanç ile yalıtım gideri arasındaki fark net kazancı verir.
+9,M,3 = Q6

;<=>> A@@ AN
CDE AOP

− Q6

;<=>> A@@ AN
J
K

HCDE I L AOP

− QG +. p

(16)

Isıtma optimum yalıtım kalınlığı, toplam ısıtma maliyetini (denklem 12b) mimimum yapan veya
net kazancı (denklem 15) maksimum yapan x değeridir. Bunun için denklem 12b’nin veya
denklem 15’in x’e göre türevi alınır, sonuç sıfıra eşitlenir ve ısıtma için optimum yalıtım kalınlığı
elde edilir.
p1q9,: = H

Pd ;<=>> ?@@ AB8 6/G
Pr ? AsF

L

− u -90

(17)

Isıtma sürecinde geri ödeme süresi Nh, denklem 15 sıfıra eşitlenerek bulunur.
yr zs H{r
DE K|{DE JL} ~ (cs)

X: =
X: =

vwx65

ÄÅÇÉÉ }ÑÑ zB

Ö

kğkm Z ≠ \

(18a)

kğkm Z = \

(18b)

d|s
Ü2H
L
d|
r 8 IC
Pr AsáCDE
DE 7à? F (6I.)

;<=>> ?@@ AB

Soğutma için optimum yalıtım kalınlığı benzer şekilde toplam soğutma maliyetini (denklem 13b)
minimum veya net kazancı (denklem 16) maksimum yapan x değeridir. Gerekli işlemler yapılırsa
soğutma optimum yalıtım kalınlığı aşağıdaki gibi elde edilir.
p1q9,M = H

Pd ;<=>> A@@ AN 8 6/G
Pr As AOP

L

− u-90

(19)
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Soğutma sürecince geri ödeme süresi Nc, denklem 16 sıfıra eşitlenerek elde edilir.
yr zs H{r
DE K|{DE JLzây (cs)

XM =

XM =

vwx65

Ö

ÄÅÇÉÉ zÑÑ zN
d|s
L
d|

Ü2H

r 8 IC
Pr As áCDE
DE 7àAOP (6I.)

;<=>> A@@ AN

kğkm Z ≠ \

(20a)

kğkm Z = \

(20b)
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Dış duvar yalıtım kalınlığının artışı, başlangıçta yalıtıma yapılacak yatırımın artmasına buna karşın
ısıtma, soğutma yükünün ve yakıt giderinin azalmasına neden olur. Optimum yalıtım kalınlığı,
iklimsel özellikler, yalıtım malzemesinin özellikleri, fiyatı, yakıt ısıl değeri ve yakıt fiyatı gibi
ekonomik kriterlere bağlıdır. Toplam maliyetin en düşük olduğu yalıtım kalınlığı mevcut
koşullarda optimum yalıtım kalınlığına karşılık gelir. Bandırma’da ısıtmada yaygın olarak
kullanılan doğal gaz ve tuğla duvar için ekstrüde polistiren (XPS) ve genleştirilmiş polistiren (EPS)
kullanılması durumunda toplam maliyetin ve net kazancın yalıtım kalınlığı ile değişimi Şekil 1 ve
2’de verilmiştir.
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Şekil 1. Isıtma Sürecinde Toplam Maliyete Yalıtım Kalınlığının Etkisi a) XPS, b) EPS
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Şekil 2. Isıtma Sürecinde Farklı Yakıt Tipleri için Yalıtım Kalınlığı ile Net Kazancın Değişimi
a)XPS, b) EPS
Isıtma süreci için tuğla ve betonarme duvarda optimum yalıtım kalınlığı denklem 17 kullanılarak
hesaplanmıştır. Farklı yakıt tipleri ve yalıtım malzemeleri için sonuçlar Tablo 3’de verilmiştir.
Optimum yalıtım kalınlığı yakıt olarak doğal gazın kullanılması halinde, yalıtım malzemesi XPS
için tuğla ve betonarme duvarda sırasıyla 0,0483 m, 0,0614 m, yalıtım malzemesi EPS için ise
tuğla ve betonarme duvarda sırasıyla 0,0673 m, 0,0837 m olarak hesaplanmıştır. Optimum
yalıtım kalınlığı yakıt olarak fuel oilin kullanılması halinde, yalıtım malzemesi XPS için tuğla ve
betonarme duvarda sırasıyla 0,1105 m, 0,1236 m, yalıtım malzemesi EPS için ise tuğla ve
betonarme duvarda sırasıyla 0,1511 m, 0,1675 m olarak hesaplanmıştır.
Tablo 3. Isıtma Sürecinde Farklı Yakıt Tipleri için Optimum Yalıtım Kalınlığı, Net Kazanç, Geri
Ödeme Süresinin Değişimi
ISITMA
Doğal Gaz
Optimum Yalıtım Kalınlığı (m)
Fuel-Oil
Doğal Gaz
Net kazanç (TL/m2)
Fuel-Oil
Doğal Gaz
Geri Ödeme Süresi (Yıl)
Fuel-Oil

Tuğla duvar

Betonarme duvar

XPS

0,0483

0,0614

EPS

0,0673

0,0837

XPS

0,1105

0,1236

EPS

0,1511

0,1675

XPS

26,823

101,171

EPS

28,710

103,545

XPS
EPS

140,502
144,78

410,003
414,768

XPS

3,17

1,36

EPS

2,94

1,26

XPS
EPS

1,69
1,56

0,72
0,67
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Isıtma süreci için optimum yalıtım kalınlıklarının kullanılması durumda net kazanç, yakıt olarak
doğal gazın kullanılması halinde, yalıtım malzemesi XPS için tuğla ve betonarme duvarda sırasıyla
26,823 TL/m2, 101,171 TL/m2, yalıtım malzemesi EPS için ise tuğla ve betonarme duvarda
sırasıyla 28,710 TL/m2, 103,545 TL/m2, olarak hesaplanmıştır. Aynı koşul için yakıt olarak fuel
oilin kullanılması halinde ise net kazanç, yalıtım malzemesi XPS için tuğla ve betonarme duvarda
sırasıyla 140,502 TL/m2, 410,003 TL/m2, yalıtım malzemesi EPS için ise tuğla ve betonarme
duvarda sırasıyla 144,78 TL/m2, 414,768 TL/m2, olarak hesaplanmıştır.
Isıtma süreci için optimum yalıtım kalınlıklarının kullanılması durumda geri ödeme süresi, yakıt
olarak doğal gazın kullanılması halinde, yalıtım malzemesi XPS için tuğla ve betonarme duvarda
sırasıyla 3,17 yıl, 1,36 yıl, yalıtım malzemesi EPS için ise tuğla ve betonarme duvarda sırasıyla
2,94 yıl, 1,26 yıl olarak hesaplanmıştır. Aynı koşul için yakıt olarak fuel oilin kullanılması halinde
ise geri ödeme süresi, yalıtım malzemesi XPS için tuğla ve betonarme duvarda sırasıyla 1,69 yıl,
0,72 yıl, yalıtım malzemesi EPS için ise tuğla ve betonarme duvarda sırasıyla 1,56 yıl, 0,67 yıl
olarak hesaplanmıştır.
Soğutma sürecinde tuğla duvarda toplam maliyet, yalıtım maliyeti ve soğutma maliyetinin
yalıtım kalınlığı ile değişimi denklem 13b kullanılarak hesaplanmış ve sonuçlar Şekil 3’de
verilmiştir.
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Şekil 3. Soğutma Sürecinde Toplam Maliyete Yalıtım Kalınlığının Etkisi A) XPS, B) EPS
Soğutma sürecinde sağlanacak net kazanç, yalıtımlı ve yalıtımsız duvardaki soğutma maliyeti ve
yalıtım maliyeti dikkate alınarak denklem 16’dan hesaplanmıştır. Net kazancın farklı yalıtım
malzemeleri için yalıtım kalınlığı ile değişimi Şekil 4’de verilmiştir.
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Şekil 4. Soğutma Sürecinde Farklı Yalıtım Tipleri için Yalıtım Kalınlığı ile Net Kazancın Değişimi
Soğutma sürecinde tuğla ve betonarme duvarda optimum yalıtım kalınlığı, net kazanç, geri
ödeme süresi XPS ve EPS için Tablo 4’de görülmektedir. Tuğla duvarda optimum yalıtım kalınlığı
XPS ve EPS için sırasıyla 0,0116 m, 0,0179 m, betonarme duvarda ise XPS ve EPS için sırasıyla
0,0247 m, 0,0343 m olarak hesaplanmıştır.
Tablo 4. Soğutma Sürecinde Farklı Yalıtım Malzemeleri için Optimum Yalıtım Kalınlığı, Net
Kazanç, Geri Ödeme Süresinin Değişimi

Tuğla duvar

Betonarme
duvar

XPS

0,0116

0,0247

EPS

0,0179

0,0343

XPS

1,547

16,404

EPS

2,025

17,368

XPS

6,59

2,80

EPS

6,11

2,60

SOĞUTMA
Optimum Yalıtım
Kalınlığı (m)

Elektrik

Net kazanç
(TL/m2)

Elektrik

Geri Ödeme
Süresi (Yıl)

Elektrik

Soğutma sürecinde optimum yalıtım kalınlıklarının kullanılması durumunda net kazanç yalıtım
malzemesi XPS için tuğla ve betonarme duvarda sırasıyla 1,547 TL/m2 ve 16,404 TL/m2, yalıtım
malzemesi EPS için ise tuğla ve betonarme duvarda sırasıyla 2,025 TL/m2 ve 17,368 TL/m2 olarak
hesaplanmıştır.
Soğutma sürecinde optimum yalıtım kalınlıklarının kullanılması durumunda geri ödeme süresi
yalıtım malzemesi XPS için tuğla ve betonarme duvarda sırasıyla 6,59 yıl ve 2,80 yıl, yalıtım
malzemesi EPS için ise tuğla ve betonarme duvarda sırasıyla 6,11 yıl ve 2,60 yıl olarak
hesaplanmıştır.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada, Bandırma iklim koşullarında tuğla ve betonarme duvar kuruluşlarında yalıtım
malzemesi olarak XPS ve EPS kullanılması durumunda optimum yalıtım kalınlığı, net enerji
kazancı, geri ödeme süreleri hesaplanmıştır. Hesaplamalar P1-P2 yöntemi kullanılarak yapılmıştır.
Yalıtım ömrü 10 yıl olarak alınmıştır. Isıtma durumunda, kullanılan yalıtım malzemesi, yakıt türü
ve duvar kuruluşuna bağlı olarak optimum yalıtım kalınlığı 0,0483 m- 0,1675 m arasında, enerji
kazancı 26,823 TL/m2-414,768 TL/m2 arasında, geri ödeme süresi ise 0,67 yıl-3,17 yıl arasında
bulunmuştur. Soğutma durumunda ise kullanılan yalıtım malzemesi ve duvar kuruluşuna bağlı
olarak optimum yalıtım kalınlığı 0,0116 m- 0,0343 m arasında, enerji kazancı 1,547 TL/m2-17,368
TL/m2 arasında, geri ödeme süresi ise 2,60 yıl-6,59 yıl arasında bulunmuştur. Binaların yalıtılması
ile ısıtma ve soğutma yüklerinin düşürülmesi, bunun sonucunda da iklimlendirme amaçlı
uygulamalar için daha az enerji tüketilmesi ve sonuçta iklimlendirme için harcanan maliyetlerin
ve atmosfere salınan emisyonların azaltılması sağlanacaktır.
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ÖZET:
Bu çalışmada, açık gökyüzü modelinin ortalama tüm güneş ışınım değerlerinin tahminlenmesi için
kullanılabilirliği araştırılmıştır. Açık gökyüzü modelinin sonuçları İzmir’e ait ölçümlerle, ortalama sistematik
hata, hataların ortalama karekökü, t-istatistiği olarak bilinen istatistiksel parametreler kullanılarak
karşılaştırılmıştır. Açık gökyüzü modeli kullanılarak, Bandırma ve Gönen için her ayı temsil eden güne ait
saatlik tüm ışınım değerleri hesaplanmıştır.
Anahtar sözcükler: güneş enerjisi, açık gökyüzü ışıması, açık gökyüzü modeli, saatlik ışınım değerleri
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ABSTRACT:
In this study, the usability of clear sky radiation for predicting the average global solar radiation was
investigated. The results of clear-sky model is then compared with measurements for İzmir in terms of
the widely used statistical indicators, namely; the mean bias error (MBE), root mean square error (RMSE)
and t-statistic (t-stat) tests. By using the clear sky model, hourly global radiation values of average days
for each month in Bandırma and Gönen were computed.
Keywords: solar energy, clear-sky radiation, clear-sky model, hourly radiation values
JEL Code: : Q4, Q40, Q42, Q49
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GİRİŞ
Enerji, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınması, bireylerin yaşam standartlarının iyileştirilmesi
ve daha rahat bir yaşam sürdürebilmeleri için vazgeçilmez bir araçtır. Kalkınmanın
sürdürülebilmesi ancak güvenilir, yeterli, kaliteli, düşük maliyetli ve çevre ile uyumlu
teknolojilerden yararlanarak enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve enerji talebinin
karşılanması ile mümkündür. Nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler, enerji tüketimindeki artışın
en önemli etkenlerindendir. Günümüzde enerji tüketiminin karşılanmasında fosil kökenli
yakıtların ağırlıklı olarak kullanımı, küresel ısınma ve buna bağlı olarak iklim değişikliği gibi önemli
bir çevre sorununa neden olmaktadır. Ayrıca artan nüfus ve endüstriyel gelişme sonucu
dünyanın ortak ve en önemli sorunlarından biri haline gelen, insan yaşamını tehdit eden iklim
değişikliğine karşı alınabilecek önlemlerin başında enerjinin etkin kullanımı ile fosil yakıt
tüketiminin azaltılması ve çevre dostu yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının
özendirilmesi gelmektedir. Bu kapsamda güneş enerjisi, jeotermal enerji, rüzgar enerjisi gibi
yenilenebilir enerji kaynakları öne çıkmaktadır. Bu kapsamda bina uygulamalarında; Trombe
duvarı, havalandırma amaçlı güneş bacası, çift cidar uygulaması, kış bahçesi, direkt kazanç; enerji
ve güç üretimde PV uygulamaları, yoğunlaştıran toplayıcılar, düz güneş toplayıcıları, güç üretimi
amaçlı güneş bacaları; tarımsal ürünlerin kurutulması başta olmak üzere kurutma sistemleri,
güneş enerjili soğutma, su damıtma, seraların ısıtılması, güneş havuzları, toprak solarizasyonu
gibi güneş enerjisi uygulamaları mümkündür. Bu sistemlerin geliştirilmeleri, uygulanabilirliği,
tasarımı, performanslarının belirlenmesi, güneş enerjisi verilerini gerektirir. Güneş enerjisi
verilerinin eldesinde en sağlıklı yöntem çok uzun yıllara dayanan ölçüm verilerinin kullanımıdır.
Ancak her yörede güneş ışınım değerlerinin ölçümü ekonomik olarak mümkün değildir. Açık
gökyüzü koşulları için çok sayıda teorik ve ampirik olarak geliştirilmiş güneş ışınımı bağıntıları
mevcuttur. Çalışma kapsamında Bandırma ve Gönen için açık gökyüzü ışımasının tahminlenmesi
için açık gökyüzü modeli kullanılarak yatay yüzeye gelen tüm ışınım değerleri hesaplanmış ve
deneysel sonuçlarla istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Ayrıca incelenen model kullanılarak,
Bandırma ve Gönen için her ayı temsil eden güne ait saatlik tüm ışınım değerleri hesaplanmıştır.
Böylece belirtilen yörede gerçekleştirilecek güneş enerjili sistemlerinin tasarımı amaçlı
çalışmalara veri sağlanmıştır.
YÖNTEM
Açık Gökyüzü Işımasının Tahminlenmesi
Atmosferik koşullar ve hava kütlesi sürekli değişim gösterdiğinden, atmosfer tarafından ışınımın
yutulma ve saçılması da zamanla farklılık gösterir. Yatay yüzeye gelen saatlik ve günlük ışınımın
hesaplanabilmesi için standart açık gökyüzü tanımından yararlanılır (Duffie and Beckman, 2013).
Hottel, açık gökyüzü koşullarında tüm dalga boylarında standart atmosferde ışınım geçirgenliğini
modellemiştir. Hottel, dört iklim tipi ve standart atmosfer için zenit açısı ile deniz seviyesinden
yükseklik bilgisini kullanarak açık atmosferik koşullarda tüm dalga boylarında direkt ışınım
geçirgenliğini tahmin edilmesini sağlayacak yöntem geliştirmiştir. Atmosferin direkt ışınım
geçirgenliği:
äã = å> + å6 kpç(− u ⁄cos ëí )

(1)

olarak tanımlanmıştır.
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å> , å6 , k sabitleri, standart atmosferde 23 km görüş mesafesi ve 2,5 km’den daha küçük rakım
için gözlemcinin deniz seviyesinden yüksekliğine (A) bağlı olarak å>∗ , å6∗ , u ∗ değerlerinden elde
edilir.
å>∗ = [0,4237 − 0,00821(6 − ô)G ]

(2)

å6∗ = [0,5055 + 0,00595(6,5 − ô)G ]

(3)

u ∗ = [0,2711 + 0,01858 (2,5 − ô)G ]

(4)

Kentsel pusun etkili olduğu atmosferik koşullar için å>∗ , å6∗ , u ∗ değerleri aşağıdaki eşitliklerden
elde edilir (Islahi et all.2015):
å>∗ = [0,2538 − 0,0063 (6 − ô)G ]

(5)

å6∗ = [0,7678 + 0,01858(6,5 − ô)G ]

(6)

u ∗ = [0,249 + 0,081(2,5 − ô)G ]

(7)

Dört iklim tiplerine bağlı olarak m> , m6 , m8 düzeltme çarpanları kullanılarak m> = å> ⁄å>∗ , m6 =
å6 ⁄å6∗ ve m8 = u ⁄u ∗ bağıntılarından å> , å6 , k değerleri elde edilir (Tablo 1). m> , m6 , m8 düzeltme
çarpanları sadece iklim tiplerine bağlıdır, ancak deniz seviyesinden yükseklik ve atmosferin
bulanıklık faktörünü dikkate almamaktadır.
Tablo 1. İklim Tipleri İçin Düzeltme Çarpanları (Duffie and Beckman, 2013)
İklim Tipi

ùû

ùü

ù†

Tropikal

0,95

0,98

1,02

Orta Enlem derecesi, Yaz

0,97

0,99

1,02

Subarktik Yaz

0,99

0,99

1,01

Orta Enlem derecesi, Kış

1,03

1,01

1,00

Bu modele göre atmosferin direkt ışınım geçirgenliği äã ; zenit açısı θz, deniz seviyesinden
yükseklik A ve 1 Ocaktan itibaren gün sayısına n bağlı olarak hesaplanır.

äã =

°¢,£
°§£

(8)

Burada •ã,2 ışınıma dik yüzeye gelen direkt ışınım, •12 atmosfer dışında yılın n. günü ışınıma dik
yüzeye gelen güneş ışınımıdır. Güneş sabiti Gsc, 1367 W/m2 alınarak
•12 = •3M [1 + 0,033 cos(¶ 360⁄365)]

(9)

bağıntısından hesaplanır. Işınıma dik yüzeye gelen direkt güneş ışınımı:
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(10)

•M2ã = •12 äã
ve yatay yüzeye gelen anlık direkt güneş ışınımı:

(11)

•Mã = •12 cos ëí äã
Yatay yüzeye gelen saatlik direkt güneş ışınımı:

(12)

ßMã = ß12 cos ëí äã

bağıntılarından hesaplanır. Burada θz, zenit açısıdır ve enlem φ, saat açısı w, deklinasyon
açısına ® bağlı olarak:
cos ëí = cos © cos ® cos ™ + sin © sin ®

(13)

eşitliğinden, deklinasyon açısı ise :
Æ<>

® = 23,45 sin ≠(¶ + 284) Æ<Ø∞

(14)

denkleminden elde edilir.
Yatay yüzeye gelen tüm güneş ışınımının bulunabilmesi için yayılı güneş ışınımının hesaplanması
gereklidir. Bu amaçla Liu ve Jordan tarafından açık gökyüzü koşullarında yayılı ışınım geçirgenliği
ä_ , direkt ışınım geçirgenliğine äã bağlı olarak deneysel bulgulardan elde edilmiştir (Liu and
Jordan, 1960).
ä_ = 0,271 − 0,294 äã

(15)

Yatay yüzeye gelen anlık ve saatlik yayılı güneş ışınımı:
•M_ = •12 cos ëí ä_

(16)

ßM_ = ß12 cos ëí ä_

(17)

bağıntılarından hesaplanır.
Yatay yüzeye gelen tüm güneş ışınımı, direkt ve yayılı bileşenler dikkate alınarak anlık ve saatlik
olarak sırasıyla:
•M = •Mã + •M_

(18)

ßM = ßMã + ßM_

(19)

denklemlerinden elde edilir.
Güneş ışınımının atmosfer dışındaki spektral dağılımı incelendiğinde tüm dalga boylarında gelen
ışınımın yaklaşık %98’i 0,3 ile 3,0 μm dalga boyu aralığında olduğu görülmektedir. Bu nedenle
hesaplanan atmosfer dışı ışınım değeri 0,9751 katsayısı ile çarpılmıştır (Kılıç ve Öztürk, 1980;
Wong and Chow, 2001).
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Modelin Geçerliliği
Deneysel çalışma sonuçları ile model sonuçlarının karşılaştırılabilmesi için, ortalama sistematik
hata (Mean Bias Error), hataların ortalama karekökü (Root Mean Square Error), t-istatistiği
kriterlerinden yararlanılmıştır (Ma and Iqbal, 1983; Singh and Bhatti, 1990; Rehman, 1999; Iqbal,
1983; Stone, 1993; Shukla et all. 2015).
Ortalama Sistematik Hata
Ortalama sistematik hata (OSH); deneysel çalışma sonuçlarından, model sonuçlarının ortalama
sapmasının göstergesidir. Aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır.
±≤) = ∑e
.g6 (≥. − p. )⁄X

(20)

Burada xi deneysel çalışma sonuçlarını, yi geliştirilen model sonuçlarını, N ise veri sayısını
göstermektedir. İdeal koşullarda ortalama sistematik hata değeri, sıfır olmalıdır. Ortalama
sistematik hatanın pozitif olması, model sonucunun gerçek değerden yüksek, negatif olması ise
düşük olduğunun göstergesidir.

Hataların Ortalama Karekökü
Hataların ortalama karekökü (HOK), deneysel değerler (xi) etrafında geliştirilen model
sonuçlarının (yi) değişiminin ölçüsüdür. Aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır:
G
)±¥ = µ∑e
.g6 (≥. − p. ) ⁄X

(21)

Burada yi geliştirilen model sonuçlarını, xi deneysel çalışma sonuçlarını, N ise veri sayısını
göstermektedir. İdeal koşullarda hataların ortalama karekökü sıfır olmalıdır, ancak her zaman
pozitif olarak elde edilir. Hataların ortalama karekökünün sıfıra yakın olması, model sonucunun
daha doğru olduğunun göstergesidir.
t-istatistiği
Ortalama sistematik hata ve hataların ortalama karekökünün ayrı değerlendirilmesi incelenen
modelin güvenilirliği konusunda doğru sonuca ulaşmada yetersiz kalabilir. Hiç bir test, tek başına
model performansının değerlendirilmesinde uygun bir ayıraç olamaz. Hataların ortalama
karekök değerinin büyük, aynı zamanda ortalama sistematik hata değerinin küçük olması
mümkündür. Bu durumun tersine hataların ortalama karekök değerinin göreceli olarak küçük ve
ortalama sistematik hata değerinin göreceli olarak büyük olması da mümkündür. Bu istatistiksel
yöntemler modellerin karşılaştırılmasında kullanılmış olup, ayrıca modelin değerlendirilmesinin
daha sağlıklı yapılabilmesi için t-istatistiği de dikkate alınmıştır. t-istatistiği:
T=

d `
∑ (∂ 57s )
` s∑d s
∏⁄e d⁄r

(22)
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olarak tanımlanır. Burada S, model sonuçları ve deneysel değerlerin arasındaki farkın standart
sapması olup aşağıdaki bağıntıdan hesaplanır:
≤G =

r 5 π∑` (∂ 57 )∫
e ∑`
s
s∑d (∂s 57s )
s∑d s

r

(23)

e(e56)

Ortalama sistematik hata ve hataların ortalama karekökünün tanımlamaları dikkate alınırsa,
standart sapma:

≤=≠

eá?Oª r5O∏? rà
(e56)

∞

(6/G)

(24)

olarak elde edilir. Standart sapma ve ortalama sistematik hata tanımları denklem 22’ye
yerleştirilerek:
(e56)O∏? r 6/G

(25)

T = ≠?Oªr5O∏? r ∞

t-istatistiğinin ortalama sistematik hata değeri ve hataların ortalama karekök değeri kullanılarak
hesaplanabilmesini veren denklem elde edilir. t değerinin küçük olması, model performansının
daha iyi olduğu anlamına gelir. Serbestlik derecesi ve hata olasılığı değerleri kullanılarak standart
istatistik tablolarından kritik t değeri okunur. Hesaplanan t değerinin, tablodan okunan kritik
değerden daha küçük çıkması modelin istatistik olarak anlamlı olduğunun göstergesidir.
BULGULAR
Açık gökyüzü modeli kullanılarak İzmir iklim koşulları için ayı temsil eden günler için yatay yüzeye
gelen saatlik direkt, yayılı ve tüm güneş ışınım değerleri hesaplanmıştır. Hesaplamada kullanılan
yaklaşımın geçerliliği İzmir’de ölçülen her aya ait saatlik tüm ışınım değerleriyle (Özbalta ve diğ.
1993) istatistiksel olarak karşılaştırılarak incelenmiştir (Tablo 2). Karşılaştırma kış, ilkbahar, yaz
ve sonbahar ayları dikkate alınarak yapılmıştır. Ortalama sistematik hata değerleri tüm
mevsimlerde sıfıra çok yakın çıkmıştır. Kış ve sonbahar aylarında negatif sonuçların eldesi, model
sonuçlarının deneysel sonuçlardan küçük, ilkbahar ve yaz aylarında pozitif olması ise model
sonuçlarının deneysel sonuçların üzerinde olduğunu göstermektedir. Ancak her iki durumda da
ortalama sistematik hata değerlerinin sıfırdan sapmasının küçük olması model ve deneysel
sonuçlar arasındaki farkın önemsiz olduğunu göstermektedir.
Tablo 2. Model ve Deneysel Sonuçların İstatistiksel Karşılaştırma Sonuçları
MEVSİM

OSH (MBE)

HOK (RMSE)

t-istatistiği

Kritik değer
t[0,005,sd]

Kış

-0,033

0,149

1,241

2,756

İlkbahar

0,081

0,225

2,417

2,708

Yaz

0,022

0,148

0,949

2,704

Sonbahar

-0,033

0,167

1,132

2,745
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Hataların ortalama karekökü tüm mevsimlerde 0,148 ile 0,225 arasında değişmiştir. Hesaplanan
değerler ideal değer sıfıra oldukça yakındır.
Her mevsim için serbestlik derecesi ve 1. tip hata olasılığı 0,01 dikkate alınarak t-istatistiğine ait
tablodan okunan kritik değer, verilerden hesaplanan t-istatistiği sonuçlarından büyük
olduğundan incelenen modelin geçerli olduğuna karar verilmiştir.
Bandırma (enlem 40,21o kuzey, boylam 27,58o doğu, deniz seviyesinden yükseklik 58 m) ve
Gönen için (enlem 40,10o kuzey, boylam 27,65o doğu, deniz seviyesinden yükseklik 33 m) açık
gökyüzü modeli kullanılarak her ayın temsil eden günler için yatay yüzeye gelen saatlik tüm
güneş ışınım değerleri hesaplanmıştır.
Bandırma iklim koşullarında her ayı temsil eden günler için saatlik tüm güneş ışınımı değerlerinin
güneş zamanına göre değişimi Şekil 1’de verilmiştir. Elde edilen sonuçlar incelendiğinde
Bandırma’da yatay yüzeye gelen aylık ortama günlük tüm güneş ışınım değerleri Ocak ayında
6,72 MJ/m2, Şubat ayında 10,43 MJ/m2, Mart ayında 15,87 MJ/m2, Nisan ayında 21,34 MJ/m2,
Mayıs ayında 25,62 MJ/m2, Haziran ayında 26,80 MJ/m2, Temmuz ayında 26,06 MJ/m2, Ağustos
ayında 23,10 MJ/m2, Eylül ayında 17,64 MJ/m2, Ekim ayında 11,68 MJ/m2, Kasım ayında 7,41
MJ/m2, Aralık ayında 5,79 MJ/m2 olduğu bulunmuştur. Kış döneminde saatlik tüm güneş ışınımı
öğle saatlerinde en yüksek 380 W/m2, ilkbahar aylarında 800 W/m2, yaz aylarında 850 W/m2,
sonbahar aylarında 550 W/m2 düzeylerine ulaşmıştır.
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Şekil 1. Bandırma İklim Koşullarında Günlük Tüm Güneş Işınımın Değerlerinin Saatlik
Değişimi. a) Kış, b) İlkbahar, c) Yaz, d) Sonbahar
Gönen iklim koşullarında her ayı temsil eden günler için saatlik tüm güneş ışınımı değerlerinin
güneş zamanına göre değişimi Şekil 2’de verilmiştir. Hesaplanan değerler incelendiğinde
Gönen’de yatay yüzeye gelen aylık ortama günlük tüm güneş ışınım değerleri Ocak ayında 6,70
MJ/m2, Şubat ayında 10,39 MJ/m2, Mart ayında 15,78 MJ/m2, Nisan ayında 21,20 MJ/m2, Mayıs
ayında 25,45 MJ/m2, Haziran ayında 26,73 MJ/m2, Temmuz ayında 25,99 MJ/m2, Ağustos ayında
23,05 MJ/m2, Eylül ayında 17,53 MJ/m2, Ekim ayında 11,62 MJ/m2, Kasım ayında 7,37 MJ/m2,
Aralık ayında 5,77 MJ/m2 olduğu görülmektedir. Gönen’de kış döneminde saatlik tüm güneş
ışınımı öğle saatlerinde en yüksek 380 W/m2, ilkbahar aylarında 810 W/m2, yaz aylarında 845
W/m2, sonbahar aylarında 540 W/m2 düzeylerine ulaşmıştır.
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Şekil 2. Gönen İklim Koşullarında Günlük Tüm Güneş Işınımın Değerlerinin Saatlik Değişimi.
a) Kış, b) İlkbahar, c) Yaz, d) Sonbahar

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışma kapsamında açık gökyüzü modeli kullanılarak İzmir iklim koşullarında her ayı temsil
eden günler için saatlik tüm güneş ışınım değerleri hesaplanmıştır. Hesaplamada kentsel pusun
etkisi ve atmosfer dışında güneş ışınımının spektral dağılımı dikkate alınmıştır. Model sonuçları
deneysel sonuçlarla istatistiksel olarak karşılaştırılarak geçerliliği kontrol edilmiştir. Açık gökyüzü
modeli kullanılarak Bandırma ve Gönen için her ayı temsil eden günlere ait saatlik tüm güneş
ışınım değerleri hesaplanmıştır.
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ABSTRACT:
The aim of this study was to determine the biomass potential and the energy value, being produced from
agricultural residues in Balıkesir province. Balıkesir is a province of Turkey on the Marmara region.
Balıkesir province is divided into 20 districts. The amounts of residues from the agricultural crops
cultivated in Balıkesir province were calculated using production data of crops with Turkish Statistical
Institute for the 2017 seasonal years. The annual gross potential of agricultural residues was determined
by using residue to product ratio. The energy potential of residues for each districts was calculated by
multiplication of the calorific values of agricultural residues with the available residue amount. The total
amount of agricultural residues was approximately 380.8 kt.year-1. It was found that the total calorific
value of the agricultural residues was around 6.52 PJ.year-1 for the production period of 2017 in the
province. When districts put in order according to the amount of agricultural residues, the top five districts
of Balıkesir are Gönen (62.68 kt), Ayvalık (57.88 kt), Manyas (54.61 kt), Bandırma (39.36 kt) and Sususrluk
(30.70 kt). The major crops included in the ratio of the total calorific value were olive (39.6%), grains straw
(18.9%), paddy(rice) (16.4%) and sunflower (13.7%).
Keywords: biomass energy, agricultural residues, balıkesir
JEL: O13
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INTRODUCTION
Energy sources are split into three categories: fossil fuels, renewable sources and nuclear
sources (Karaca, 2015). The valid global energy supply depends heavily on fossil sources (crude
oil, lignite, hard coal, natural gas). The World’s economies are dependent on crude oil. Fossil
fuels are limited resources, collected in few regional areas of the world. This creates a
permanent and insecure status of dependency on import of energy for the countries of outside
this region. Energy is central of economic development, and there is a clear correlation between
energy consumption and living standards.
Currently, much attention has been a major focus on renewable alternatives in the developing
countries. Renewable energy can be particularly appropriate for developing countries. But, rural
bioenergy is available from biomass. Furthermore, bioenergy often accounts for more than 90%
of the total rural energy supplies in some developing countries (Demirbas and Demirbas, 2007)
Biomass energy consists of agricultural residues, domestic waste, fuelwood, animal waste and
other fuel derived from biological sources. Estimation is based on the recoverable energy
potential from the main agricultural residues, livestock farming waste, forestry and wood
processing residues and domestic waste as given in the literature (Başçetinçelik et al. 2005)
The use of biomass residues contributes to the share of renewable energy sources for energy
production, decreasing the fossil fuel imports and simultaneously decreasing the risk of forest
ﬁres. Furthermore, the use of biomass residues as an energy resource leads to important
environmental beneﬁts, particularly to the reduction of atmospheric CO2 concentrations and,
thereby, of the greenhouse effect. In this context, renewable sources of energy, such as biomass,
seem to be a promising option to improve the environmental situation by taking advantage of
other additional positive effects (Fernandes and Costa, 2010)
The major problems in using biomass for energy production are the logistics of collection and
transportation and the seasonal availability. Due to these factors, there may be wide variability
in the biomass supply, which makes the biomass unreliable for energy applications. Therefore,
it becomes essential to overcome these barriers for effective utilization of biomass for energy
(Sing, 2017).
Aside from being locally produced and enabling less dependence on oil, biomass is also
considered to be CO2 neutral according to today’s terminology. Among different types of
biomass, a large amount of agricultural residues is available during the harvest time and as byproducts in food industries. Using these residues for energy purposes contributes to avoiding
disposal problems. Some agricultural residues from the harvest are used as fertilizers or as
fodder; meanwhile, in many places parts of the residues are still burned in the field. This
generates high emission of unburned hydrocarbons and particulate matter causing severe
health problems for the local residents (Cardozo, 2014). When converting these residues, an
energy burning method is often used, whereas pyrolysis and gasification methods are only used
by researchers in laboratories or in demonstration scale (Unal and Alibas, 2007).
Conventional biomass plays a considerable role in energy production in Turkey. Wood is a major
resource for direct cooking and heating in rural areas, but the use of modern biomass for energy
production is a rather recent event. Turkey is an agricultural country; moreover, it has significant
forestry potential, especially in the Central Anatolia, Çukurova, and Southern Anatolia regions.
Even though the main goal is harvesting cereals and other seeds in agriculture, there is a strong
wish to reclaim buried agricultural waste. Agricultural waste is a major source of biomass due to
its high potential (Karaca and Başçetinçelik, 2014).
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In this study the biomass potential and the energy value, produced from agricultural residues in
Balıkesir province of Turkey were investigated. The potential benefits of the study are significant
since the exploitation of agricultural residues and distribution of agricultural residues according
to districts of Balıkesir. The major benefits are environmental and relate to the reduction of
Greenhouse Gas emissions, conservation of natural resources, and decreasing the consumption
of fossil fuel down.
MATERIALS AND METHODS
Balıkesir Province is a province of Turkey on the Marmara Region. Balıkesir province is divided
into 20 districts, two of which (Altıeylül and Karesi) are included in the municipality of Balıkesir
city (Center). Other districts include Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey,
Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı
and Susurluk.
The amounts of residues from the crops cultivated in Balıkesir were calculated using production
data of crops with Turkish Statistical Institute for the 2017 seasonal years. The annual gross
potential of agricultural residues was determined by using residue to product ratio (RPR)
(Table1) (Karaca, 2015)
The net potential of residues was determined by using the availability of residues which signifies
the unused part. The available potential of the agricultural residues in each district of the
province is calculated based on the Equation 1 (Karaca, 2015).
(ôô-). = (ôôQ). p (-Q-). p (ô).

(1)

where (AAR)i is the available amount of agricultural residues of ith crop in ton, (AAP)i the amount
of particular agricultural product in tons or number of tree or planting area for pruning wastes,
(RPR)i residue-to product ratio of the ith crop and (A)i the availability of residues.
Some agricultural residues are being used for domestic purposes, heating, animal fodder and
for litter. Mainly residues from industrial crops like hazelnut shell and husks, paddy straw and
husk, maize stalk, sunflower stalk, cereal straw, pruning and etc. are left on the fields.
The energy potential of residues for each district was calculated by multiplication of the heating
values of a selection of agricultural residues which was taken heating value per each residue
(Table 1) with the available residue amount (Equation 2) (Karaca, 2015).
(º)Ω). = (ôô-). p (æ)Ω).

(2)

where (THV)i the total heating value of agricultural residues of ith crop in GJ, (AAR)i is the
available amount of agricultural residues of ith crop in tons and (LHV)i lower heating value of air
dry residues of ith crop in MJkg-1.
The energy content of the selected products for each district was calculated using the above
equations. For each district, the calculated values were mapped using the GIS software. The
produced maps definitely helps to see the differences of data among the provinces more clearly.
Also, they can rise of public awareness and awareness of policy-makers’ about these subjects.
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Table 1. The ratio of product to residue, availability and heating values of selected
agricultural residues (Başçetinçelik et al. 2005; Karaca, 2015; Karaca et al., 2017)
Field Crops
Wheat
Barley
Rye
Oats
Maize
Paddy (rice)
Tobacco
Sunflower
Fruits Crops
Apricots
Sour cherries
Olive
Walnut
Almonds
Peach
Lemon
Oranges
Mandarins
Vineyard

Residues
Straw
Straw
Straw
Straw
Stalks
Cob
Straw
Husks
Stalks
Stalks

Ratio of Product to Residue
(RPR)
0.98
0.95
0.78
0.75
2.10
0.30
0.66
0.27
2.28
2.80

Availability
(A) (%)
15
15
15
15
60
60
60
80
60
60

Heating Value (LHV)
(MJ.kg-1)
17.9
17.5
17.5
17.4
18.5
18.4
16.7
13.0
16.1
14.2

Pruning
Pruning
Pomace
Pruning
Pruning
Pruning
Pruning
Pruning
Pruning
Pruning
Pruning

6*
5*
0.40
4*
10*
7*
8*
13*
15*
13*
2,500**

80
80
90
50
50
80
80
80
80
80
80

19.3
19.0
19.7
18.1
19.0
18.4
19.4
17.6
17.6
17.6
18.0

* Per number of trees (kg.tree-1)

** Per planting area (kg.ha-1)

RESULTS AND DISCUSSION
The total amount of agricultural residues, including annual crop residues (cereals, maize, paddy
(rice), tobacco, sunflower), perennial residues (tree pruning) and agro-industrial residues (olive
pomace and rice industries), were calculated to be about 380.8 kt in Balıkesir (Table2). 61.77%
of these residues were field crops and the remaining 38.23% were fruit crops. Major crops that
included in the ratio of the total residue amount are olive (35.6%), paddy(rice) (18.3%), grains
straw (18.16%) and sunflower (16.47%).
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Table 2. The amount of agricultural product and available residues of Balıkesir Province
Field Crops
Wheat
Barley
Rye
Oats

Amount of Agricultural Product
Number of Trees or Planting Area
(AAP) (tons) or (ha)
379,418
46,075
49,159
12,262

Maize

21,257

Paddy (rice)

113,829

Tobacco
Sunflower
Fruits Crops
Apricots
Sour cherries

1,791
35,546

Olive
Walnut
Almonds
Peach
Lemon
Oranges
Mandarins
Vineyard
TOTAL
* Number of trees

37,007*
40,311*
226,366
27,009,763*
207,689*
252,368*
207,715*
2,000*
5,000*
239,000*
1,685**

Residues
Straw
Straw
Straw
Straw
Stalks
Cob
Straw
Husk
Stalks
Stalks

Available Residues
(AAR) (tons)
55,490
6,566
5,715
1,379
26,784
3,826
45,076
24,587
2,450
62,703

Pruning
Pruning
Pomace
Pruning
Pruning
Pruning
Pruning
Pruning
Pruning
Pruning
Pruning
Residues

178
161
81,492
54,020
1,038
1,413
1,329
21
60
2,486
3,369
380,793

**Planting area (ha)

The amounts of residues in Balıkesir province are given order in Table 3. Also, the distribution
map of agricultural residues which mapped using a GIS Software for each district was given
Figure1.
Although, the total production of crop residues in the province amounts up to 380.8 kt.year-1, it
may be noted that there is a wide variability in the availability of crop residues within the
province. The Gönen district produces maximum crop residues (62.68 kt) followed by Ayvalık
(57.88 kt) Manyas (54.61 kt) and Bandırma (39.36 kt). More than 55% of the total residues are
produced in these district. It is believed that there will not be a shortage of raw materials for the
investment and facilities to be made for obtaining energy from agricultural residues in these
three districts.
Olive is the product with the highest residue potential in Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç
and Havran districts. It is observed that paddy (rice) has the highest residues potential in Gönen
and Manyas. Besides, it has been determined that sunflower in Bandırma and Susurluk, grains
in Center, Balya, Bandırma, Bigadiç and Gönen is the product with the highest residues potential.
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Table 3. The amount of agricultural residues in district of Balıkesir
Share in Total
Field Crops
Fruit Crops Residues Total Residues
Residues
Residues (tons)
(tons)
(tons)
(%)

Provinces
Center
Ayvalık
Balya
Bandırma
Bigadiç
Burhaniye
Dursunbey
Edremit
Erdek
Gömeç
Gönen
Havran
İvrindi
Kepsut
Manyas
Marmara
Savaştepe
Sındırgı
Susurluk
TOTAL

17,449
1,971
1,679
38,642
9,465
1,550
2,314
640
116
325
61,733
649
3,349
2,113
54,052
3,545
5,230
30,402
235,225

550
55,905
720
718
636
26,639
671
21,646
1,617
16,928
943
13,267
269
982
561
2,385
309
522
299
145,567

17,999
57,876
2,399
39,360
10,101
28,189
2,986
22,287
1,733
17,253
62,676
13,916
3,618
3,094
54,613
2,385
3,854
5,752
30,701
380,793

4.73
15.20
0.63
10.34
2.65
7.40
0.78
5.85
0.46
4.53
16.46
3.65
0.95
0.81
14.34
0.63
1.01
1.51
8.06
100

Figure 1. The distribution map of agricultural residues in Balıkesir Province
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It was calculated that the total heating value of the agricultural residues was about 6.52 PJ
(155.68 ktoe) for the production period of 2017 in Balıkesir province. The heating value of
agricultural residues calculated separately for each product is given in Table 4. The distribution
map was given Figure 2.
Table 4. Total heating value of agricultural residues in Balıkesir Province
Field Crops
Wheat
Barley
Rye
Oats
Maize
Paddy (rice)
Tobacco
Sunflower
Fruits Crops
Apricots
Sour cherries
Olive
Walnut
Almonds
Peach
Lemon
Oranges
Mandarins
Vineyard
TOTAL

Residues
Straw
Straw
Straw
Straw
Stalks
Cob
Straw
Husk
Stalks
Stalks
Pruning
Pruning
Pomace
Pruning
Pruning
Pruning
Pruning
Pruning
Pruning
Pruning
Pruning

Total Heating Value
(THV) (GJ)
993,269
114,900
100,008
24,003
495,501
70,403
752,774
319,632
39,446
890,377
3,428
3,064
1,605,388
977,753
19,730
26,004
25,790
366
1,056
43,747
60,649
6,517,818
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Figure 2. The distribution map of heating value based on agricultural residues in Balıkesir
Province
These maps (Figure 1 and 2) showed that the potential of agricultural residues concentrated in
the Gönen Manyas and Bandırma districts. In particular, it is observed that the type and
distribution of residues in Gönen district, the distribution of agricultural residues according to
heating value is ranked as paddy (rice) (60.7%), grains (15.7%) and sunflower (1.4%) respectively.
In Manyas, this ranking consists of paddy (rice) (51.7%), sunflower (18.3%) and maize (15.6%)
respectively. Another district with significant potential is Ayvalık. The greatest energy potential
from agricultural residues in Ayvalık is the olive residues (96.3%). Despite these facts, until now,
there has not been any investment in these areas related to agricultural residues, which have a
great potential for conversion to energy. However, the results of this study show that such a
large potential necessarily has to be evaluated by establishing modern facilities.

CONCLUSION
Turkey is an energy importing country. Therefore, the importance of such kinds of researches is
very high. The amount and distribution of agricultural residues in districts of Balıkesir were given
both in tables and on the maps. Balıkesir has important district (Gönen, Ayvalık and Manyas) in
Turkey, especially regarding the potential for olive, paddy (rice) and sunflower residues.
A number of crops such as olive, paddy, cereal crops, and sunflowers have been identified in this
study for energy production. Total biomass potential in districts of Balıkesir province represents
a significant contribution to renewable energy. But, this potential has to be utilized adequately.
GIS maps show the differences among the districts. In this sense, awareness of public and policymakers’ could be increased on this matter. Consequently, agricultural residues are a very
attractive choice, since it is economical, sustainable, environmental friendly and a familiar
energy source for Balıkesir Province.
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ABSTRACT:
The aim of this study was to determine biogas amount and the energy value, being produced from animal
manure in Balıkesir province, Turkey. For this purpose, biogas potential was calculated considering the
number of cattle, broiler and laying hens in the province. Balıkesir has a total of about 830.8 thousand
cattle, 26.84 million broiler, and 7.38 million laying hens. From these animals in the province, 8.26 million
tons of cattle manure, 53.66 thousand tons of broiler litter and 215.5 thousand tons of laying hens
manure, including the total of 8.53 Mtons of manure per year is obtained. Annually 153.42 Mm3 of biogas
can be produced from the usable amount of this manure. The heating value of biogas produced from this
manure is about 3.48 PJ. The electricity production from this biogas is about 387 GWhel. These values can
provide 10.78% of Balıkesir’s annual electrical energy consumption (3,588 GWhel). The distribution of
these calculated amounts by districts was mapped. When districts are listed according to amount of
biogas production, the top six Balıkesir districts are Susurluk (37.3%), Central (14.3%), Bigadiç (8.5%),
Bandırma (5.8%), Gönen (5.1%) and İvrindi (4.8%).
Keywords: biogas energy, cattle manure, broiler litter, laying hens manure, balıkesir.
JEL: O13
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INTRODUCTION
Energy plays an important role in the world’s development. Energy is essential for economic
development, and there is a clear correlation between energy consumption and living standards.
Energy sources are split into three categories: fossil fuels, renewable sources and nuclear
sources (Karaca, 2015).
Increase in energy demand and the issues about current non-renewable energy resources led
researchers to investigate alternative energy sources during the last two decades. Renewable
energy resources draw attention all over the world because they are sustainable, improve the
environmental quality and provide new job opportunities in rural areas (Isci and Demirer, 2007).
Biomass is a type of energy source with high carbon content. To contribute to the energy
demand of the country by using the national sources and to overcome the environmental
problems, renewable energy sources should be considered as important inputs. Because
biomass offers desirable flexibility in fuel supply in Turkey, due to the range and diversity of the
fuels that can be produced, it should be considered as a renewable energy equivalent to fossil
fuels. (Dumanlı et al., 2007)
The use of animal manure and other organic-based waste products as bioenergy feedstocks for
waste-to-bioenergy conversion processes would allow farmers to take advantage of new
markets for traditional waste products. In effect, livestock waste-to-bioenergy treatments have
the potential to convert the treatment of livestock waste from a liability or cost component into
a proﬁt center that can: (1) generate annual revenues; (2) moderate the impacts of commodity
prices; and (3) diversify farm income. (Cantrell et al., 2008)
Biogas is a mixture of methane and carbon dioxide. It also has traces of hydrogen sulphide,
ammonia, oxygen, hydrogen, water vapor etc., depending upon feed materials and other
conditions. Biogas is generated by fermentation of cellulose rich organic matter under anaerobic
conditions. In anaerobic conditions, the methane-producing bacteria become more active. Thus,
the gas produced becomes rich in methane (NIIR, 2004).
Biogas is about 20 %lighter than air and has an ignition temperature in the range of 650° to 750°
C. It is an odorless and colorless gas that burns with clear blue flame similar to that of LPG gas.
Its heating value is between 20-23 MJ/m3 and burns with 60 percent efficiency in a conventional
biogas stove (FAO, 1996).
Biogas is supplied to a variety of uses or markets, including electricity, heat and transportation
fuels. In many countries, the gas is used for direct combustion in household stoves and gas lamps
are increasingly common. However, producing electricity from biogas is still relatively rare in
most developing countries. In industrialized countries, power generation is the main purpose of
most biogas plants; conversion of biogas to electricity has become a standard technology.
Leading countries in producing biogas include Germany, India and China (WEC, 2016).
Renewable energy accounted for 15.7 Mtoe or 12.1% of Turkey’s total primary energy supply
(TPES) in 2015. Renewables include biofuels and waste (3.3 Mtoe or 2.5% of TPES), hydropower
(5.8 Mtoe or 4.4%), geothermal energy (4.8 Mtoe or 3.7%), solar (1 Mtoe or 0.7%) and wind
power (1 Mtoe or 0.8%). Electricity from renewable sources amounted to 83.8 TWh in 2015, or
32.3% of total generation. Renewables in electricity generation include hydropower (66.9 TWh
or 25.8% of total electricity generation), wind power (11.6 TWh or 4.4%), geothermal energy
(3.4 TWh or 1.3%), biofuels and waste (1.5 TWh or 0.6%) and solar power (0.4 TWh or 0.2%).
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Among the International Energy Agency (IEA) member countries, Turkey has the thirteenthhighest share of renewables in electricity generation (median level), with a third-highest
geothermal share, the seventh-highest hydro share and fourth- and seventh-lowest share of
biofuels and waste and solar (IEA, 2016).
The objective of this study was to determine the production potential of biogas from animal
manure (only cattle, broiler and laying hens) and mapping in Balıkesir with separate districts. For
these purposes, biogas potential and its energy potential of animal manure were evaluated by
ArcMap which is a geographical information system (GIS) program. The differences in data
among the districts for seeing more clearly were created maps in GIS. A database was created
within the GIS for Balıkesir and its districts. The number of animals, calculated biogas potential,
and its heating value in the province for the year 2016 were inputs to this database.
MATERIALS AND METHODS
Balıkesir Province is a province of Turkey on the Marmara Region. Balıkesir province is divided
into 20 districts, two of which (Altıeylül and Karesi) are included in the municipality of Balıkesir
city (Center). Other districts include Ayvalık, Balya, Bandırma, Bigadiç, Burhaniye, Dursunbey,
Edremit, Erdek, Gömeç, Gönen, Havran, İvrindi, Kepsut, Manyas, Marmara, Savaştepe, Sındırgı
and Susurluk.
Within the scope of this study, Turkish Statistical Institute’s 2017 animal statistic data has been
used as material (TUIK, 2017). The data used in the calculation of the biogas production potential
were considered only cattle, broiler and laying hen population. Because the attainability of
animal manures, as determined by staying time in the barn, provides the highest value in a cattle
farm (65%), broiler and laying hens farm (99%) (Başçetinçelik et al., 2005). The waste from
broiler production is broiler litter, which consist of manure and bedding material (sawdust, wood
shaving, rice husk, etc.). Another animal waste (ruminant, horse, donkey, meat hens, turkeys,
ducks, goose) data is not used in calculations.
The following methods were used to calculate the amount of animal manure and biogas
production (Salminen and Rintala, 2002; Başçetinçelik et al., 2006; Ozsoy and Alibas, 2015;
Ayhan, 2015; Karaca, 2018).
AFM=

NA x MPPA
1000

Where, AFM is the amount of fresh manure as a daily value (t/d); NA is the number of animals;
MPPA is the daily manure production per animal (kg/d. animal). The MPPA is 27.24 for cattle,
0,0476 for broiler and 0.08 for laying hens.
ASM=AFM x SMR
Where, ASM is the amount of daily solid manure (t/d); SMR is solid manure ratio (%).
TUSM=ASM x AOM x AGP
Where, TUSM is yearly total usable solid manure (t/year); AOM is the attainability of manure
(%). AGP is yearly growing period (d/year) The AGP is 365 for cattle and laying hens, 42 for
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broiler. Because, assuming that six cycles were produced in a year and that broilers are reared
for up to six weeks of age, the yearly amount of broiler litter is calculated as 42 days.
AB=TUSM x BCRSM
Where, AB is the amount of biogas (m3/year); BCRSM is biogas conversion ratio of solid manure
(200 m3/t).
THV=AB x HV
Where, THV is the total heating value (MJ/year); HV is the heating value of unit biogas
(22.7 MJ/m3).
Electricity generation from biogas with a gas engine was calculated by the following equation.
EP=

THV
x EPENet
3.6

Where, EP is electricity production (MWhel/year); EPENet is the net electricity production
efficiency of biogas engine (40%) (Clarke Energy, 2016).
For each district, the calculated values, the total amount of manure, the total biogas production,
and the total energy potential of animal manures, were mapped using ArcMAP Software.

RESULTS AND DISCUSSION
Total animal manure potential of Balıkesir in 2017 as a solid matter depending on the number
of cattle, broiler and laying hens is presented in Table 1.
Table 1. Number of Animals, and Total Amount of Animal Manure as Fresh and Solid Matter
Animal
Cattle
Broiler
Laying hens
TOTAL

NA
830,792
26,839,790
7,379,485

AFM
(t/d)
22,630.8
1,277.6
590.4
24,498.8

SMR
(%)
12.7
60.0
25.0

ASM
(t/d)
2,874.1
766.5
148.6
3,788.2

AOM
(%)
65
99
99

TUSM
(t/year)
681,882
31,873
53,332
767,087

According to Table 1, the total amount of usable solid manure, obtained from cattle, broiler and
laying hens, is 676 thousand tons in 2017. Its distributions by the sources are cattle (96.8%),
broiler (0.6%) and laying hens (2.5%).
The amount of biogas which can be obtained from the total animal manure as a solid matter
along with the electricity generation from this biogas is presented in Table 2.
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Table 2. The Biogas Potential and The Energy Potential of Biogas in Balıkesir
Animal
Cattle
Broiler
Laying hens
TOTAL

TUSM
(t/year)
681,882
31,873
53,332
767,087

AB
(m3/ year)
136,376,439
6,374,583
10,666,308
153,417,330

THV
(GJ/ year)
3,095,745
144,703
242,125
3,482,573

EP
(MWhel/ year)
343,972
16,078
26,903
386,953

Table 2 presented that the total biogas potential of Balıkesir was calculated to be
153.42 Mm3/year. Besides, its heating value was calculated to be 3,482 TJ/year. It was
determined that 387 GWhel/year energy can be obtained by the conversion of all the biogas
potential from animal manure into electrical energy by means of a gas engine. These values can
provide 10.78 % of Balıkesir’s annual electrical energy consumption (3,588 GWhel).
A study carried out by Kizilaslan and Onurlubas (2010) in Tokat Province indicated that the total
biogas derived from animal manure was 37.9 Mm3/year.
Ozsoy and Alibas (2015) reported the amount of biogas production from animal manure was
about 52Mm3/year, equivalent to about 400 GWh/year of energy in Bursa.
The potential of biogas from animal manure was determined in Yozgat province, Turkey. The
total biogas potential was determined as 45 Mm3/year in the province. (Eryilmaz, et al., 2015).
A study carried out by Karaca (2016) in Afyonkarahisar province, indicated that the total biogas
derived from manure of cattle, buffalo and laying hens was 84.8 Mm3/year.
A study carried out by Karaca and Öztürk (2017) in Osmaniye province indicated that the total
biogas derived from animal manure was 11 Mm3/year.
As a result, the biogas potential of Balıkesir province only from cattle, broiler and laying hens is
greater than Bursa, Tokat and Yozgat, Afyonkarahisar and Osmaniye province. Karaca (2018)
stated that Balıkesir is the fourth largest province of Turkey in terms of the biogas potential in
2015.
Considering 19 districts of Balıkesir for the year 2017, animal fresh manure, biogas potential
obtainable from solid manure, the heating value of this biogas potential, and the electrical
energy produced from this biogas, were presented in Table 3.
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Table 3. Amount of Fresh Manure, Biogas Potential and Energy Values in The Districts of
Balıkesir
Districts
Center
Ayvalık
Balya
Bandırma
Bigadiç
Burhaniye
Dursunbey
Edremit
Erdek
Gömeç
Gönen
Havran
İvrindi
Kepsut
Manyas
Marmara
Savaştepe
Sındırgı
Susurluk
TOTAL

Manure
(t/yr)

Biogas
(m3/yr)

Heating Value
(GJ/yr)

1,204,098
61,831
252,679
286,089
751,031
140,806
260,692
49,046
48,562
14,394
425,084
121,823
417,665
295,362
274,644
10,714
164,622
313,114
3,437,116
8,529,372

21,949,146
1,030,624
4,196,107
8,942,299
12,997,915
2,907,666
4,463,972
826,335
1,337,482
238,872
7,764,435
2,012,487
7,357,499
4,909,848
6,241,301
177,408
3,442,174
5,409,670
57,212,091
153,417,330

498,246
23,395
95,252
202,990
295,053
66,004
101,332
18,758
30,361
5,422
176,253
45,683
167,015
111,454
141,678
4,027
78,137
122,799
1,298,714
3,482,573

Electricity
production
(MWhel)
55,361
2,599
10,584
22,554
32,784
7,334
11,259
2,084
3,373
602
19,584
5,076
18,557
12,384
15,742
447
8,682
13,644
144,302
386,953

Share in
total
(%)
14.3
0.7
2.7
5.8
8.5
1.9
2.9
0.5
0.9
0.2
5.1
1.3
4.8
3.2
4.1
0.1
2.2
3.5
37.3
100

Susurluk and Center provinces have the highest potential with 57.2 and 21.95 Mm3/year
respectively. These are followed by Bigadiç, Bandırma, Gönen, İvrindi, Manyas and Sındırgı
districts with 13 Mm3/year, 9 Mm3/year, 7.76 Mm3/year, 7,36 Mm3/year, 6.24 Mm3/year and
5.41 Mm3/year, respectively.
The distribution of animal manure potentials in the provinces of Balıkesir is given in Figure 1. In
all districts, it is observed that in the majority is cattle manure. In addition, it has been
determined that the laying hens manure in Bandırma, Manyas and Burhaniye districts are higher
than in the other districts. It is observed that very low amounts of broiler litter in all districts
except Erdek, Bandıram and Savaştepe.
The amount of manure and biogas were calculated separately for each district and were mapped
using ArcMAP Software. The distribution map of manure potential and biogas potential for 19
districts of Balıkesir are given in Figures 1 and 2.
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Figure 2. The Distribution Map of Manure Potential in Balıkesir

Figure 3. The Distribution Map of Biogas Potantial in Balıkesir
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These maps show that the biogas potential is concentrated in Susurluk districts. This means that
the biogas production plants can be established around Susurluk districts. This situation is an
advantage in terms of raw material supply for biogas production plants.
Although Balıkesir province has a large biogas potential, this potential has not been able to be
adequately assessed. At present in the province, there are two biogas plants installed capacity
with 3,72 MWel (Gönen Biyogaz) and 2.19 MWel (Edincik BES) (Karaca, 2018). While the
electricity generation potential of biogas in Balıkesir is 55.22 MWel, today only 10.7% of this
potential is evaluated.
CONCLUSION
In this study, it was detected that the biogas potential of Balıkesir from cattle, broiler and laying
hens manures was 153.42 Mm3/year depending on the number of the animals in the years 2017.
Susurluk and Center districts have the greatest biogas potential. Bigadiç, Bandırma and Gönen
districts follow them. If all the biogas potential from animal manure are converted into
electricity by means of a gas engine, it can be obtained almost 387 GWhel/year electrical energy.
These values can provide 7.68 % of Balıkesir’s annual electrical energy consumption (3,588
GWhel). Susurluk has a 20.6 MW power capacity of biogas production from animal manure in
Balıkesir province. The biogas production power capacity of other districts was determined as
Center 7.9 MW, Bigadic 4.7 MW and Bandırma 3.22 MW, respectively.
In this study, the created maps were provided ensured to visualize more clearly the differences
of data from the districts. The mapping can provide the rise of public awareness, and policymakers’ reference about these matters.
Turkey has a great potential of renewable energy sources. Unfortunately, it is an energyimporting country. The country needs to use more of its renewable energy sources in order to
be independent with regards to energy. Therefore, biogas can be a very attractive choice
because it is sustainable, environmentally friendly and a native energy source for Turkey.
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AN ASSESSMENT OF OFFSHORE WIND POWER POTENTIAL FOR
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ABSTRACT:
In this study, limitations of study area for offshore wind potential were defined firstly and then wind speed
and bathymetry data were collected for a restricted area in Bandırma. Average bathymetry of the working
area was determined about 80m and over in nearshore band. In this depth range, it is not possible to
install seabed-fixed offshore wind turbine due to economic and technical constraints. On the other hand,
floating offshore wind turbines can be installed and operated at the depths over 50m. As a result, floating
offshore wind power plants were found the best candidate to get high wind power potential in deep
waters. Bandırma and its surroundings can be pilot region for prototyping a national floating offshore
wind turbine and power plant. The study also suggests characteristics of an offshore wind power plant for
Bandırma and its surroundings after evaluation of wind speed, bathymetry, marine traffic data and some
other factors.
Key words: floating, offshore, wind turbine, energy, Bandırma, Marmara
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INTRODUCTION
Offshore wind power is a significant alternative energy source due to its high energy potential
and efficiency. There are many offshore wind energy power plants deployed nearshore or
shallow waters in different countries, especially Europe. However, the studies on floating
offshore wind turbines and power plants accelerated in the last decade. In this context,
Bandırma and its surroundings having a high wind power potential on the land side should be
evaluated also for offshore wind power potential.
Turkey has to diversify energy production by alternative energy sources due to its fast-growing
economy, increasing population, rising energy demand in parallel with these effects and limited
fossil fuel resources (Ulutaş, 2005). In this context, Turkey signed two agreements for nuclear
power plants in recent years, but Chernobyl and Fukushima disasters showed that the
governments have to pay attention to renewable energy sources in the mid-long term
(Steinhauser, Brandl, & Johnson, 2014). Turkey has a variety of alternative renewable energy
sources such as wind, solar, wave and geothermal. Particularly, wind energy potential is more
outstanding than the other renewables. Especially, western provinces such as İzmir, Çanakkale
and Balıkesir are prominent places with high wind potential in this region (Erdal & Saleh, 2002).
Wind energy is a rapidly growing renewable energy field around the world. Today, land-based
wind power plant applications are technically and commercially feasible. Overall, 52.5 GW of
new wind power was installed across the globe in 2017 and bringing total installed capacity up
to 539 GW. Turkey's total wind energy potential has been identified as 47 GW. Turkey added
766 MW to the installed capacity in 2017 and increasing total installed wind power capacity up
to 6857 MW. Share of wind-generated electricity in total electricity consumption of Turkey was
6.12% at the end of 2017. Turkey's national target for wind energy by 2023 was set at 20 GW
(GWEC, 2017). This value is expected to equal 30% of all electricity production. The Vision 2023
target on wind energy is hard to be met for a country at the scale of Turkey, but still theoretically
possible both in terms of time and feasibility (Öner, Yeşilyurt, Ömeroğlu, & Yilmaz, 2016).
Offshore wind energy is an important alternative energy resource due to its high energy
potential and efficiency. Offshore wind farms have many benefits such as achieving a more
stable and higher wind speed when compared to land-based installations. Recently, a large
number of offshore wind power plants were built, and more are on the way. 4334 MW of new
offshore wind power was installed across the globe in 2017 with a historical record. This
represents a 95% increase on the 2016 market. Overall, there is now 18814 MW of installed
offshore wind capacity around the world. At the end of 2017, nearly 84% (15780 MW) of all
offshore installations were located in European countries. The remaining 16% is located largely
in China, followed by Vietnam, Japan, South Korea, the United States and Taiwan (GWEC, 2017).
The estimated offshore wind capacity will reach 40 GW by 2020 and 150 GW by 2030 in Europe
(EWEA, 2013). Offshore wind energy studies also accelerated in Turkey in recent years. The first
studies will be held in Izmir/Çeşme in shallow water of nearby the coastal zone with seabedfixed offshore wind turbines (T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 2018).
In order to increase capacity of offshore wind power, the floating platform systems are being
developed and taken advantage of the high wind energy potential on the global high seas.
Seabed-fixed offshore wind power plants are located in shallow waters near the coastal area up
to 50 m depth (EWEA, 2012). However, over 50 meters deep waters constitute a major obstacle
for such these applications because of direct structural connection is not possible to seabed.
Technological developments and researches are shifting to Floating Offshore Wind Turbines
(FOWT). FOWT design, production, scale and full-scale test works are in progress around the
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world (Musial & Ram, 2010). Hywind Scotland (U.K), the first floating offshore wind power plant
(FOWPP) in the world, has an average water depth more than twice (95-120 m) that of the
bottom-fixed offshore wind farms where work was carried out in 2017 (GWEC, 2017). Turkey
should also develop a plan of action in this regard. Bandırma and its surroundings that have
promising wind power potential on land and it can be evaluated in terms of offshore wind
power.
Interest in wind energy in Turkey is quite promising. Many scientists are working on potential of
land and offshore wind energy. The Wind Energy Potential Atlas of Turkey (REPA) was developed
to determine characteristics and distribution of the wind resources of Turkey by the General
Directorate of Electrical Power Resources (EIE) in 2006. Offshore wind power potential of Turkey
was determined greater than 10 GW that corresponding to 22% of the cumulative wind power
capacity (Ilhan & Bilgili, 2016). (Aslan, 2016) was evaluated wind power potential of Bandırma
and economic analysis of some selected wind turbines. Result of the study, the shortest payback
period was calculated for Enercon E58 (1000 kW) wind turbine with 7.28 years. Offshore wind
power evaluation of the world, Europe and Turkey was conducted by (A. S Kocatürk, Duranay,
Fırat, & Ünsan, 2017; Ahmet Selim Kocatürk & Ünsan, 2015). Importance of offshore wind power
was highlighted in these studies. (Koç, Koç, Yağlı, & Öksel, 2016) defined possible offshore wind
farm locations by using WAsP (Wind Atlas Analysis and Application Program) and were
calculated amortizing time for Antakya Bay. A wind power feasibility study was performed by
(Akın & Kara, 2017) for Gemlik Bay. The study showed that establishment of an economic wind
power plant which has 40.9 GWh/y capacity is feasible by using 6 number of Vestas V90 turbines
with 2-MW capacity without consideration of the wake affect in Narlı region of Bursa. (Argin &
Yerci, 2015) was investigated the offshore wind power potential of Turkey. They collected wind
data from 54 coastal regions. The assessments were conducted based on several criteria
including wind potential, territorial waters, military zones, civil aviation, maritime traffic,
pipelines and underground cables for the selected regions. According to (Argin & Yerci, 2015),
initially Gökçeada, Bozcaada, Samandağ, Amasra, and İnebolu regions should be considered for
offshore wind power plant installation due to high costs. Turkey's best wind-energy potential
areas were defined as around the coasts of the Marmara, the East Mediterranean coasts,
Aegean and higher-elevation lands, the western coast of the Black Sea, and the South Eastern
Anatolia region by (Ilkiliç & Aydin, 2015). Gökçeada Island and Bandırma area were also
highlighted as the most single locations (Ilkiliç, 2012). (Ucar & Balo, 2010) were conducted a
study on wind characteristics and assessment of wind generation potentiality of 12 locations in
coastal regions of Turkey. In that study, Balıkesir has the maximum mean wind speed of 8.35
m/s in month of August.
In this study, applicability of offshore wind farm in Bandırma and its surroundings were
investigated. Limitations of study area were defined initially and then wind speed and
bathymetry data was collected and assessed for a restricted area. The study showed that there
are many constraints for collecting the required data such a lack of enough offshore data buoys
in order to evaluate annual wind speed or wave height. Average bathymetry of the working area
was determined about 80 m and over in nearshore band. In this depth range, it is not possible
to install seabed-fixed offshore wind turbine due to economic and technical constraints. On the
other hand, floating offshore wind turbines can be installed and operated depth over 50 m. As
a result, FOWPPs are the best candidate to get high wind power in deep waters for Bandırma
and its surroundings. Furthermore, the region can be a pilot study area for prototyping a national
floating offshore wind turbine and power plant. The study also suggests suitable locations and
characteristics of an offshore wind power plant for Bandırma and its surroundings after
evaluation of wind speed, bathymetry, marine traffic data and some other factors.
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METHODS
Seabed-fixed and floating platforms have been used in oil industry since beginning of the 20th
century. Previously, oil platforms were located at depths 30 meters. Nowadays, floating offshore
platforms can be positioned up to depths around 2700 m with technological developments
(Soylu, 2015). Offshore wind energy power plants are classified mainly as seabed-fixed or
floating type like offshore oil industry. Platform of FOWTs is designed in similar identical logic in
offshore oil industry, such different types as shown in Figure 1.

Figure 1. Floating Offshore Structures: a) In oil industry, b) In wind industry
FOWT design is a complicated study due to the wake turbulence, icing, lightning, low-level jet,
turbulent winds, gravity effect, extreme waves, buoyancy effect, marine growth, currents,
earthquakes, tidal and storms, ships and ice impacts (Figure 2). These factors were evaluated for
the site.
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Figure 2. Environmental Design Conditions of a FOWT (Jonkman, 2007)
In this study, limitations of study area were defined firstly and then wind speed and bathymetry
data was collected for restricted study site. Bathymetry of the working area was determined in
order to decide type of wind energy power plant for Bandırma and its surroundings. Bathymetry
data of the study site were acquired from NOAA (National Centers for Environmental
Information)(NOAA, n.d.). Wind and wave data were collected from Wind and Deep Sea Wave
Atlas of Turkey Coasts (Erdal & Saleh, 2002) to evaluate the wind energy potential and wave
characteristics for the area. The data taken comprise of daily mean wind velocities for a period
of 4 years. Lastly, annual wind speed data map was used to define the study site for Bandırma
and its surroundings.
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RESULTS AND FINDINGS
Bathymetry
Bathymetry map of the Marmara Sea and the selected study area were given in Figure 3.
Bathymetry of the study area has a steep foreshore, reaching a depth of 50 meters first stage
and then reaching in 100 meters around 5 kilometers from the shoreline. Especially, North Coast
of Marmara Island sharply reaches a depth of 100m in around 1 kilometer from the shoreline.
FOWTs are more convenient in this depth range than seabed-fixed offshore wind turbines. Also
FOWPPs have some advantages such as less visual pollution and environmental effects.
However, grid connection becomes more complex and expensive as it moves away from the
land.

Figure 3. Bathymetry Map of Marmara Sea and Study Area

Wind and Wave Climate
Annual wind speed data were presented for onshore and offshore areas for Turkey and Balıkesir
in Figure 4. It is clearly seen that Bandırma and its surroundings are attractive locations with high
wind speed. 7 m/s and over wind speeds are needed for an economic wind power plant.
Bandırma and its surroundings have at least 7 m/s average wind speed on land and also offshore
areas. However, the study showed that there are many constraints for collecting the required
data such as lack of enough offshore data buoys for evaluating exact annual wind speed or wave
height. Many offshore meteorological data buoys should be deployed around Kapıdağı Peninsula
for further researches and exact wave and wind data. Wind and Deep-Sea Wave Atlas of Turkey
Coasts (2002) was used for evaluation of the study area. Observation stations were presented
in Figure 5.
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Figure 4. Annual Wind Speed Data Map of Turkey and Balıkesir at 50m (“REPA,” 2006)

Figure 5. Wind (@10m) and Wave Data Observation Stations (Erdal & Saleh, 2002)

Annual average wind speed for 12 stations was about 5 m/s at 10 m. This value has to be adopted
to wind turbine hub level wind speed. Hub level was determined 90 m from seawater level in
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this study. The hub height wind velocities u z were calculated by applying the one-over-seventh
power law (Equation 1).

u z = u ref

æ hz
ç
ç href
è

ö
÷
÷
ø

1/ 7

(1)

Where, u z and u ref are the wind velocities, hz and href are the hub height and the data
measurement point, respectively. The calculated wind speeds for hub height elevation were
found quite feasible for wind power applications.
Marine Habitat and Migration Routes
Bandırma and its surroundings have rich marine diversity. Especially, fishing activities are
important for the economy of the region (Sarı, Kılıç, & Kızılgöl, 2017). The FOWPP does not
require a comprehensive construction work on the seabed. Thus, there will be a partial impact
on marine life. Bird migration is an important issue for offshore wind power plants. Turkey is
located on the route of many migratory bird species. Some of them follow the route of
Bandırma-Kapıdağı Peninsula and north part of Marmara Island as a secondary migration route.
The nearest protected area is Manyas Bird Sanctuary (Lake Manyas) which is approximately 25
km (air distance) far from the study area. It can be said that the study area may be partly
influenced by bird migrations.
Military Zones
The only area that has been forbidden is Erdek Military Forbidden Zone. Map: TR.2941 (Plan B)
- 2941 (Plan A) - 296 - 294: (a) 40°23'30''N., 27°48'32''E (Seaside) (b) 40°23'24''N., 27°48'34"E (c)
40°23'09''N., 27°48'09''E (d) 40°23'12''N., 27°48'06''E (Seaside) (“Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Daire Başkanlığı,” n.d.). Rest of the study area is clear.

Earthquake
The risk of earthquake is very dangerous for the entire Marmara region (Figure 6). However,
floating wind turbines give an opportunity due to does not connect directly to the seabed in
view of earthquake comparing with seabed-fixed offshore wind turbines. Marmara Fault Line
passes across the offshore of Marmara Island. Another important fault line passes from southern
part of the study area, in other words Bandırma shoreline. Study area is clear from primary
earthquake risk but surrounded from northern and southern by fault lines.
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Figure 6. Fault Segmentation Model for Marmara Region (Erdik, Demircioglu, Sesetyan,
Durukal, & Siyahi, 2004)

Visual and Noise Pollution
Land-based wind power plants have some negative effects such as visual impacts, noise on
public and impacts on birdlife. Hence, many developed countries made attempts to deploy
offshore wind farms to avoid from the negative effects of the land-based wind farms in the last
decade. Offshore wind turbines offer an advantage to avoid from noise and visual pollution
because they are far from the land. Northern part of the Marmara Island has less population
when other sites are considered. Northern part of the Kapıdağı Peninsula is also low population
zone. Most populated areas are Bandırma and Erdek.

Port and Marine Traffic
Marine traffic has to be considered for possible FOWPP locations. Due to the installation of the
wind farms, there could be danger of collisions between vessels and offshore wind turbines.
There would be an increase of pollution through oil spills or chemical spills as a result of possible
collisions. Also, there could be damage risks to the High Voltage (HV) station because this could
result in long idle period for the wind farm with extensive loss of potential energy production.
Collision during the construction or maintenance activities could result in injuries or even dead
among. Port and marine traffic were analyzed and presented in Figure 7. Port of Bandırma is
used for merchant shipping and for ferry lines. Moreover, Erdek, Avşa and Marmara Island ports
are used by Ro-Ro or Ro-Pax vessels. Most of marine traffic constitute from liner ships and small
fishing vessels. Possible FOWPP locations were suggested in Figure 7.
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Site 2
Site 1
Site 3

Figure 7. Shipping Routes and Possible Sites for FOWPP, a) Shipping Routes During Year of
2017, b) Possible Sites for FOWPP
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Grid Connection
Power transmission is one of the crucial factors for offshore wind farms. Locating the wind
power systems close to suitable grid connection can decrease the operating cost. The land-based
wind power plants located in the region facilitate of offshore wind power plants connected with
the grid. In this respect, Bandirma and its surroundings have an important opportunity. Grid
connection can be provided from Marmara Island, Kapıdağı Peninsula or Bandırma.
Tourism
Tourism activities are important for local economic development. Erdek Bay is crucial for
economy of the region and it was excluded from scope of the study.
Comparative Evaluation of Floating Platform Types
FOWTs can be classified in three main titles based on their substructures: Tension Leg Platform
(TLP), spar and semi-submersible type (Figure 7). Although all types of platforms have both
advantages and disadvantages technically, stability of the systems is the most important criteria
for FOWTs (Alkan, Mentes, & Helvacioglu, 2013; Matha, 2010). TLPs have many relative
advantages comparing the other, but their high initial cost should be considered. Especially,
anchor cost/complexity, load out cost, onsite installation simplicity, depth independence,
sensitivity to bottom conditions, decommissioning and maintainability are their relative
disadvantages. On the other hand, design tools and methods, minimum footprint, wave
sensitivity, buoyancy tank cost, mooring line system cost and corrosion resistance are relative
advantages. Also tower top motion and maximum healing angle are less than the others (Alkan,
2017). Semi submersibles can carry high turbine loads. They have also depth independence,
onsite installation simplicity, low anchor cost, decommissioning and maintainability. Buoyancy
tanks, minimum footprint and wave sensitivity are their relative disadvantages similar with spar
type. Despite the superior stability characteristics, because of the high initial investment cost
and the need for technical knowledge, TLPs is not a viable option for the study area. However,
semi-submersibles can be easily constructed in Turkey's shipyards and transferred via seaway.
Semi-submersibles are the best choice when all parameters were considered for Bandırma and
its surroundings.

Figure 7. Types of Floating Platforms for FOWT
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Comparative Evaluation of Study Sites
Comparative evaluation of study sites was conducted and presented in Table 1 by considering
important factors for FOWPPs. Also, an evaluation was performed in view of wind and wave
climate. All study sites were presented in Figure 6.
Site1: The area in this region is about 50 km2 and the depth range is in the range of 50 m to 100
m. The wind velocity ranges (minimum and maximum) between 4.9 m/s (during the summer
season) to 5.7 m/s (during the winter season). Significant wind direction was determined SSWWSW. Monthly average significant wave height (Hs) varies from 0.3 m (in summer season) to 0.8
m (in winter season). Significant wave direction was SSW-WSW.
Site 2: The region covers an area of about 250 km2 and the depth ranges between 50 m to 100
m. Wind analysis was repeated in Site 2 and it was found that in the winter season velocity
ranges from 5.0 m/s to 5.4 m/s whereas during summer season it ranges from 4.8 m/s to 4.9
m/s. Significant wind direction was determined S-SW and secondary direction was W. Monthly
average significant wave height (Hs) varies from 0.3 m (in summer season) to 0.6 m (in winter
season). Significant wave direction was S-SW.
Site3: The area in this region is about 75 km2 and the depth range is in the range of 50 m to
100m. The wind velocity ranges (minimum and maximum) between 4.8 m/s (during the summer
season) to 5.4 m/s (during the winter season). Significant wind direction was determined SW.
Monthly average significant wave height (Hs) varies from 0.3 m (in summer season) to 0.8 m (in
winter season). Significant wave direction was SW.
Table 1. Evaluation of Suggested FOWPP Sites
Evaluation Criteria

Site 1

Site 2

Site 3

Usable Area

Moderate

High

Moderate

Nearshore Population

Low

Low

Low

Bird migration

Low

Low

Low

Military zones

Low

Low

Low

Earthquake risk

Moderate

Moderate

Moderate

Visual pollution

Low

Low

Low

Noise pollution

Low

Low

Low

Tourism

Moderate

Low

Low

Grid connection distance

Moderate

Low

Low

Marine traffic

Low

Low

Low

Wind power density

High

High

High

Wind speed

High

High

High

These values confirm the wind potential feasible for power generation at these sites. All sites
are in 50-100 m depth ranges and suitable for FOWPP. The average wind velocity in region 1 is
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higher compared to region 2 and 3. Region 2 has the highest usable area and the lowest average
significant wave height in winter season. Also, region 2 has the highest average wind speed in
summer season.
Evaluation result of all factors, Site 2 is the most convenient area for a demonstration FOWPP
project for Bandırma and its Surroundings. However, the other sites are also secondary suitable
areas.
CONCLUSION and RECOMMENDATIONS
This paper examined important criteria for site selection of FOWPPs and gave an indication for
type selection of floating offshore wind turbine for Bandırma and its surroundings. The major
technical and commercial issues were tackled to identify a suitable site for a possible wind power
plant project. Offshore wind energy was highlighted as one of the most important resource to
exploit due to greater wind intensity and minimal visual and noise impacts compared with
onshore wind turbines. Offshore wind spatial planning is mainly based on water depth and wind
speed. The feasible regions displayed above have very large areas and need to be studied in
more detail. It was important that the site selected as a basis for the design of the demonstration
offshore wind turbine should be representative of the environmental (wind, wave) and
operational (distance from shore, water depth) conditions of prospective wind farm sites. The
main objective of wind farm design is to maximize energy production while minimizing costs.
Marine spatial planning of OWPPs generally involves characterizing the potential socioeconomic
consequences, e.g. the effects on commercial fishing, and studying the co-location of OWPPs.
The following basic criteria were adopted, and study sites identified around the coast of
Bandırma and its surroundings:
–
–
–
–
–
–
–
•

•
•

Distance of offshore (1 – 10 km)
Water depth
Avoidance of conflict with other established usage (navigation, fishing, habitat,
military, tourism, dredging, dumping etc.)
Availability of environmental effects (wind, wave, seabed conditions and
topography).
Closeness to suitable grid connection
Earthquake risk
Visual and noise pollution

The offshore installation and operation of a medium size (3-5 MW) turbine of proven design
is feasible for coastal waters of Bandırma and its surroundings. A demonstration FOWPP in
the study area would address a number of important technical and commercial issues and
would be benefit to the development of the offshore wind energy resource. A suitable site
for a demonstration project was selected as Site2 for which it is probable that the necessary
statutory and commercial consents could be obtained.
Drawing on state of the art capabilities in data collection, data management and data
analysis, numerical modelling and forecasting, metocean information for offshore
renewable energy areas.
A potential lack of appropriately-located infrastructure has been highlighted for
construction facilities. Installation and operations of offshore renewable energy requires a
wide range of specialist marine operations such as ships, shipping, ports and port operations
of the harsh marine environment.
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•
•

•
•
•
•

The study showed that there are many constraints for collecting the required data such as
lack of enough offshore data buoys in order to evaluate exact annual wind speed or wave
height.
Numerous Wind Farm Support Vessels (WFSVs) were built and more are under construction
in shipyards worldwide. Bandırma should focus maritime technologies and niche
shipbuilding areas such as development of a national metocean data buoy and floating
offshore platforms.
In addition, the supplier industry and R&D activities are also a serious area in the offshore
wind power installations. Many leading electrical, mechanical and marine companies of the
world are engaged in important work in this area.
Aquaculture and ﬁsheries are actively carried out on the study area, so that safety issues of
small ﬁshing boats occur when offshore wind farms are operated.
Maritime Faculty of Bandırma Onyedi Eylül University can lead offshore wind power studies
and (Offshore) Wind Energy Institute can be established.
Bandırma has an important opportunity due to the closeness to industrial cities such as
Bursa, Kocaeli and İstanbul. This opportunity should be evaluated for offshore wind industry.
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MANYAS GÖLÜ GEÇ HOLOSEN ÇÖKELLERİ PALİNOLOJİSİ
Hatice KUTLUK
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, hkutluk@ogu.edu.tr

ÖZET:
Herbiri 90 cm olan iki sondajdan, Manyas Gölü (14 örnek) ve Erdek ila Bandırma Körfezi arasındaki bataklık
alanlarından (4 örnek) alınan toplam 18 örnek palinolojik açıdan incelenmişir. Toplam 2184 organik
partikül sayılmış ve geniş taksonomik düzeyde tanımlanmıştır. Manyas Gölü sedimanlarından alınan
örneklerin, karasal ve sucul bitkilere, fungal fosillere ve omurgasız faunaya ait çok zengin ve iyi korunmuş
polen ve polen-olmayan palinomorflar içerdiği görülmüştür. Odunsu taksonlar (AP) içinde Pinus ve
Quercus en fazla bulunan taksonlardır. Bu iki taksonu Fagus, Carpinus, Juglans, Olea, Tilia ve Erica takip
eder. Otsu bitkilerden (NAP) Asteraceae, Amaranthaceae, Geraniaceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae,
Malvaceae, Polygonaceae, Dipsacaceae yanı sıra monokotil taksonlardan, Poaceae, Cyperaceae ve
Typhaceae’ye bağlı üyeler de gözlenmiştir. Su bitkileri Trapa, Chara, Lemna, Spirogyra ve Zygnema ile
temsil edilmiştir. Pseudoschizaceae, Rivularia (Cyanobacteria), Thecamoebians’ın (Rhizopoda) yanı sıra
fosil mantarlar ve Tintinnids, Filinia, Trichuris vb. gibi omurgasız faunaya ait pek çok kitinli sert kısımların
varlığı saptanmıştır. Çalışılan aralık palinomorfların sayı ve çeşitliliğine dayanarak üç ana zona ayrılmıştır.
Bölgede daha önce yapılan radyometrik çalışmalar ve sedimantasyon hızına bağlı olarak, çalışılan aralığın
sondajın alındığı 1998 yılından önceki birkaç on/yüzyıla ait olduğu söylenebilir. Erdek ve Bandırma
körfezleri arasındaki bataklık alanlardan alınan örneklerde bulunan palinomorflar da bu çalışmada
sunulmuş ve Manyas’taki toplulukla karşılaştırılmıştır.
Anahtar Kelimeler: palinoloji, geç holosen, manyas gölü, erdek ve bandırma körfezleri arası bataklıklar
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PALYNOLOGY OF LATE HOLOCENE DEPOSITS OF LAKE MANYAS

Hatice KUTLUK
Eskişehir Osmangazi University, Department of Geological Engineering, hkutluk@ogu.edu.tr
ABSTRACT:
A total of 18 core samples were processed palynologically from two boreholes (90 cm each) taken from
Lake Manyas (14 samples) and swampy-marshy areas (4 samples) between Gulf of Erdek and Gulf of
Bandırma. A total of 2184 organic particles from both sites were counted and grouped in broad taxonomic
level. The samples taken from Lake Manyas yielded well preserved and rich assemblages of pollen and
non-pollen palynomorphs (NPPs) belonging to terrestrial and aquatic plants, fungal remains as well as a
diverse assemblage belonging to invertebrate fauna. Pinus and Quercus were the most abundant taxa
among arboreal pollen. These two taxa were followed by Fagus, Carpinus, Juglans, Olea, Tilia, and Erica.
Members belonging to the families of herbaceous taxa such as Asteraceae, Amaranthaceae, Geraniaceae,
Caryophyllaceae, Brassicaceae, Malvaceae, Polygonaceae, Dipsacaceae along with monocotyledonous
taxa, Poaceae, Cyperaceae and Typhaceae were also recorded. Water plants were represented by Trapa,
Chara, Lemna, Spirogyra and Zygnema. A lot of fungal remains along with Pseudoschizaceae, Rivularia
(Cyanobacteria), Thecamoebians (Rhizopoda) and several chitinous hard parts belonging to invertebrate
fauna such as Tintinnids, Filinia, Trichuris etc. were encountered in large quantities. The studied interval
was divided into three main zones based on variation in the number and diversity of palynomorphs
recorded in the study. Based upon radiometric dates and sedimentation rates of previous studies in Lake
Manyas, the studied interval was assumed to belonged to a period of decadal/centennial time scale
before 1998 when the boreholes were drilled. Palynomorphs and NPPs taken from swamp-marsh deposits
between Gulf of Erdek and Gulf of Bandırma were also presented and compared with the Manyas
assemblages.
Keywords: palynology, late holocene, lake manyas, swamp deposits between gulf of erdek and bandırma
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GİRİŞ
Manyas Gölü Türkiye’deki 12 ‘Ramsar’ alanlarından biri olarak 1994 yılında ‘Uluslararası Öneme
Sahip Sulak Alan’ olarak tanımlanmıştır. Zengin bir sucul organizma topluluğu ve etrafında
zengin karasal bitki örtüsü içerdiğinden göl göçmen kuşların göç yolları üzerinde bulunur ve ‘Kuş
Cenneti’ olarak tanımlanır. Son yıllarda yoğunlaşan iklimsel değişimler, artan nüfus artışı, yanlış
arazi kullanımı ve ormansızlaştırma tüm dünyada olduğu gibi Manyas gölünü de tehdit
etmektedir. Sanayi devriminden önce 290 ppm olan (Wigley, 1983) atmosferdeki CO2 miktarı
Haziran 2018’de 411 ppm (NOAA, 2018) olarak ölçülmüştür. Dünyanın atmosfer yüzey sıcaklığı
1906’dan 2005 yılına kadar 0.6-0.9 oC artarken, 2100 yılına kadar 1.4 ila 5.8 oC artacağı tahmin
edilmektedir (Yılmaz & Imteaz, 2014; NOAA, 2018; NASA Earth Observatory, 2018). Yörede
yaşayan nüfusun endüstri ve ziraat işlerinde Manyas gölü önemli bir su kaynağı olma özelliğini
sürdürmektedir. Türkiye’nin nüfusu 1960’lı yıllarda 28 milyon iken 2020’lerde 80 milyonun
üzerine çıkacağından temiz su ihtiyacına olan talepte artış olacağını gösterir (Bayram vd. 2014).
Türkiye günümüzde Akdeniz havzasında ve Orta Doğu ülkeleri içinde su zengini ülkelerden biri
olarak tanımlansa da, aşırı seller ve kuraklık ya da iklimsel değişimlere bağlı su kaynaklarında bir
azalmanın Manyas gölü ve ekosistemini nasıl etkileyeceği ön görülememektedir. Günümüz ve
Holosen tortullarında yapılan palinolojik çalışmalar bu tür doğal süreçlere karşı tedbir
alınmasında ve bu yolla doğanın korunmasında önemli yer tutar. Bu çalışmada Manyas gölü
tortullarından alınan örneklerde bulunan palinomorflar incelenmiş ve Geç Holosen’de göl içi ve
çevresindeki bitki örtüsünün sedimanlara nasıl yansıdığı araştırılmıştır.
Çalışma alanı
Manyas gölü (40o 18’ N‒29o 96’ E) pH’ı 7,53-9,52 arasında değişen, sığ, ötrofik bir göldür. Deniz
seviyesinden yüksekliği 14 m olan göl Marmara denizinin 10 km güneyinde bulunur (Şekil 1).
Uzunluğu doğu-batı yönünde 20 km, genişliği kuzey-güney yönünde 14 km’dir. Gölün derinliği
en fazla 4 m’ye ulaşmakta, ortalama derinlik havza beslenmesi ve suyun kullanım miktarına bağlı
olarak 1-2 m arasında değişir. Mevsimsel değişimlere bağlı olarak göl seviyesi 150 cm oynamalar
gösterir, maksimum derinliğe kış aylarında ulaşılır. Uzun yıllar ortalamalarına göre göl alanı su
seviyesi en düşük olduğu zaman 125 km2’ye düşer en yüksek olduğu zaman ise 209 km2’yi bulur
(Şekil 2a) (Kazancı vd.2004; Efe vd. 2008).

Şekil 1. Bulduru Haritası
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Manyas gölü başlıca güneyden Kocaçay nehri, kuzeyde Sığırcı deresi ve yeraltı suları ile beslenir.
Akarsuların drenaj alanı 3352 km2’dir. Madra dağlarından kaynaklanan 162 km uzunluğundaki
Kocaçay’ın drenaj alanı 1981 km2 olup (Şekil 2b) göl su hacminin % 75’ini, bunun yanı sıra ince
taneli silt-kil baskın sediman yükünün büyük kısmını sağlar. Gölün özellikle kuzey kısmındaki
diğer küçük mevsimlik dere ve çaylar alçak düzlükleri ve ovaları drene eder. Bu çalışmanın
palinoloji örnekleri Ağustos 1998 yılında göl seviyesinin en düşük olduğu zamanda gölün doğu
kısmından alınmıştır (Şekil 1). Örneklerin alındığı lokasyon Kocaçay’ın göle döküldüğü yere ⁓15
km uzaklıkta olduğundan bulunan palinomorfların yerel ortamı yansıttığı ve havzaya taşınmanın
akarsulardan (hydrophilus) çok atmosfer yolu ile taşınan (airborne–anemophilus) palinomorflar
olduğu yorumu yapılabilir.

Şekil 2. a. Manyas Gölü Minimum ve Maksimum Yüzey Alanı; b. Manyas Gölüne Dökülen
Akarsuların Drenaj Haritası
Marmara denizi güneyinde D-B uzanımlı büyük bir depresyon içinde bulunan Manyas gölü Kuzey
Anadolu Fay zonu ile Batı Anadolu genleşme rejiminin arasında bulunur. Gölün evrimi geç
Kuvaterner döneminde deniz düzeyindeki değişimlere ve yörede aktif olan fayların hareketlerine
bağlı olarak akarsuların taban seviyelerinin değişmesi ile şekillenmiştir. Gölde yapılan pek çok
sondajın en alt düzeyleri akarsu taşkın ova çökellerine ulaştığından göldeki toplam sediman
kalınlığının en fazla ∼11 m olduğu ileri sürülür (Kazancı vd., 2004).
Manyas gölü Davis’in kare sisteminde (Davis vd. 1965-1985; 1988) Avrupa-Sibirya ve Akdeniz
olmak üzere iki fitocoğrafik bölgenin kesiştiği A1A karesine yer alır. A1 karesinin ‘Asya’ bölümü
olan A1A karesinde ∼ 709 damarlı bitki listelenmiş olup bunlardan 176’sı endemiktir (% 24,8)
(Kutluk & Aytuğ, 2004). Bu karede bulunan taksonlardan 329’unun fitocoğrafik bölgesi bilinir.
Bunlardan 246’sı Akdeniz (%34.6), 69’u Avrupa-Sibirya (%20.1) ve 13’ü İran-Turan’dır (%3.9). 66
endemik taksonla temsil edilen Akdeniz elemanlarındaki endemism oranı % 37; 16 endemik
Avrupa-Sibirya elemanı için oran % 9 ve 3 endemik Iran-Turan elemanı için oran % 1’dir. Akdeniz
elemanlarının Manyas gölünden batıya, Ege denizi etkisi altında bulunan Çanakkale Boğazı’na
doğru gittikçe artış gösterir. Yöredeki doğal vejetasyon yanı sıra göl etrafındaki geniş düzlükler
ve ovalarda pek çok kültür bitkisi tarımı da yapılmaktadır. Güngördü (2001) Manyas gölünün de
içinde bulunduğu güney Marmara bölgesindeki vejetasyonu 1) nemli ormalar; 2) kuru ormanlar;
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ve 3) maki ve pseudo-maki toplulukları olarak üçe ayırır. Bu vejetasyon zonlarında en baskın
taksonlar Pinus ve Quercus’dur.
Çalışmanın ikinci lokasyonu Erdek körfezi ile Bandırma körfezi arasında bulunan, Aşağıyapıcı
güneyinde, Kapıdağ yarımadasını Anadolu anakarasına bağlayan, Marmara denizi güneyinde
bataklık alandır (40o22’K-27o53’D). Uzunluğu 1,5 km, genişliği 1,7 km, deniz seviyesinden
yüksekliği ise 25 m’dir (Öner & Akbin, 2010). Kapıdağ günümüzde bir ‘tombolo’dur, ancak
tarihsel dönemlerde ada olup, kanalın rüzgar ve dalga ile taşınan kumlu malzeme ile dolması
sonucunda anakaraya bağlandığı ileri sürülür. Tarihsel dönemlerde yıkıcı depremlere neden olan
Edincik fayındaki hareketliliğin de kanalın dolmasında etkisi olduğu söylenebilir.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın örnekleri Manyas gölünün kuzeydoğusunda, ‘Kuş Cenneti’nde (40o13’K-28o03’D), göl
su seviyesinin en düşük olduğu 1998 yılı Ağustos ayında açılan 90 cm’lik sondajdan alınmıştır.
Sondajdaki tüm litoloji ince taneli silt ve kilden oluşur. Her ⁓5-10 cm’lik aralıklarla toplam 14
örnek incelenmiştir. Erdek körfezi ile Bandırma körfezi arasında bulunan lokasyondan da
(40o22’K-27o53’D ) 90 cm’lik karot alınmış ve karotun 10, 30, 60 ve 90 cm’lerinden 4 adet örnek
hazırlanmıştır. Kuru ağırlığı 20 gr olan örnekler standart palinolojik yöntemle hazırlanmıştır;
karbonatların giderilmesi için önce %35’lik HCL ile daha sonra silikatların giderilmesi için ∼50oC
sıcaklıktaki hareketli tablada %35’lik HF ile muamele edilmiştir. Bu aşamalar arasında 2-3 kez
distile su ile yıkanarak santrifüjlenmiştir. Geride kalan organik madde lamlara dökülerek elvasit
yapıştırıcı kullanılarak lamelle kapanmıştır. Örnekler alttan aydınlatmalı (Carl Zeiss Axioskop)
mikroskopta incelenerek, 20 gr kuru örnekteki tüm organik partiküller sayılmıştır.
Mikrofotoğraflar levhalar halinde verilmiştir. Levhalardaki tüm boyutlar 20 µm’luk çizgisel ölçek
ile gösterilmiştir. Örnekler Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü,
paleontoloji laboratuvarında saklanmaktadır. Bu çalışmada saptanan gymnosperm (Earle, 2017;
Gym., 2017) ve angiosperm (Stevens, 2017; APG, 2018) taksonların sayıları ve dünyadaki
dağılımları ile ilgili bazı genel bilgiler filojeni web sitelerinden alınmıştır. Türkiye’deki benzer
bilgiler ise Kutluk & Aytuğ (2004) ve Davis vd. (1965-1985; 1988) ile buna yapılan ilavelerden
(Özhatay & Kültür, 2006; ve Özhatay vd.’den (1994; 1999; 2009; 2011, 2013, 2015) alınmıştır.
BULGULAR VE TARTIŞMA
Manyas gölü sedimanlarından alınan örneklerde karasal ve göl kıyısında yaşayan odunsu ve otsu
bitkilere ait 28 spor, polen taksonu ile algler, mantarlar siyanobakteriler ve bunun yanı sıra
rhizopodalar, sucul omurgasızlar ve artropodlara ait 30 takson tanımlanmıştır. Palinomorflar
ağaçlara ait odunsu (arboreal-AP) ve bir-iki-çok yıllık otsu (non-arboreal-NAP) bitkiler, sulak alan
bitkileri (monokotiller), sulak alan kriptogamları (sporlar) ve sucul bitkiler olarak gruplara
ayrılmıştır. Tanımlaması yapılan 1821 organik partikülden oluşan toplam spektranın baskın
grupları % 29 ile 519 planktik/bentik sucul omurgasız/artropodlardan oluşan zoolojik fosiller ve
% 24 ile 406 odunsu (AP) taksonlardır. Mantar fosilleri (334) ve sucul bitki ve siyanobakteriler
(209) spektranın sırasıyla % 18 ve % 11’ini oluşturur. Karasal otsu bitkiler (NAP) (140) % 8’ini;
sucul alan kriptogamları (135) % 7’sini; ve monokotiller (48) % 3’ünü oluşturur. Sözedilen tüm
taksonlar içinde ağaçlar (AP), kriptogamlar, mantar ve zoolojik fosiller zaman zaman minimum
değerlerde olsalar da tüm sondaj boyunca temsil edilmişlerdir. Karasal otsu (NAP), monokotiller
ve alg taksonları bazı düzeylerde tamamen kaybolmuşlardır. Bulunan organik partiküllerin sayıca
çok fazla olması nedeniyle çalışmada: 1) ağaçlara ait odunsu (arboreal-AP), 2) bir-iki-çok yıllık
karasal otsu (non-arboreal-NAP) bitkiler, 3) sulak alan bitkileri (monokotiller), 4) sulak alan
kriptogamları (sporlar), 5) sucul bitkiler, ve 6) planktik/bentik sucul invertebrat ve artropod
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kalıntıları değerlendirilmiştir (Tablo 1a,b; Şekil 3-7). İncelenen aralık taksonların mutlak
değerlerine göre üç zona ayrılmıştır: PZ I en alttaki zon olup 90‒60 cm arasında, PZ II 60‒30 cm
ve PZ III 30‒0 cm arasındadır. Toplam taksonların % 56’sı PZ I’de, % 9’u PZ II’de, % 35’i PZ I’de
bulunmuştur (Tablo 1a,b).
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Şekil 3. Temel Palinomorf Gruplarının a. Sayıları; ve b. Yüzde Oranları
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Karasal odunsu (Arboreal ̶ AP) topluluk
Odunsu bitkiler (AP) Pinus brutia, Pinus nigra pallasiana, Quercus spp., Fagus orientalis, Carpinus
betulus, Juglans regia, Olea europaea, Tilia tomentosa/argentea, ve Erica arborea ile temsil
edilmiştir. Pinus ve Quercus en baskın taksonlar olup bunları C. betulus ve F. orientalis takip eder
(Şekil 4).
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Şekil 4. Odunsu bitkilere ait polenlerin grup içindeki yüzde değerleri
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Türkiye’de yetişen beş çam türünden ikisi Manyas gölü çevresinde bulunur; bunlar Earle’nin
(2018) Pinaster altbölümünden, Akdeniz çamı olarak bilinen P. brutia ve Pinus altbölümünden
Avrupa çamı olarak bilinen P. nigra’nın alt türü P. nigra pallasiana’dır (Levha I: Şekil 1-7).
Türkiye’de yetişen çamlar Emberger’in (1952) biyoiklim sınıflamasına göre ‘nemli’ ve ‘yarı-nemli’
zonlarda, yıllık ortalama yağışın 600 mm’den fazla olduğu yerlerde bulunur. Ancak P. brutia, P.
halepensis ile birlikte kuraklığa daha fazla dayanıklı olup sınıflamanın ‘yarı-kurak’ hatta ‘kurak’
zonlarında da gözlenir. Yayılışı tüm Akdeniz havzası ile sınırlı olan P. brutia optimum gelişimini
Türkiye’de gösterdiği için ‘Türk Çamı’ olarak da adlandırılır. P. brutia Marmara bölgesinde
ortalama yıllık sıcaklığın 12 0C Akdeniz bölgesinde 20 0C, ve yıllık ortalama yağış miktarının 400
mm ve 2000 mm olduğu yerlerde yetişir (Yaltırık & Boydak, 1989; Yücel, 1997; Boydak, 2004;
Euforgen, 2018).
Avrupa karaçamı olarak bilinen, ışık isteği fazla, rüzgara ve kuraklığa dayanıklı Pinus nigra dağlık
alanların çamıdır. Tüm Avrupa ve Türkiye’de yayılışı geniş olmasına karşın izole topluluklar
halinde bulunur; toprak ve iklim koşulları gibi habitat özelliklerine göre çok alt tür ve çeşite ayrılır
(Yaltırık, 1988; Euforgene, 2018). Anadolu karaçamı olarak bilinen P. nigra pallasiana Türkiye’de
dört çeşitle temsil edilir; Pinus nigra pallasiana var. pallasiana, Pinus nigra pallasiana var.
pyramidata, Pinus nigra pallasiana var. şeneriana ve Pinus nigra pallasiana var. yaltırıkiana
(Yaltırık, 1988; Yücel, 1995). Anadolu karaçamının Kuzey Anadolu, Toroslar ve Batı Anadolu
dağlarının kuzeye bakan yamaçlarında geniş yayılımı vardır. Yayılış alanlarında yıllık ortalama
sıcaklık 12 ila 6 oC, yağış ise 400 ila 1000 mm arasında değişir (Atalay & Efe; 2012).
Türkiye’de yetişen çam polenlerin morfolojik özelliklerin çoğu zaman birbirine geçişlidir, ancak
yine de belirgin bazı özellikleri ile taksonlar ayrılabilmektedir (Aytuğ, 1967). Pinus nigra
pallasiana’nın polen gömleği girintili çıkıntılı iken P. brutia’da düzdür. Hava keseciklerindeki
retikülat ornamentasyon tekdüze ve düzenli, ve lümen duvarları kapalıdır; P. brutia’da ise
düzensiz retikülat olup lümenleri büyük ve duvarları açıktır. P. Brutia’nın gövde süsü ince granüle
bir yapıya sahip olup hava keseciklerinden çok farklıdır. İki tür arasındaki bir başka fark ise P.
brutia’da ekzin ve mesekzinin kalın (Exb: 5,84 µm ort.) oluşudur, P. nigra’da 4,60 µm (ort.)’dur.
Çok belirleyici bir özellik olmasa da ana gövdenin uzunluğu da iki türde farklılık gösterir; P.
nigra’da 57 µm (ort.) ve P. brutia’da 61,6 µm (ort.)’dur. İbikler P. nigra’da daha sıklıkla gözlenir.
Yukarıda özetlenen özelliklere dayanarak, Manyas gölü tortullarında incelenen örneklerde
tanımlaması yapılabilen polenlerin yarısının 1/3’ü P. nigra pallasiana ve 2/3’ü P. brutia’dır. Pinus
polenleri hava keseleri içerdiğinden 30-35 km mesafelerden rüzgarla çökelme havzalarına
taşınabilir. Manyas gölü yakın çevresinde Pinus bulunmamasına karşın, göle 30-35 km mesafede
1000 m’ye ulaşan yükseltilerin varlığı ve yörenin Karadeniz ve Akdeniz tipi iklimsel kuşaklar
arasında bulunması, çalışma alanının her iki türe de ev sahipliği yaptığını gösterir. Manyas gölü
tortullarında Pinus poleni odunsu taksonlar içinde % 90’lara varan oranlarda PZ III’de
gözlenmiştir. PZI’de de temsil edilen grup PZ II zonunda çok az miktardadır.
Fagaceae familyasının Quercoideae altfamilyasına ait olan Quercus cinsi kuzey yarıkürenin ılıman
ve yarı-tropik bölgelerinde ⁓480 türle temsil edilen odunsu bir taksondur (APG, 2018).
Türkiye’de geniş ormanlar kuran cins 18 türe bağlı pek çok alt tür, çeşit ve hibritle temsil edilir
(Yaltırık, 1984). Onsekiz türden 6’sı; Quercus petraea (syn. Q. sessiliflora, Q. dschorochensis), Q.
frainetto (syn. Q. hungarica, Q. conferta), Q. infectoria (syn. Q. lusitanica) (beyaz meşeler); Q.
cerris, Q. ithaburensis macrolepis (syn. Q. aegilops, Q. valonea) (kırmızı meşeler) ve Q. coccifera
(syn. Q. calliprinos) (herdem yeşil meşeler) Marmara denizi güneyinde ve Manyas gölünü
çevresinde ve etrafındaki yüksekliklerde bulunur (Yaltırık, 1984; Güngördü, 2001; Şahin, 2014)
(Levha I: Şekil 8-14). Meşe polenlerinin tanımlamalarında ışık mikroskopunda yapılan çalışmalar
yetersiz kalmaktadır; taramalı mikroskopta (SEM) polenlerin süs yapıları, boyutları, apertür sayı
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ve boyutları üzerinde yapılan çalışmalarda ise (Liu vd. 2007; Grímsson vd. 2016; Denk & Grimm,
2018) yaprak döken ve herdem yeşil bazı meşe türlerinin cins altı düzeylerde tanımlanması
mümkün olmuştur. Bu çalışmada güney Marmara bölgesinde yetişen meşe türleri göz önünde
bulundurularak ve incelenen polenlerin süs yapıları, şekilleri ve kutup ve ekvator eksen
boyutlarına dayanarak Manyas gölü sedimanlarında bulunan polenlerin % 80’inin Q.
cerris/coccifera grubuna bağlı olduğu bulunmuştur. Prolat şekile sahip bu gruba ait polenlerde
kutupsal eksen 30 µm‘dan küçük olup scabrat-verrukat süs yapısına sahiptir. Geriye kalan
polenlerin % 17’si prolat-sferik şekile sahip olup kutupsal ekseni 30-35 µm; ve % 3’nün kutupsal
eksen
boyu
ise
büyüktür
(40-50
µm);
bir
başka
deyişle
%
20’si
frainetto/petraea/infectoria/ithaburensis’e ait polenlerdir. Manyas gölü tortullarında Pinus
poleninin aksine Quercus’un dağılımı tam tersi bir durum gösterir; en fazla bulunduğu zon PZ I
zonudur.
Fagus Türkiye’de her ikisi de Avrupa-Sibirya fitocoğrafik bölgesine ait 2 türle temsil edilir; F.
orientalis (Doğu kayını) ve F. sylvatica (Avrupa kayını). F. orientalis Kuzey Anadolu dağlarının
Karadeniz’e bakan kuzey yamaçlarında saf meşcereler ya da konifer ve geniş yapraklı ağaçlarla
ormanlar kurar. Optimum gelişme gösterdiği yükseklik 500‒1000 m olup 150-200 m ve 1700 m
yüksekliklerde de bulunur (Kandemir & Kaya, 2009). Fagus orientalis poleni trikolporat,
suboblat, sferik şekle sahip, kutupsal ve ekvator eksenleri 39-40 µm civarındadır. Manyas gölü
tortullarında Pinus ve Quercus’tan sonra üçüncü baskın taksondur ve PZ III’de en fazla olmak
üzere tüm sondaj boyunca kesintili olarak gözlenmiştir (Levha I: Şekil 15-22).
Asidik veya hafif alkali, nemli ve verimli toprakları ve gölgelik alanları tercih eden Carpinus
soğuğa dayanıklı bir ılıman iklim ağacıdır, belirgin bir nem isteği vardır (Sikkema vd. 2016) (Levha
I: Şekil 16-29). Geniş yaprak döken, Quercus-Fagus ya da Abies-Picea-Fagus ile ormanlar yapar
ya da saf birlikler halinde bulunur. Fagus gibi Carpinus da Türkiye’de 2 türle temsil edilir, C.
betulus ve C. orientalis orientalis. Marmara bölgesinin güneyi C. betulus’un Avrupa’daki
dağılımının en güney sınırını oluşturur. Manyas gölü tortullarında bulunan C. betulus polenleri 34-5 porlu stephanoporat polenlerdir, şekli suboblat olup ekvator eksen uzunluğu 23‒35 µm’dur.
Carpinus PZ I zonunda bulunmuş, PZ II ve PZ III’de çok azalmıştır. Bu zonlarda azalmasının nedeni
çok sert ve ağır bir oduna sahip olup aşınmaya karşı dayanıklı aletlerin yapımı için ağaçların
kesimi olabilir.
Dominant ağaç taksonları, Pinus, Quercus, Fagus ve Carpinus dışında örneklerde Juglans regia
(Levha I: Şekil 30,32), Olea europaea (Levha I: Şekil 38), Tilia tomentosa/argentea (Levha I: Şekil
33-35), Erica arborea (Levha I: Şekil 36,37), ve Acer’e az oranda rastlanmıştır. Bölge Olea’nın
doğal yayılım alanı olmasına karşın polenleri, Juglans polenleri ile birlikte ekili ağaçlardan türemiş
olabilir. Her iki cins de PZ I zonunda az oranda gözlenmiş olup, PZ II ve PZ III’de yoktur. Bunun
gibi Tilia polenleri de aynı dağılımı gösterir. Erica arborea ve Acer polenleri de çok az miktarda
gözlenmiştir. Gölün güney kısımlarında bulunan söğüt (Salix), kavak (Populus) ve kızılağaç
(Alnus) akarsu kenarı bitkileri olmasına karşın örneklerde hiç rastlanmamıştır. Gölde sondajın
yapıldığı doğu kesimde rastlanmamasının nedeni polenlerinin böcekler ve akarsular ile
taşınmaları olabilir.
Karasal otsu (Non Arboreal ̶ NAP) topluluk
Örneklerde karasal tek/iki/çok yıllık dikotil otsu taksonlar Asteraceae, Geraniaceae,
Amaranthaceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae, Malvaceae, Polygonaceae ve Dipsacaceae
familyalarına bağlı üyelerle temsil edilmiştir (Şekil 5). Otsu taksonlar içinde Asteraceae ve
Geraniaceae baskındır.
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Şekil 5. Otsu Bitkilere Ait Polenlerin Grup İçindeki Yüzde Değerleri
APG (2018) tarafından 13 alt bölüme ayrılan Asteraceae familyası (Levha I: Şekil 39-47)
Türkiye’de Carduoideae, Cichorioideae, Asteroideae, Senecioneae ve Eupatorieae üyelerinden
oluşan 143 cinse bağlı 1637 tür/türaltı ile temsil edilir. Bu gruplarda endemism oranı % 39’dur.
Güney Marmara bölgesi ve Manyas gölü etrafında Davis vd. (1965-1985, 1988) tarafından A1A
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karesi olarak adlandırılan alanda bulunan bazı taksonlar Anthemis, Artemisia, Asteriscus, Bellis,
Bidens, Bombycilaena, Cardopatium, Carduus, Carlina, Carthamus, Centaurea, Chrysanthemum,
Cirsium, Cnicus, Crepis, Crupina, Doronicum, Echinops, Filago, Geropogon, Hedypnois,
Helichrysum, Hypochoeris, Inula, Jurinea, Lapsana, Logfia, Matricarica, Otanthus, Pallenis,
Picnomon, Pilosella, Rhagadiolus, Scolymus, Scorzonera, Senecio, Sonchus, Taraxacum,
Tragopogon, Tripleurospermum, Tussilago ve Tyrimnus’tur (Kutluk & Aytuğ, 2004). Manyas gölü
sedimanlarında Asteraceae en baskın taksondur; Asteraceae burada Tubuliflorae, Liguliflorae ve
Centaurea olarak ayırtlanmıştır. Tubuliflorae polenleri trikolporat açıklıkları, genellikle ekinat süs
yapıları ve lakün içermemesi ile tanımlanır, Liguliflorae ise ekinat sırtların geometrik bir şekil
oluşturduğu lakünlerle karakteristiktir. Asteraceae poleni oranları otsu (NAP) topluluk içinde
%25 ila %75 arasında bir yoğunluk gösterir. PZ I ve PZ III polen zonlarında baskın olmasına karşın
PZ II’de azdır.
Geraniaceae (Levha I: Şekil 48-51) dünyanın genellikle ılıman ve sıcak bölgelerinde yayılış
gösteren kozmopolit bir familyadır. Türkiye’de 4 cinsle temsil edilir, Geranium, Erodium,
Biebersteinia, ve Pelargonium. Asteraceae gibi endemism oranı yüksek olup % 35’lere ulaşır.
Ellibir tür/türaltı ile Geranium en fazla çeşitlenen cinstir. Üç tür, G. dissectum, G. lucidum and G.
molle molle, güney Marmara (A1A) ve Manyas gölü civarında gözlenmiştir (Davis vd. 1965-1985;
1988; Kutluk & Aytuğ, 2004). Geranium poleni trikolporat, prolat/oblat sferik olup ekvator
ekseni çoğunlukla 40-50 µm olmak üzere 26-84 µm arasında değişir, tektum scabrat veya
retikülat/gemmatdır. Geraniaceae polenleri otsu (NAP) topluluk içinde %9-42 arasında temsil
edilmiştir. Asteraceae gibi PZ I ve PZ III’de baskın, ancak PZ II’de az olarak bulunmuştur.
Amaranthaceae familyası üyeleri dünyanın ılıman ve tropik bölgelerinde, güneşli açık
alanları, genellikle tuzlu toprakları tercih eder. Türkiye’de 37 cinsle temsil edilir. Güney
Marmara (A1A) ve Manyas gölü civarında Atriplex tatarica tatarica, Beta maritima grisea,
B.maritima maritima, B.maritima pilosa, Salsola soda, Sarcocornia obclavata ve Suaeda
prostrata prostrata bulunur (Davis vd. 1965-1985; 1988; Kutluk & Aytuğ, 2004). Bu çalışmada
bulunan periporat Amaranthaceae polenlerinin ekvator çapları 12‒24 µm arasında değişir. Otsu
(NAP) polenleri içindeki oranı %5‒% 63 arasında bulunmuştur (Levha I: Şekil 61-64).
Porları tıpkı Amaranthaceae polenlerinde olduğu gibi, tüm tane etrafında dağılmış yuvarlak
porlara sahip ancak retikülat sekzin materyali ile örtülmüş bazı polenler burada Alternanthera
olarak tanımlanmıştır (Levha I: Şekil 65). Polenlerin boyutları 21 ve 39 µm arasındadır. Sondajda
seyrek olarak gözlenmiştir. Cins dünyanın tropik ve yarı-tropik bölgelerde sulak alanlarda
bulunur (Chin & Lim, 2011). Yavaş akan akarsularda yaygılar oluşturur. Cinsin Türkiye’de yaşayan
üyeleri tesbit edilmemiştir.
Örneklerde yukarıda sözedilen otsu taksonlar dışında Caryophyllaceae (Levha I: Şekil 66),
Brassicaceae (Levha I: Şekil 58,59), Malvaceae (Levha I: Şekil 54-56), Polygonum (Levha I: Şekil
60), Scabiosa (Levha I: Şekil 52,53), ve Hypericum (Levha I: Şekil 57) tesbit edilmiş olup hepsinin
toplamının otsu (NAP) polenler içinde oranı % 16’ya ulaşmaktadır.
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LEVHA I

LEVHA I (Açıklamalar)
Örnek: [33. 72 cm-30 µm]: 1. rakam şekil numarası; 2. rakam derinlik; 3. rakam en büyük boyutu gösterir.
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Pinus: 1. 6 cm-21x46 µm; 2. 6 cm-24x46 µm; 3. 6 cm-28x44 µm; 4. 6 cm-31x44 µm; 5. 6 cm-32x45 µm; 6. 6 cm-32x46
µm; 7. 6 cm-32x42 µm. Quercus: 8. 6 cm-23 µm; 9. 6 cm-25 µm; 10. 6 cm-26 µm; 11. 6 cm-26 µm; 12. 6 cm-30 & 10
µm; 13. 6 cm-32 µm; 14. 6 cm-32 µm. Fagus: 15. 6 cm-32 µm; 16. 6 cm-34 µm; 17. 12 cm-33 µm; 18. 12 cm-31 µm;
19. 12 cm-34 µm; 20. 30 cm-23 µm; 21. 30 cm-25 µm; 22. 30 cm-23 µm. Carpinus: 23. 6 cm-34 µm; 24. 30 cm-25 µm;
25. 60 cm-27 µm; 26. 60 cm-28 µm; 27. 60 cm-29 µm; 28. 60 cm-29 µm; 29. 60 cm -29 µm. Juglans: 30. 60 cm-37 µm;
31. 66 cm-32 µm; 32. 72 cm-33 µm. Tilia: 33. 72 cm-30 µm; 34. 72 cm-31 µm; 35. 84 cm-32 µm. Erica: 36. 6 cm-27
µm; 37. 24 cm-23 µm. Olea: 38. 67 cm-27 µm. Tubuliflorae: 39. 6 cm-26 µm; 40. 12 cm-22 µm; 41. 12 cm-25 µm
Centaurea type: 42. 66 cm-48 µm; 43. 78 cm-36 µm; 44. 84 cm-44 µm. Liguliflorae: 45. 12 cm-22 µm; 46. 24 cm-23
µm; 47. 24 cm-28 µm. Geranium: 48. 12 cm-57 µm; 49. 24 cm-39 µm; 50. 30 cm-30 µm. Scabiosa: 52. 50 cm-43; 53.
66 cm-39; 53. 66 cm-39 (Ibid). Malvaceae: 54. 6 cm-77 µm; 55. 12 cm-55 µm; 56. 12 cm-80 µm; 57. 6 cm-31 µm.
Brassica: 58. 12 cm-15 µm; 59. 30 cm-14 µm. Polygonaceae: 60. 12 cm-33 µm. Amaranthaceae: 61. 78 cm-21 µm;
62. 6 cm-19 µm; 63. 6 cm -19 µm; 64. 60 cm-12 µm. Alternanthera: 65. 6 cm-21 µm. Caryophyllaceae: 66. 84 cm-28
µm.

Sulak alan bitkileri (Monokotiller)
Manyas gölü sediman örnekleri içinde bulunan monokotillere bağlı otlar, kamışlar ve sazlara ait
polenler de bulunmuştur. Poaceae (Levha II: Şekil 8-10), Cyperaceae (Levha II: Şekil 3-7) ve
Typhaceae (Levha II: Şekil 1,2) familyalarına bağlı bu üyelerle kriptogam sporları göl kıyısında
ıslak zeminlerde yaşam alanı bulur (Şekil 6).
Dünyanın hemen her yerinde yetişen Poaceae (Gramineae) familyası tahılların da içinde
bulunduğu familyadır. Türkiye’de 136 cinsi, güney Marmara (A1A) ve Manyas gölü çevresinde 43
cinsi yaşar (Davis vd. 1965-1985; 1988; Kutluk & Aytuğ, 2004): Aegilops, Aeluropus, Aira,
Alopecurus, Arundo, Avena, Brachyopodium, Bromus, Catapodium, Crypsis, Cynodon, Cynosurus,
Dactylis, Dasypyrum, Digitaria, Echinaria, Echinochloa, Elymus, Elytrigia, Eragrostis, Gastridium,
Helictotrichon, Holcus, Hordeum, Lagurus, Lolium, Parapholis, Phalaris, Phleum, Phragmites,
Piptatherum, Poa, Polypogon, Psilurus, Puccinellia, Rostaria, Sclerochloa, Setaria, Sporobolus,
Stipa, Trachynia, Tragus ve Vulpia. Poaceae rüzgarla tozlaşır, poleni karakteristik olarak etrafında
kalın bir anulusu olan tek bir pora sahiptir. Anadolu çok zengin bir Poacaeae popülasyonuna
sahip ve pek çok tahılın anavatanı olmasına (Haldorsen vd. 2011) karşın tür ya da cins düzeyinde
polen çalışmaları yoktur. Bu çalışmada bulunan polenlerin Phragmites cinsine ve yörede
yetiştirilen tahıllara ait polenler olduğu yorumu yapılabilir. Poaceae polenleri en çok PZ I ve PZ
III’de bulunmuştur.
Cyperaceae polenleri ‘armut’a benzer şekilleri ile karakteristiktir, inaperturate ya da
peripor(oid)ate açıklıklara ve skabrat ya da verrukat süs yapısına sahiptirler. Türleri otlara
benzeyen Cyperaceae ıslak zeminlerde dünyanın hemen heryerinde yetişir. Familyanın
Türkiye’de ⁓21 cinsi bulunur, Carex 112 türü ile en çok çeşitlenen cinstir. Güney Marmara (A1A)
ve Manyas gölü çevresinde Carex, Cyperus, Eleocharis, Fimbristylis, Schoenoplectus, Schoenus ve
Scirpoides cinsleri bulunur (Davis vd. 1965-1985; 1988; Kutluk & Aytuğ, 2004). Örneklerde her
üç zonda da (PZ I, PZ II ve PZ III) polenlerine seyrek olarak rastlanmıştır.
Örneklerde PZ I ve PZ III zonlarında Poaceae ve Cyperaceae’nin yanı sıra az oranda tetradlar
halinde Typha polenlerine de rastlanmıştır. Polenler monoporat olup perforat-mikroretikülat
süs içerir, dört tanenin toplam boyutu 30 µm civarındadır. Typha çok yıllık bir sulak alan bitkisi
olup Türkiye’de 7 türle temsil edilir, çalışma alanında T. angustifolia ve T. domingensis bulunur.
Monokotillerin toplam karasal palinomorflar (AP ve NAP topluluğu) içinde oranı % 0 ila % 11
arasında değişir. PZ I ve PZ III’de temsil edilirken PZ II’de çok az orandadır (Şekil 6).
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Sulak alan Kriptogamları (Sporlar)
İncelenen örnekler içinde eğreltilerden (Polypodiaceae (Levha II: Şekil 11-20) ve Pteridaceae
(Levha II: Şekil 21-23), ciğer otları (Ricciaceae-Riccia (Levha II: Şekil 24-26) ve turba yosunlarına
ait (Bryophyte-Sphagnum (Levha II: Şekil 27-30) sporlar bulunmuştur. Kriptogamlar nemli ve
suya doygun düzlük alanlarda bulunduklarından burada monokotillerden ayrı bir grup olarak
sınıflandırılmışlardır. Polypodiaceae ve Pteridaceae sporları 1) psilat monolet sporlar 2) verrukatscabrat monolet sporlar, ve 3) trilet sporlar olmak üzere 3 grupta toplanmıştır. Riccia sporları
belirgin retikulat bir süs yapısı sunar. Su yüzeyinde de yaygılar oluşturur. Asidik ortamı
karakterize eden küçük boyutlu, trilet açıklıklı Sphagnum sporları ise topluluklar halinde
bulunmuştur. Göl suyu alkali olarak nitelendirilmesine karşın, Sphagnum bulunması göl kıyısında
turba oluşturacak asidik yastıkların oluştuğunu gösterir. Kriptogamların PZ II zonunda, monokotil
ve diğer otsu taksonların hiç gözlenmediği 55 cm derinliğinde, karasal kökenli taksonlar (AP-NAP)
içinde % 33 oranına kadar ulaşmıştır. Bu göl seviyesinde bir düşüşün olduğu, ve diğer bitkilerin
yaşam alanlarının eğrelti ve karayosunlarına bıraktığını gösterebilir. Kriptogamlar PZ II
zonundaki kısa süreli bir yok oluştan sonra tüm sondaj boyunca gözlenmişlerdir (Şekil 6).
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LEVHA II
LEVHA II (Açıklamalar)
Örnek: [33. 72 cm-30 µm]: 1. rakam şekil numarası; 2. rakam derinlik; 3. rakam en büyük boyutu gösterir.
Typha: 1. 30 cm-30 µm; 2. 30 cm-30 µm. Carex: 3. 6 cm-28 µm; 4. 12 cm-30 µm; 5. 12 cm-47 µm; 6. 12 cm-26 µm; 7.
12 cm-27 & 41 µm. Poaceae: 8. 60 cm-27 µm; 9. 60 cm-31 µm; 10. 60 cm-33 µm. Polypodiaceae: 11. 12 cm-40 µm;
12. 12 cm-45 µm; 13. 12 cm-46 µm; 14. 24 cm-41 µm; 15. 24 cm-43 µm; 16. 84 cm-42 µm; 17. 84 cm-41 µm; 18. 84
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cm-41 µm; 19. 84 cm-49 µm; 20. 90 cm-38 µm. Pteridaceae: 21. 12 cm-27 µm; 22. 30 cm-28 µm; 23. 78 cm-26 µm.
Riccia: 24. 6 cm-36 µm; 25. 12 cm-57 µm; 26. 60 cm-40 µm; 27. 6 cm-50 µm. Sphagnum: 28. 66 cm-140 µm; 29. 72
cm-20 µm; 30. 72 cm-20 µm. Spirogyra: 31. 40 cm-112 µm; 32. 40 cm-156 µm; 33. 50 cm-61 µm. Zygnema: 34. 60
cm-23 µm; 35. 60 cm-26 µm; 36. 60 cm-31 µm. Chara: 37. 6 cm-55 µm; 38. 6 cm-58 µm; 39. 6 cm-62 µm; 40. 6 cm71 µm; 41. 12 cm-61 µm; 42. 12 cm-62 µm; 43. 24 cm-102 µm. Lemna: 44. 6 cm-134 µm; 45. 6 cm-160 µm; 46. 12
cm-46 µm; 47. 12 cm-47 µm; 48. 12 cm-53 µm; . Nuphar; 49. 12 cm-64 µm. Nymphaceae: 50. 84 cm-34 µm.
Pediastrum: 51. 90 cm-46 µm. Trapa: 52. 24 cm-42 µm; 53. 30 cm-33 µm; 54. 30 cm-33 µm; 55. 60 cm-42 µm; 56.
60 cm-51 µm. Rivularia: 57. 6 cm-43 µm; 58. 60 cm-30 µm; 59. 60 cm-43 µm; 60. 60 cm-45 & 58 µm; 61. 60 cm-47
µm; 62. 60 cm-83 µm; 63. 60 cm-29 µm. Pseudoschizaceae: 64. 12 cm-34 µm; 65. 12 cm-36 µm; 66. 24 cm-35 µm;
67. 24 cm-36 µm; 68. 24 cm-37 µm. Schizosporis: 69. 84 cm-92 µm; 70. 72 cm-150 µm.

Sucul bitkiler ve siyanobakteriler
İncelenen örneklerde bol oranda ve iyi korunmuş alglere ait polen/sporlar ve siyanobakteriler
bulunmuştur. Bunlar mavi-yeşil alglerden Spirogyra, Zygnema, Chara, Pediastrum, Schizospora
ve Pseudoschizaea, çiçekli bitkilerden Trapa, Lemna, Nuphar ve Nymphaceae; ve
siyanobakterilerden Rivularia’dır (Tablo 1, Şekil 7). Schizospora genellikle alg olarak tanımlansa
da orijini henüz kesin olarak bilinmemektedir (Guiry, 2013). Pseudoschizaea’nın fosil formları
Jansonius & Hills’in (1976) ‘Genera File of Spores and Pollen’ katoloğunda değişik isimler altında
örneğin Concentricystis, Schizosporis, Chomotriletes, Circulisporites, Brodispora vb. adlandırılır.
Bu taksonun da yaşayan formları henüz bilinmemektedir. Rhizopodlardan thecamoebianlar ve
Pseudoschizaea su ve nem istekleri olan taksonlar oldukları için sucul grup altında toplanabilir.
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Şekil 7. Su Bitkileri Sayıları

Spirogyra (Levha II: Şekil 31-33) yeşil alglerden Zygnematacea familyası üyesi olup helezon
şeklinde kloroplastları bulunur. Temiz, ötrofik sularda yaşar, yapışkan filamentlerden oluşan yeşil
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renkli yaygılar yapar. Yaygılar bahar ve yaz aylarında gelişim gösterir, bol miktarda oksijen üretir,
yaz sonunda ise kaybolurlar. Zygnematacea familyasının bir diğer üyesi Zygnema da (Levha II:
Şekil 34-36) tatlı su talli alglerdendir, durgun su yüzeyinlerinde serbest yüzey filament yaygıları
oluşturur. Yeşil alglerden Characeae familyası üyesi Chara (Levha II: Şekil 34-43) kuzey yarı
kürenin ılıman bölgelerinde, su altında, çamurlu zemine tutunarak yaşayan bir cinstir. Az
oksijenli, sert suları sever.
Koloni halinde yaşayan, yeşil alglerden Hydrodictyaceae familyası üyesi Pediastrum (Levha II:
Şekil 51) tatlı su planktonları olarak tanımlanır. Işınsal simetrili, 10-35 µm boyutunda 4 ila128
arasında hücre içeren koloniler oluşturur. Genellikle alglerle birlikte tanımlanan Schizospora’nın
(Levha II: Şekil 69,70) yaşayan örnekleri tesbit edilmemiş olup, fosil formları tatlı su algleri ile
birlikte bulunur. Pseudoschizaea’nın da (Levha II: Şekil 64-68) Schizospora gibi yaşayan örnekleri
tesbit edilmemiş olduğundan orijini bilinmemekte ancak alglerle birlikte sınıflandırılmaktadır.
Büyük (30-50 µm) bir merkezi odacık etrafına sıralanmış, küçük (5 µm), düzenli dağılmış ve bazan
por içeren hücrelerden oluşmuştur; parmak izi görünümündedir. Rhizopoda, arcella, testli
amoebae gibi değişik isimlerle de tanımlanan thecamoebianlar (Levha III: Şekil 1-16) hem karasal
hem sucul habitatlarda yaşarlar. Çok dayanıklı kalkerli, silisli ve organik kavkıları olan bu
organizmaların yalnız kitin kavkılı olanlarını palinolojik örneklerde görmek mümkündür (Kutluk
& Mazei, 2018). Grubun taksonomisi henüz çözümlenmemiş olmasına karşın pH, su sıcaklığı,
tuzluluğu, metal ya da organik kirlenme gibi çevresel etmenlere karşı aşırı duyarlı olduğu
bilinmektedir (Payne, 2013). Manyas gölü sedimanlarında gruba ait Arcella arenaria, A.
brasiliensis, A. costata, A. ovaliformis, A. pygmae, A. sp. A, B, C, Pyxidicula spp., Centropyxis
aculeata, C. ecornis, cf. Microcometes, Nebela sp., Phryganella acropodia ve Sphenoderia
macrolepis tanımlanmıştır (Kutluk & Mazei, 2018). Rivulariaceae familyası üyesi Rivularia (Levha
II: Şekil 57-63) aşağı kısımda geniş, uçlara doğru gittikçe sivrileşen filamentlarden (trikom) oluşan
bir siyanobakteridir. Trapa (Levha II: Şekil 52-56) bir yıllık, köklü, yaprakları su üstünde yüzen,
alkali suları seven, sığ (3-5 m) ötrofik durgun ya da yavaş akan sularda yaşayan bir Lythraceae
familyası cinsidir. Afrika ve Avrasya’nın ılıman ve tropik bölgelerinde pH’ın 6.7 ̶ 8.2, kalsiyum
karbonat alkalinitesinin 12 to 128 mg/L olduğu sularda yaşar (Diop, 2010; Pfingsten vd. 2018).
Su kestanesi olarakta bilinen türü Trapa natans polenleri tipik olup bilinen tüm polenlerden farklı
morfolojik özellikler gösterir. Kolpusların çok kısa olduğu ve sekzin materyali ile kaplı, 3 kolporoid
açıklığı vardır, Kutupsal ekseni 50‒95 µm, ekvatoral ekseni 40‒85 µm, şekli ise kutupsal konumda
üçgen, ekvatoral konumda rombiktir, psilat veya granulat süs içerir (Mohr, 1983; Mohr & Gee,
1990; Zetter & Ferguson, 2001). Büyük, tatlı, yenilebilir meyveleri için kültür olarak havuzlarda
da yetiştirilir. Sucul monokotillerden Lemnaceae familyasına bağlı Lemna (Levha II: Şekil 44-48)
su mercimeği olarak bilinir. Tatlı sular üzerinde ya da yüzeyin hemen altında yaygılar oluşturur.
Çok küçük boyutlu bu bitki uzun yıllar alglere bağlı bir takson sayılmıştır. Nymphaceae (Levha II:
Şekil 50) familyası üyesi olan Nuphar (Levha II: Şekil 49) dünyanın ılıman ve tropik kuşağında
yaşayan kozmopolit bir taksondur. Yavaş akan ya da durgun mesotropik, ötrofik hatta oligotropik
sularda yaşar.
Planktik/Bentik sucul invertebratlar ve artropodlar
Manyas gölü sediman örnekleri içinde çevrede, göl kenarında ve göl içinde yaşayan bitkilere ait
kalıntıların yanı sıra planktik ve bentik sucul omurgasızlara ve artropodlara ait kitin kavkılı pek
çok çene kemiği, diş, yumurta kapsülleri gibi organ ve organeller de bulunmuştur. Bunlar
arasında göldeki balıklarda parazit olarak bulunan Gyrodactylus (Öztürk, 2010) (Levha III: Şekil
17-22), vazo ya da kase
şeklinde jelatinimsi bir zarf (lorika) içeren, fotosentez yapan alg ve bakterilerle beslenen,
mikrozooplanktonlardan tintinnidler (Levha III: Şekil 23-30), sığ ötrofik sularda yaşayan planktik
rotiferlerden Filinia longiseta (Levha III: Şekil 31-38) sayılabilir.
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LEVHA III

LEVHA III (Açıklamalar)
Örnek: [33. 72 cm-30 µm]: 1. rakam şekil numarası; 2. rakam derinlik; 3. rakam en büyük boyutu gösterir.
Thecamoebians: 1. 12 cm-56 µm; 2. 90 cm-60 µm; 3. 50 cm-36 µm; 4. 12 cm-264 µm; 5. 24 cm-28 µm; 6. 84 cm-63
µm; 7. 84 cm-67 µm; 8. 90 cm-84 µm; 9. 84 cm-93 µm; 10. 84 cm-106 µm; 11. 84 cm-106 µm; 12. 84 cm-110 µm; 13.
84 cm-94 µm; 14. 84 cm-105 µm; 15. 6 cm-28 µm; 16. 6 cm-28 µm. Gyrodactylus: 17. 6 cm-121 µm; 18. 6 cm-116
µm; 19. 6 cm-116 µm; 20. 6 cm-145 µm; 21. 6 cm-171 µm; 22. 12 cm-100 µm. Tintinnid: 23. 6 cm-106 µm; 24. 12
cm-124 µm; 25. 12 cm-105 µm; 26. 24 cm-146 µm; 27. 30 cm-105 µm; 28. 30 cm-111 µm; 29. 40 cm-148 µm ; 30. 40
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cm-203/392 µm. Filinia: 31. 6 cm-87 µm; 32. 6 cm-54 µm; 33. 6 cm-65 µm; 34. 6 cm-75 µm; 35. 6 cm-65 µm; 36. 12
cm-68 µm; 37. 12 cm-73 µm; 38. 12 cm-80 µm.

BANDIRMA VE ERDEK KÖRFEZLERİ ARASINDAKİ BATAKLIK ALANDA BULUNAN
PALİNOMORFLAR
Aşağıyapıcı güneyindeki bataklık alandan alınan örnekler iyi korunmuş ancak Manyas gölü
tortullarına oranla daha az sayıda bir palinomorf topluluğu içerdiği gözlenmiştir. Palinomorfların
sayıca az bulunmalarının nedeni göl tortullarındaki ince taneli silt ve kilden oluşan litoloji yerine
daha fazla oranda kumlu bir litolojiye sahip olması gösterilebilir. Bulunan topluluk çeşitlilik
bakımından Manyas örneklerine benzer bir topluluktur. Odunsu (AP) taksonları Pinus, Quercus
ve Ericaceae, otsu (NAP) taksonları Asteraceae (Tubuliflorae ve Liguliflorae), Geraniaceae,
Scabiosa, Amaranthaceae ve Malvaceae familyalarının üyeleri oluşturur. Havzaya tatlı su
gelimini gösteren, yeşil alglerden Spirogyra ve Zygnema da bulunmuştur.
Mikrozooplanktonlardan ise yalnız Tintinnid kapsüllerine rastlanmıştır. Manyas gölü
tortullarında fazla oranda bulunan, Trapa, Lemna, Chara gibi su bitkileri ve tintinnidler dışında
planktik ve bentik sucul omurgasızlara ve artropodlara ait kalıntılara rastlanmamıştır. Söz konusu
alanda kamış ve sazlar yoğun olarak bulunsa da Cyperaceae, Typhaceae ve Poaceae’ye bağlı
üyeler de bulunmamıştır.
SONUÇLAR
Manyas gölü sedimanlarında bulunan taksonların mutlak değerlerine göre, incelenen aralık üç
zona ayrılmıştır: PZ I en alttaki zon olup 90‒60 cm arasında, PZ II 60‒30 cm ve PZ III 30‒0 cm
arasındadır. Toplam taksonların % 56’sı PZ I’de, % 9’u PZ II’de, % 35’i PZ I’de bulunmuştur (Tablo
1a). Bir başka deyişle sondaj sonundaki ilk 30 cm’lik bölümün (PZ I) normal koşulları yansıttığı
varsayılırsa sonraki 30 cm’lik bölüm (PZ II) çevredeki bazı otsu bitkiler (NAP) hariç, ortamda bir
krize işaret etmekte, daha sonraki 30 cm’lik bölüm (PZ III) ise göl içi ve çevresi canlı yaşamın
yeniden toparlanmaya başladığı zaman aralığı olarak kabul edilebilir (Şekil 8).
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Şekil 8. Palinolojik Zonlar (Sedimantasyon hızı Kazancı vd. (2004)’den alınmıştır)
Manyas gölünün orta kısmında açılan 10,8 m sediman kalınlığına sahip bir sondajda (ST3) yapılan
radyometrik yaş tayinlerine göre (Leroy vd. 2002; Kazancı vd. 2004) GÖ 4000-2000 yılları
arasında tortulların çökelme hızının 0.22 cm/yıl, GÖ 2000 yılından sonra 0.24 cm/yıl, ve son
yüzyılda da 0.44 cm/yıl olduğu bulunmuştur. Aynı çökelme hızı (0.44 cm/yıl) bu çalışmadaki 90
cm’lik sondaj için uyarlandığında, incelenen aralığın ~204 yıllık bir zaman dilimine karşılık geldiği,
ve sondaj sonundaki örneğin ‘en az’ 1790’lı yıllara kadar gittiği söylenebilir. Radyometrik yaş
tayinlerinden elde edilen bir başka veriye göre 20 cm kalınlığında sedimanın 45 yılda biriktiği
(Leroy vd. 2002) kabul edildiğinde de incelenen aralığın ~180 yıllık zamana karşılık geldiği
görülmektedir. Ancak yukarıda söz edilen yaşlandırmalar sediman kalınlığının fazla olduğu gölün
orta kısmından alınmıştır. Bu kısım göl sedimanlarının ¾’ünü taşıyan Kocaçay’ın getirdiği yükü
yığdığı yerdir. Bu çalışmada kullanılan örnekler ise gölün doğusunda, sedimantasyon hızının en
yavaş olduğu varsayılan şelf alanından alınmıştır. Gölün doğu ve kuzey bölümlerinde Kocaçay’a
oranla akarsuların taşıdığı sediman miktarı çok daha azdır. Ayrıca hakim rüzgar yönü kuzey-doğu
olduğundan, göl tabanındaki tortulların taşınıp yeniden çökeleceği yerler gölün batı ve güney
kısımlarıdır. Yukarıda söz edilen değerler (0,44 cm/yıl) göz önüne alındığında, bu çalışmadaki PZ
I, II, ve III zonlarındaki 30 cm’lik dönemlerin her biri ~70 yıla karşılık gelir; PZ I’in 1790-1860, PZ
II’nin 1860-1930, ve PZ III’ün 1930-2000 yılları arasında olduğu söylenebilir. Sondajın yapıldığı
doğudaki şelf alanınında çökelme hızı 0.22-0.24 cm/yıl alındığında ise PZ I, II, ve III zonlarındaki
30 cm’lik dönemlerin her biri ~140 yıla karşılık gelir; PZ I’in zaman aralığının 1580-1720 yılları, PZ
II’nin 1720-1860, ve PZ III’ün 1860-2000 yılları arasında olduğu söylenebilir (Şekil 8). Söz konusu
yıllarda palinomorflardaki nicel ve nitel değişimlerin ‘insan etkisi’nden çok iklim değişimleri gibi
doğal nedenlere bağlı olduğu yorumu yapılabilir.
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GEOTEKNİK DEPREM MÜHENDİSLİĞİ AÇISINDAN BANDIRMA İLÇESİ
ÇEVRESİNİN DEPREMSELLİĞİ VE SİSMİK TEHLİKE ANALİZİ
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Can BALCI
Batman Üniversitesi, mehmetcan.balci@batman.edu.tr
Arş. Gör. Fatih UÇAR
Akdeniz Üniversitesi, fatihucar@akdeniz.edu.tr

ÖZET:
Bu çalışmada Bandırma ilçesi coğrafi koordinatları (40,35 Enlem – 27,97 Boylam) merkez alınarak ± 1
enlem-boylam değerleri arasında kalan çalışma alanının deprem kataloğu oluşturularak, Bandırma İlçesi
ve çevresinin depremselliği irdelenmiş ve sismik tehlike analizi yapılmıştır.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan, Bütünleştirilmiş Homojen Türkiye
Deprem Kataloğundan 1900’den sonra (aletsel dönem) meydana gelen 4.0’dan büyük depremler tespit
edilerek çalışma alanının probabilistik sismik tehlike analizi SISTEHAN II programı kullanılarak yapılmıştır.
SISTEHAN II programı dönüş periyodu–yer ivmesi ve aşılma ihtimali–yer ivmesine ait bilgilerinin elde
edilmesini sağlayarak çalışma alanının depremselliğini ortaya koymuştur.
Çalışmada çeşitli azalım denklemleri kullanılarak 100 yıllık dönüş periyodu – eş ivme haritaları ve 50 yılda
bu değerlerin %10 aşılma ihtimali – eş ivme haritaları oluşturulmuştur. Yine azalım denklemleri
yardımlarıyla Bandırma ilçesi ve çevresinde oluşabilecek en büyük yatay yer ivmesi değerleri hesaplanarak
bunların geoteknik deprem mühendisliği bakımından kentleşmeye olan olası etkileri değerlendirilmiştir.
Anahtar sözcükler: geoteknik deprem mühendisliği, sismik tehlike analizi, bandırma
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SEISMIC HAZARD ANALYSIS AND GEOTECHNICAL EARTHQUAE
ENGINEERING EVALUATION OF THE BANDIRMA DISTRICT AND ITS
SURROUNDINGS
Asst. Prof. Dr. Mehmet Can BALCI
Batman Üniversitesi, mehmetcan.balci@batman.edu.tr
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ABSTRACT:
The study took the geographic coordinates of the Bandirma district (40.35 Latitude, 27.97 Longitude) as
the central point in the formation of an earthquake catalogue of a study area defined as ±1 latitude and
longitude of the point in question. A seismic hazard analysis was carried out by examining the seismicity
of the Bandirma district and its surroundings.
All earthquakes with a magnitude greater than 4.0 since 1900 were identified in the Integrated
Homogenous Turkey Earthquake Catalogue of the Disaster and Emergency Management Authority’s
(AFAD’s) Earthquake Department. The probabilistic seismic hazard analysis of the study area was
performed using the SISTEHAN II program. The SISTEHAN II program measured the seismicity of the
studied area, providing information on the relationship between return period and ground acceleration,
and between exceedance probability and ground acceleration.
Various attenuation relationships were used in the study to form a record of a 100-year the return period
– iso-acceleration maps, and the 50-year 10% exceedance probability – iso- acceleration maps.
Furthermore, with the aid of attenuation relationships, calculations were made to determine the largest
possible peak ground acceleration in the Bandirma district and its surroundings, and their potential effect
on urbanization were assessed from an earthquake engineering standpoint.
Keywords: geotechnical earthquake engineering, seismic hazard analysis, bandirma
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GİRİŞ
Türkiye, Alp-Himalaya kuşağının Doğu Akdeniz kesiminde (Şekil 1) yer almaktadır. Bu bölgede
halen devam etmekte olan levha hareketlerinden kaynaklı yanal yönde ve dalma-batma şeklinde
gelişen büyük tektonik ögeler yer almaktadır (Şeşetyan vd. 2015). Tektonik açıdan hareketli olan
ülkemiz depremsellik yönünden dünyanın en etkin kuşakların birinde bulunmaktadır (Akın,
2001). Ülkemizde meydana gelen tüm depremlerin kaynak faylarını etkinliği devam etmekte olan
bu tektonik ögeler oluşturmaktadırlar (Şeşetyan vd. 2015).

Şekil 1. Alpin Orojenezi
Deprem tehlikesi, bir depremin belli yer ve zaman aralığı içerisinde meydana gelmesi şeklinde
tanımlanmakta ayrıca deprem riski kavramının da önemli bir aşamasını oluşturmaktadır (Erdik
vd 2006). “Sismik Tehlike” ve “Sismik Risk” terimleri birbirine karıştırılmaması gereken iki farklı
durumu belirtmektedir. Tehlike, bir fiziksel olayı ifade ederken; Risk ise tehlikeden kaynaklı
olarak meydana gelebilecek can ve mal kaybını temsil etmektedir (Yeats vd 1997). Dolayısıyla
çözümleme işlemi, Risk Analizi olarak değil Tehlike Analizi şeklinde isimlendirilirken oluşturulan
haritalar ise Deprem Tehlike Haritaları olarak tarif edilmektedir. Risk haritaları üretebilmek için,
tehlike haritaları temel olarak kullanılmak üzere, nüfus ve yapılaşma gibi verilerin de çözümleme
işlemine dahil edilmesi gerekmektedir. Analiz sonucunda aynı tehlike sonuçlarına erişilen farklı
bölgelerde, nüfus ve yapılaşmanın etkisiyle farklı riskler olduğu görülebilmektedir.
Ülkemizde 1940 tarihli birinci deprem şartnamesi ile resmi olarak ilk kez 1945 yılında deprem
tehlikesi bölgeleme haritası yayımlanmış, daha sonra 1947 tarihli ikinci deprem şartnamesi ile
harita güncellenmiş, meydana gelmiş tarihi depremlerde hasar görmüş alanlar iki tehlike bölgesi
olarak ayrılırken, hasar beklenmeyen alanlar üçüncü bir bölge olarak nitelendirilmiştir (Erdik vd
2006). Fakat tehlike haritasında hasar etkeni göz ardı edilmeli, sadece depremin oluşu üzerinde
durulmalıdır. 1963 yılında ise ikinci deprem tehlikesi bölgeleme haritası yayımlanmış, bu
haritada ise dört tehlike bölgesi (V, VI, VII ve >VIII şiddet değerleri) yer almıştır. 1972 yılına
gelindiğinde Avrupa Sismoloji Komisyonunun tavsiyeleri üzerine üçüncü deprem tehlikesi
bölgeleme haritası yayımlanmış, bu haritada ise beş tehlike bölgesi (V, VI, VII, VIII ve >IX şiddet
değerleri) yer almıştır. Bu haritaların ortak noktası deterministik yöntem ile yapılmış olmaları
olup, depremlerin oluşum frekansları (veya dönüş periyotları) ile ilgili bilgileri
sağlayamamalarının doğurduğu eksiklikler nedeniyle, uzun yıllar süren çalışmalar sonucunda
1996 yılında, olasılıksal (probabilistik, stokastik) yaklaşım ile hazırlanan ve günümüzde de
kullanılan dördüncü deprem tehlikesi bölgeleme haritası yayımlanmıştır. Dört sınıra karşılık
gelen 0.1g, 0.2g, 0.3g ve 0.4g düzeylerinde ivme katsayısı ile ölçeklendirilen harita, bu katsayıları
sınırlayan beş bölgeye ayrılmıştır (Erdik vd 2006). Türkiye'de mühendislik yapılarının tasarımında
ivme değeri çoğunlukla, her bölge için sabit bir yatay yer ivme değeri belirlenen Türkiye Deprem
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Bölgeleri Haritasına (Afet İşleri, 1996) bağlı kalınarak belirlenmektedir. Akın’a göre (2001) bu
yaklaşım, her bir deprem bölgesi kendi içinde homojen kabul edildiği için ve bir deprem
bölgesinden diğerine geçişte 0.1g gibi yüksek bir ivme değeri kullanıldığı için sakıncalıdır.
En son 1996 yılında yürürlüğe giren Türkiye Deprem Tehlike Haritası (Şekil 2), AFAD Deprem
Dairesi Başkanlığı tarafından yenilenmiş, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı (mükerrer) Resmi
Gazete’de yayımlanmıştır. 1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni harita en güncel
deprem kaynak parametreleri, deprem katalogları ve yeni nesil matematiksel modeller dikkate
alınarak çok daha fazla ve ayrıntılı veriyle hazırlanmıştır. Yeni haritada, bir önceki haritadan
(1996) farklı olarak deprem bölgeleri yerine en büyük yer ivmesi değerleri gösterilmiş ve
“deprem bölgesi” kavramı ortadan kaldırılmıştır.

Şekil 2. Türkiye Deprem Tehlike Haritası (AFAD, 2018)
Bu çalışmanın amacı, Bandırma ilçesini (40,35° K – 27,97° D) merkez alarak ve ±1° açılım
göstererek yaklaşık olarak 39,35°-41,35° kuzey enlemleri ile 26,97°-28,97° doğu boylamları
arasında kalan poligonun sismik tehlike analizini SISTEHAN II (Kayabalı, 2000) programı ile
gerçekleştirmektir. Analizler sonucunda bölgeye uygun azalım denklemleri kullanılarak 100 yıllık
dönüş periyodu – eş ivme haritaları ve 50 yılda bu değerlerin %10 aşılma ihtimali – eş ivme
haritaları oluşturulmuştur. Bandırma ilçesi ve çevresinde oluşabilecek en büyük yatay yer ivmesi
değerleri hesaplanmış bunların geoteknik deprem mühendisliği bakımından yapılaşmaya ve
kentleşmeye olan olası etkileri değerlendirilmiştir.
YÖNTEM
SISTEHAN, bir nokta için probabilistik sismik tehlike analizi yapmak amacıyla yazılmış bir
programdır. SISTEHAN II ise SISTEHAN’ın geliştirilmiş bir sürümü olup, çalışmada kullanılmıştır.
SISTEHAN II, belirli bir dönüş periyodu ve aşılma ihtimaline karşılık gelen kuvvetli yer ivmesi
verilerini hesaplamak amacıyla yazılmıştır. Program yardımıyla Ulusay vd. (2004) ve Kayabalı &
Beyaz (2004) sönüm denklemleri kullanılarak; 100 yıllık dönüş periyodu- eş ivmesi haritaları ile
50 yılda %10 aşılma ihtimali- eş ivme haritaları oluşturulmuştur.
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SISTEHAN II, çalışma kapsamındaki deprem odaklarından sismik kaynaklar oluşturulması ve bu
kaynaklardan Gutenberg-Richter parametrelerinin elde edilmesi (Eşitlik 1) ile çözümleme
yapabilen bir sismik tehlike analizi programıdır. Gutenberg-Richter yasası (1944) (Şekil 3), belirli
bir büyüklükteki depreme eş veya daha büyük depremlerin oluş miktarlarını analiz etmekte
kullanılmaktadır.

log nM = a - bM
M
nM
Ny(M)
a
b

(1)

: Deprem büyüklüğü,
: M veya üzeri büyüklükteki depremin oluş sayısı,
: M veya üzeri büyüklükteki depremin birikimli (kümülatif) oluş sayısı,
: Alanın sismik etkinliğini belirten Gutenberg-Richter parametresi,
: Alanın tektonik karakteristiğine bağlı Gutenberg-Richter parametresi,
şeklinde tanımlanmaktadır.

Şekil 3. Gutenberg-Richter Yasası

Öncelikli olarak, çalışmanın kapsamını oluşturan Bandırma ilçesi (40,35° K – 27,97° D) merkezli
39,35°-41,35° kuzey enlemleri ile 26,97°-28,97° doğu boylamları arasında kalan kısım
haritalanmış (Şekil 4) ve devamında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem
Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan deprem veritabanı aracılığı ile 1900 yılından (aletsel
dönem) günümüze kaolan depremler listelenerek çalışma alanında meydana gelmiş M≥4,0 olan
depremler ayıklanmıştır (Şekil 5).
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Şekil 4. Çalışma Alanı (Bandırma Merkezli, ±1° Enlem-Boylam)

Şekil 5. Çalışma Alanında Meydana Gelen Depremler (M≥4, 1900’den Sonrası)
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Çalışma bölgesini sismik alanlara bölmek için MTA tarafından hazırlanan diri fay haritası
kullanılmış, hem diri fayların çevresi hem de daha önce deprem yoğunluğu gözlenen kısımlar
sismik alan olarak belirlenmiş (Şekil 6) ve analiz içi numaralandırılmıştır (Şekil 7).

Şekil 6. Bandırma ve Çevresi için Belirlenen Sismik Alanlar

Şekil 7. Bandırma ve Çevresi için Numaralandırılmış Sismik Alanlar
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Analiz için dokuz poligon oluşturulmuş olup her bir poligonun içinde kalan deprem odakları
ayıklanmış (Şekil 8) ve Gutenberg-Richter parametreleri her bir poligon için belirlenmiştir.
SISTEHAN II programı analiz yapabilmek için köşe koordinatlarına da ihtiyaç duyduğundan her
bir poligonun köşe koordinatları (Tablo 1), toplam deprem odak noktası (Şekil 9a) ile her
poligona düşen deprem sayısı (Şekil 9b) ve her sismik alanda ilk ve son olarak meydana gelen
depremlerin süre farkı (
Tablo 2), analiz için hazırlanmıştır.

Şekil 8. Bandırma ve Çevresi için Numaralandırılmış Sismik Alanların MS Excel’e Aktarılması

538

Tablo 1. Sismik Alanların Köşe Koordinatları
SİSMİK
ALAN

x1

y1

x2

y2

x3

y3

x4

y4

x5

y5

1

26,978

40,773

27,369

40,905

28,488

41,016

28,512

40,832

26,944

40,462

2

28,672

41,048

28,834

41,124

29,105

40,933

28,922

40,699

28,679

40,818

3

28,179

40,284

28,209

40,455

28,993

40,580

29,133

40,363

28,347

40,257

4

27,924

40,489

28,083

40,561

28,193

40,527

28,179

40,422

28,028

40,351

5

26,915

40,038

27,559

40,380

27,817

40,319

27,000

39,917

6

26,978

39,626

27,157

39,971

27,744

40,235

27,928

40,102

27,982

39,939

7

26,907

39,505

27,054

39,615

27,785

39,847

28,103

39,812

28,258

39,671

8

28,177

39,382

28,183

39,479

28,534

39,767

28,958

39,615

28,544

39,301

9

28,385

40,038

28,544

40,144

29,204

39,853

29,069

39,808

x6

y6

27,086

39,428

Şekil 9. a Bandırma ve Çevresi için Büyüklüklerine Göre Filtrelenmiş Deprem Sayıları
b Her Bir Sismik Alan (SA 1-9) için Deprem Sayıları

Tablo 2. Sismik Alanlara Düşen Depremlerin İlki ve Sonuncusu Arası Zaman Farkı (yıl)

T

SA 1

SA 2

SA 3

SA 4

SA 5

SA 6

SA 7

SA 8

SA 9

113

53

47

18

82

117

105

93

51
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BULGULAR
Gutenberg-Richter yasası gereği her bölge için ayrı ayrı parametre hesabının yapılması
gerektiğinden her poligona (SA 1-9) düşen depremlerin büyüklükleri ile yıllık birikimli oluş
sayıları grafiklere aktarılarak dokuz ayrı (Şekil 10) Gutenberg-Richter eğrisi çıkarılmıştır ve her
bölgeye ait parametreler hesaplanmıştır (
Tablo 3).

a

b

c

d

e

f

g

h

i

Şekil 10. Gutenberg-Richter Parametre Analizi (a-i)
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Tablo 3. Her Alan için Hesaplanan Gutenberg-Richter Parametreleri
SA 1

SA 2

SA 3

SA 4

SA 5

SA 6

SA 7

SA 8

SA 9

a

4,95

-0,74

0,48

-0,22

0,78

4,48

5,00

4,52

-0,70

b

0,38

0,08

0,25

0,08

0,30

0,38

0,42

0,42

0,11

SISTEHAN II (Şekil 11) programında Ulusay vd. (2004) ve Kayabalı & Beyaz (2004) sönüm
denklemleri kullanılmış olup; her iki sönüm denklemi için de 100 yıllık dönüş periyodu - eş ivme
verileri ve 50 yılda % 10 aşılma ihtimali - eş ivme verileri elde edilmiştir.

Şekil 11. SISTEHAN II Programı Ekran Görüntüsü
Programda aynı veriler hem 0,4°lik enlem-boylam artışı ile hem de analizlerin daha hassas olması
açısından 0,1°lik enlem-boylam artışı ile kullanılmıştır. Bu veriler yardımıyla program tarafından
hesaplanan enlem-boylam değerlerine ait yer ivmesi değerlerine göre her sonuç için ayrı ayrı
kontur haritaları elde edilmiştir.

-aKayabalı & Beyaz (2004)
100 Yıllık Dönüş Periyodu (0,1° Enlem-Boylam)

-bUlusay vd. (2004)
100 Yıllık Dönüş Periyodu (0,1° Enlem-Boylam)

Şekil 12. 100 Yıllık Dönüş Periyodu, 0,1° Aralıklı
(a) Kayabalı & Beyaz (2004), (b) Ulusay vd. (2004)
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-aKayabalı & Beyaz (2004)
100 Yıllık Dönüş Periyodu (0,4° Enlem-Boylam)

-bUlusay vd. (2004)
100 Yıllık Dönüş Periyodu (0,4° Enlem-Boylam)

Şekil 13. 100 Yıllık Dönüş Periyodu, 0,4° Aralıklı
(a) Kayabalı & Beyaz (2004), (b) Ulusay vd. (2004)

-aKayabalı & Beyaz (2004)
50 Yılda Aşılma Olasılığı %10 (0,1° Enlem-Boylam)

-bUlusay vd. (2004)
50 Yılda Aşılma Olasılığı %10 (0,1° Enlem-Boylam)

Şekil 14. 50 Yılda Aşılma Olasılığı %10, 0,1° Aralıklı
(a) Kayabalı & Beyaz (2004), (b) Ulusay vd. (2004)

-aKayabalı & Beyaz (2004)
50 Yılda Aşılma Olasılığı %10 (0,4° Enlem-Boylam)

-bUlusay vd. (2004)
50 Yılda Aşılma Olasılığı %10 (0,4° Enlem-Boylam)

Şekil 15. 50 Yılda Aşılma Olasılığı %10, 0,4° Aralıklı
(a) Kayabalı & Beyaz (2004), (b) Ulusay vd. (2004)
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SONUÇ ve ÖNERİLER
SISTEHAN II'den elde edilen sonuçların haritalanması ile 0,1° ve 0,4°’lik enlem-boylam ardışımı
arasındaki hassaslık farkı gözlenebilmiştir. Ulusay vd. (2004) ve Kayabalı & Beyaz (2004) sönüm
denklemleri için ayrı ayrı 100 Yıllık Dönüş Periyodu ve 50 Yılda Aşılma Olasılığı %10’luk ivme
haritaları çıkarılmıştır. Bu haritalar ışığında karşılaştırma yapıldığında, güncellenen deprem
haritasına göre daha sığ ve bölgesel analiz gerçekleştirildiğinden, daha yüksek değerler
bulunmuştur.
0,4°’lik enlem-boylam ardışımlı 100 Yıllık Dönüş Periyotlu ivme haritalarında Kayabalı & Beyaz
(2004) için kuzey doğudan güney batıya 0,40g ile 1,10g arasında yüksek değişim (0,70g fark)
gözlenirken, Ulusay vd. (2004) için daha homojen dağılımlı ve 0,66g ile 0,96g arasında değişim
(0,30g fark) gözlenmiştir.
0,4°’lik enlem-boylam ardışımlı 50 Yılda Aşılma Olasılığı %10’luk ivme haritalarında ise Kayabalı
& Beyaz (2004) için yine kuzey doğudan güney batıya 0,40g ile 0,90g arasında değişim (0,50g
fark) gözlenirken, Ulusay vd. (2004) için kuzey-güney doğrultulu pik yapan ivme değerleri 0,50g
ile 1,00g arasında değişim (0,50g fark) göstermiştir.
0,1°’lik enlem-boylam ardışımlı 100 Yıllık Dönüş Periyotlu ivme haritalarında Kayabalı & Beyaz
(2004) için güney batıda çok düşük olan, kuzeyden güneye doğru artan ivme değerleri 0,40g ile
1,15g arasında değişim (0,75g fark) gösterirken, Ulusay vd. (2004) için kuzey batıda pik yapan
ivme değerleri 0,58g ile 1,08g arasında değişim (0,50g fark) göstermiştir.
0,1°’lik enlem-boylam ardışımlı 50 Yılda Aşılma Olasılığı %10’luk ivme haritalarında ise Kayabalı
& Beyaz (2004) için güney batıda düşük olan, kuzey-güney doğrultusunda merkezde yoğunlaşan
ivme değerleri, bölge genelinde 0,35g ile 1,05g arasında değişim (0,70g fark) göstermekte,
Ulusay vd. (2004) için ise kuzey batıda pik yapan ivme değerleri 0,52g ile 1,08g arasında değişim
(0,56g fark) göstermiştir.
Türkiye Deprem Tehlike Haritası dikkate alındığında, bölgeye göreceli olarak en uyumlu olan
harita (0,1°’lik) 50 Yılda Aşılma Olasılığı %10’luk Kayabalı & Beyaz (2004) olarak belirlenmiştir.
Yine de sismik alan seçiminden kaynaklı olarak ve sığ analiz sebebiyle bu değerler sadece ön
çalışma için kullanılmalı, bölgeye ait özel bir deprem tehlike haritası çıkarılması için, elde
edilebilecek tüm unsurlar sisteme dâhil edilerek analiz gerçekleştirilmelidir.

543

KAYNAKLAR
AFAD. 2018. Yeni Deprem Tehlike Haritası. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı. Deprem
Dairesi Başkanlığı. (http://www.afad.gov.tr/)
Akın, M. (2001). Deterministik Yaklaşımla Türkiye’nin Sismik Tehlike Analizi. Yüksek Lisans Tezi.
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. 74 Sayfa.
Beyaz, T., (2004). Zemin etkisinden arındırılmış deprem kayıtlarına göre Türkiye için yeni bir
deprem enerjisi azalım bağıntısının geliştirilmesi. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Doktora Tezi, Ankara.
Erdik, M., Şeşetyan, K., Demircioğlu, M.B., Durukal, E. (2006). Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları,
Limanlar ve Havameydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü Kıyı Yapıları, Demiryolları ve
Havameydanları İnşaatları Deprem Teknik Yönetmeliği için Deprem Tehlikesi Belirlemesi.
Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü. İstanbul.
Gutenberg, B. and Richter, C. F. (1944). Frequency of Earthquakes in California. Bulletin of the
Seismological Society of America, 34, 185–188.
Kayabalı, K. (2000). SISTEHAN II: Sismik Tehlike Analizi Programı. Yerbilimleri. 37/15-29.
Şeşetyan K., Demircioğlu M.B., Duman T. Y., Çan T., Tekin S., Eroğlu Azak T., Zülfikar, Ö., Akkar,
S. (2015). Türkiye için Alan Kaynak Modeline Dayalı Olasılıksal Deprem Tehlike Analizi. 3.
Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, 14-16 Ekim 2015, İzmir.
Ulusay, R., Tuncay, E., Sönmez, H. and Gökçeoğlu, C. (2004). An attenuation relationship based
on Turkish strong motion data and iso-acceleration map of Turkey. Engineering Geology, 74,
265–291.
Yeats, R. S., Sieh, K., Allen C. R. (1997). Deprem Jeolojisi. 567 Sayfa. (Çev. Demirtaş, R. ve Kayabalı,
K. 2006, Ankara.)

544

BANDIRMADA BOR ÜRETİMİ VE KULLANIM ALANLARI
Mehmet KAYA
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, mehmetkaya75@hotmail.com

ÖZET:
Dünya bor rezervleri ve cevherlerinin kalitesi ile dünyanın en önde gelen ülkesi Türkiyedir. Dünya bor
rezervinin yaklaşık %73’ünü elinde bulunduran Türkiye’de bor üretiminin en önemli merkezlerinden biri
Bandırma’da bulunmaktadır. Bandırma’da üretilen bor ürünleri Bandırma Limanı aracılığıyla dünya
genelinde pazara sunularak ülke ekonomisinin büyümesine büyük katkı sağlamaktadır. Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne
Türkiyenin farklı bölgelerinden cevher halinde getirilen bor minerallerinde borikasit, etibor-48, boraks
dekahidrat, boraks pentahidrat, öğütülmüş kolemanit, susuz boraks, etidot-67, çinkoborat, amorf boroksit
gibi ürünler elde edilerek farklı alanlarda kullanıma hazır hale getirilmektedir. Üretilen bor ürünlerinin bir
kısmı ülke piyasasında kullanılırken bir kısmı da dünya piyasasına sürülmektedir.
Anahtar Kelimeler: bor bileşikleri, bandırma bor ve asit fabrikaları, bor ürünleri ve kullanımı
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BORUN DÜNYA GENELİNDE DAĞILIMI
Dünya genelinde demir, bakır, alüminyum gibi bir çok maden üretilmesine ragmen bor
madenlerinin çoğunluğu ülkemizde üretilmektedir. Dünya bor rezervinin yaklaşık % 73’ü Türkiye
‘de bulunmaktadır. Bor gelişen teknoloji ile birlikte zamanla petrolden daha da değerli bir maden
olabilir. Bu nedenle bor madenlerini daha iyi inceleyeip değerlendirmemiz gerekmektedir.
Kökeni Arapça’da Buraq ve Farsça’da Burah kelimelerinden gelen Bor altı bin öncesinden beri
bilinmektedir. Elementel bor ise ilk kez 1808 yılında Fransız kimyacı Gay–Lussac ile Baron Louis
Thenard ve bağımsız olarak İngiliz kimyacı Sir Humpry Davy tarafından bulunmuştur. Periyodik
tabloda B simgesiyle gösterilen borun atom numarası 5, atom kütlesi 10,8 g, yoğunluğu 2,84
g/cm3, erime noktası 2200°C ve kaynama noktası 3660°C olup metalle ametal arası yarı iletken
özelliklere sahip bir elementtir. Bor doğada saf halde bulunmayıp mineraller halinde bulunur.
Bor mineralleri, doğada diğer mineral ve kayaçlarla birlikte veya çözelti olarak sularda
bulunmaktadır [1]. Bu mineralleri çıkarmak için kullanılan yöntemler de bulundukları yere,
derinliğe, fiziksel yapısına göre değişir. Bor minerallerini çıkarmak için genel olarak; açık ocak,
kapalı ocak ve çözelti madenciliği olmak üzere üç çeşit yöntem kullanılmaktadır. Şekil 1’de dünya
bor rezervelerinin dağılımı görülmektedir. Şekilde de belirtildiği gibi en fazla bor rezervi
ülkemizde sonrasında ise Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri gelmektedir. Dünya bor
ihtiyaçlarını karşılayan ülkeler sıralamasında ise Türkiye, ABD, Güney Amerika ve Rusya
gelmektedir (1-3).

Şekil 1. Dünya bor rezervelerinin dağılımı (4).
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Bor Üretimi
Doğada birçok madenin mineral halinde bulunması gibi bor da 200 üzerinde farklı mineraller
halinde bulunmaktadır. Bunlardan maliyet açısından katma değeri fazla olan kolomanit, tinkal,
üleksit ve kernit üretimde öncülüğü çekmektedir. Bor daha çok oksijenle bağ yapmakta ve B2O3
şeklinde olup Borat olarak da adlandırılan bor oksit potasyumla indirgenerek bor elde edilir (5,6).
B2O3 + 6K → 3K2O + 2B
Diğer metotlar ise: BCl3 ün hidrojenle (H2) indirgenmesiyle elde edilir.
2BCl3 + 3H2 → 2B + 6HCl
Potasyum tetrafloroborat (KBF4) metalik sodyumla reaksiyona sokulursa bor elde edilir. Ayrıca
KBF4’ ün elektrolizi ile de oldukça saf bor elde edilir.
KBF4 + 3Na → KF + 3NaF + B
Bor oksidin magnezyum ile havasız ortamda reaksiyonu sonucu amorf bor elde edilir.
B2O3 + 3Mg → 2B + 3MgO
Benzer şekilde diğer cevherlerden de bor üretimi için farklı indirgenme reaksiyonları ve
buharlaştırma yöntemleri kullanılmaktadır.
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları
Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 1967 yılında kurulumu tamamlanan Bandırma Bor ve Asit
Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, bor madenlerini işleyerek yüksek katma değerli, kaliteli ve
sürdürülebilir rafine bor ürünlerine dönüştürmektedir. Dünya bor rezervinin %73’ünü elinde
bulunduran Türkiye’nin en önemli bor ürünleri üretim merkezlerinden biri olan Bandırma Bor ve
Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü, Bandırma Limanı aracılığıyla bor ürünlerinin global alanda
pazara sunarak Türkiye ve dünya ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaktadır (1,3).
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı diğer işletmelerin bünyesinde bulunan
sahalardan çıkarılan tinkal ve kolemanit; Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme
Müdürlüğü’nde işlenerek Borik Asit, Etibor-48, Boraks Dekahidrat/Boraks Pentahidrat,
Öğütülmüş Kolemanit, Susuz Boraks, Etidot-67, Çinko Borat, Bor Oksit (Amorf ve Camsı) olarak
kullanıma hazır hale getiriliyor. Ar – Ge çalışmalarıyla birlikte ürün portföyünü sürekli geliştiren
Eti Maden; Boraks dekahidrat, boraks pentahidrat ve borik asitten üretilen Amorf boroksit,
camsı boroksit, susuz boraks ve Etidot-67 ve Çinko Borat üretimini uluslararası kalite
standartlarında ileri teknolojiyle yüksek verimli hale getirmektedir (2-4).
Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü artan üretim kapasitesiyle yılda yaklaşık
400.000 ton rafine bor ürünü üretimi gerçekleştirmektedir. Yılda 900 bin tondan fazla ihracatın
gerçekleştiği Bandırma Liman Tesisleri ise 2014 yılında Bandırma Lojistik Birimi adı altında
Merkez Teşkilatına bağlanarak, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü ile birlikte
Türkiye’nin dünya pazarında önemli temsilcilerinden biridir. Ayrıca akredite edilmiş
laboratuvarlarda yapılan çalışmalarda üretim proseslerini 2017 yılı itibari ile 10.000 tonun
üzerien çıkartarak katma değerin iyileştirilmesini ve verimliliğin arttırılması hedeflenmektedir (46).
Çevreye duyarlı üretim anlayışıyla Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü,
tesislerde oluşabilecek tozunma ve hava kirliliğine karşı önlemler almaktadır. Yükleme alanı
modernizasyonu ile lojistik ve dağıtım ağının iyileştirme çalışmalarıyla üstün lojistik ve dağıtım
ağına ulaşmayı hedeflemektedir. Ayrıca, kendi enerjisini fabrika içerisinde kurulan tesislerden
karşılayan Bandırma Asit ve Bor Fabrikaları İşletme Müdürlüğü hem enerji tasarrufu hem de
ekonomiye katkı sağlamaktadır.
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Bor Ürünlerinin Kullanım Alanları
Bor madeni bir yarımetal element olma özelliğinden dolayı bir çok element ile bağ yapabilme
özelliğine sahiptir. Bor ilave edildiği ürüne yüksek oranda katma değer sağlamaktadır ki, bu
özelliğinden dolayı “sanayinin tuzu” olarak adlandırılmaktadır. Bu durum, bor madeninin
ekonomik açıdan önem derecesini açıkça ortaya koymakta ve bor ürünlerinin kullanım alanlarını
gittikçe genişletmektedir. Bor ve karbon bileşiminde oluşan borkarbür; parlak siyah renkli, kristal
yapılı, fiziksel ve kimyasal etkenlere karşı çok dayanıklı bir malzemedir. Çok stratejik bir malzeme
niteliğinde olan bu ürünün en önemli özelliği elmastan sonra gelen yüksek dayanımlı sertliğe
sahip olması ve güçlü nötron absorbsiyon kabiliyetidir. Ayrıca, borkarbür yüksek sıcaklığa
dayanıklı olup diğer bor bileşiklerinin sentezlenmesinde ara hammaddesi olarak
kullanılmaktadır. Borkarbür; refrakter endüstrisinde (antioksidan olarak), nükleer reaktörlerde
(kontrol çubuklarda), radyasyon koruyucu duvarlarında, tel haddelerinde (kılavuz olarak),
ekstrüzyon kalıplarında, metal matrisli kompozitlerde, düşük younluklu sermetlerde, alüminyum
matrisli kompozitlerde, katı füze yakıtlarında, yüzey borlama reaktiflerinde ve diğer borürlerin
üretiminde kullanılmaktadır. Almanya-ESK ve Çin Mudanjiang başlıca borkarbür üreticileridir.
Hekzagonal kristal yapısına sahip bornitrür, günümüzde “beyaz grafit” adı ile anılmaktadır.
Yüksek sıcaklığa dayanıklı, oksidasyon direnci yüksek bir malzemedir. Toz olarak üretilen
hekzagonal bornitrür, yüksek sıcaklıkta yağlama malzemesi olarak çok geniş kullanım alanı
bulabilmekle beraber, özellikle kalıpların yağlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır. Diğer
bazı silikat tozları ve ilavelerle süspansiyon halinde sprey olarak satılmaktadır. Ayrıca cam,
metalurji sektöründe, nozül olarak kullanılmaktadır. Kübik bornitrür, “suni elmas” olarak da
anılmaktadır ki, bütün aşındırıcılarda elmasın yerini almakta ve nanometrik çalışmalarda yoğun
olarak kullanılmaktadır. Bu nedenle zımparalama, cilalama işlemlerinde, sondaj başlıklarının
dişlilerinde, granit ve mermer sanayisinde ve metallerin işlenmesinde aktif olarak
kullanılmaktadır. Günümüz teknolojisinde, kesici takım ucu olarak kullanılan WC-Co sert
metallerin yerini almaktdır. Amorf bor, askeri amaçlı olarak yeşil renkli hedef aydınlatma ve
roketlerde de ateşleyici olarak kullanılmakla birlikte yarı iletkenlerde dapont element ve lazer
teknolojisinde katalizör olarak kullanılmaktadır. Ayrıca, bor alaşımları ile çeliğin borlanması ve
bor esasllı amorf malzeme üretimi işlemlerinde ana malzeme niteliğindedir. Ferrobor, genellikle,
trafo çekirdeklerinde amorf madde olarak kullanılmaktadır ki, özellikle kobaltlı ve nikelli türleri
yüksek frekanslı trafo çekirdeklerinde vazgeçilmez bir malzemedir. Nikelbor alaşımından üretilen
toz ferrobor, cam kalıpların yüzeyinin sertleştirilmesinde kullanılmaktadır. Bunların haricinde,
Bor filametleri; havacılık sanayi, spor malzemeleri için kompozitlerin üretimlerinde; bor halidleri
ise ilaç sanayi, katalistler, elektronik parçalar, bor flamentleri ve fiber optiklerinde; özel sodyum
boratlar, fotorafçılık kimyasalları, yapıştırıcılar, tekstil, deterjan ve temizlik malzemeleri, yangın
geciktiricileri, gübre ve zirai ilaçlarında; fluoborik asit ve trimetil borat, kaplama solüsyonlarında;
sodyum bor hidrürler, özel kimyasalları saflaştırma, kağıt hamuru beyazlaştırma, metal
yüzeylerin temizlenmesinde ve bor esterleri, polimerizasyon reaksiyonlar için katalist, polimer
stabilizatörleri ve yangın geciktiricileri olarak kullanılmaktadır (1,3-5).
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SONUÇ
Türkiye sahip olduğu elverişli ve kaliteli bor toprakları ile dünya bor piyasasının en önemli aktörü
olup dünyanın en önemli ham bor ihracatçısıdır. Türkiye’den ham bor alan rakip ülkeler, bunun
büyük bir bölümünü rafine bor ürünlerine dönüştürerek katma değeri yüksek bor ürünleri
üretmekte ve bu ürünleri Türkiye’nin de dahil olduğu piyasaya satmaktadırlar. Bu durum dolaylı
olarak Türkiye’nin kaynak israfına neden olmaktadır. Bor ekonomisinde rakip ülkeler için
hammadde kaynağı olan Türkiye’deki bor madenlerinin, dünya bor piyasasında hak ettiği
konumu elde edebilmesi, ancak katma değeri yüksek uç bor ürünleri üreten teknolojilerin
geliştirilmesi ile mümkün olabilecektir. Bunun öncülüğünü Eti Maden İşletmeleri Genel
Müdürlüğüne bağlı olarak çalışan Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü yapmakta
ancak arge çalışmaları ile katma değerli ürünlerin geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir.
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