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ÖZET 

Amaç: Anaerobik amonyum oksidasyonu (Anammox) anoksik ortamda amonyumun elektron verici 

nitritin elektron alıcı olarak azot gazına oksitlendiği proses olarak bilinmektedir. Konvansiyonel 

nitrifikasyon-denitrifikasyon prosesleriyle karşılaştırıldığında Anammox prosesinde daha az oksijen 

kullanılması ve hiçbir organik madde (metanol, glikoz) içeriğine gerek duyulmamaktadır. Ancak 

sayılan avantajlarının yanı sıra Anammox bakterilerinin yavaş büyüme oranı (11-30 gün) dezavantajını 

oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu bakterilerin zenginleştirilme safhasında özellikle kesikli reaktörler ile 

çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmada sürekli olarak işletilen yukarı akışlı reaktörde (UASB-Upflow 

anaerobic sludge blanket), farklı dolgu malzemeleri kullanılarak hassas ve yavaş büyüyen Anammox 

bakterilerinin sistemden dışarıya atılmasının engellenmesi amaçlanmaktadır.  

 

Tasarım ve Yöntem: Sistem yukarı akışlı kolon reaktörde 2 gün hidrolik bekleme süresinde  (HRT-

Hydraulic retention time) 45 gün işletilmiştir. Çalışmada seramik taşlar ve Linpor dolgu malzemesi 

kullanılmıştır. Amonyum ve nitrit içeren sentetik atık su içeriği kullanılarak, anaerobik koşullar 

Ar/CO2 (%95/5) gazı ile sağlanmıştır. Sistem UASB’de 253 C sıcaklıkta işletilmiştir. Sıcaklık, pH, 

amonyum azotu ve nitrit azotu ölçülmüştür.   

 

Bulgular: Her iki dolgu malzemesi ile 45 gün işletilen reaktörlerden seramik taşların kullanıldığı 

reaktörde amonyum azotunun giderimin hızlı bir şekilde %90’lara ulaştığı gözlenmiştir. Linpor dolgu 

http://en.wikipedia.org/wiki/Upflow_anaerobic_sludge_blanket_digestion
http://en.wikipedia.org/wiki/Upflow_anaerobic_sludge_blanket_digestion
http://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=HRT+hidrolik+retention+time&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FHydraulic_retention_time&ei=gEZDUPrRBsS3hAfezoH4Dg&usg=AFQjCNE2VRUEIUcOurFzf70VDrJeyKDBxw
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maddelerinin kullanıldığı reaktörde ise amonyum azotunun giderimi daha yavaş olmuştur. Nitrit azotu 

ise her iki reaktörde de %90’lara varan giderime ulaşmıştır. Stokiyometrik denkleme göre 

kıyaslandığında Linporlarda çok fazla miktarda nitrat azotunun oluştuğu görülmüştür. 25 gün sonunda 

Linporlu reaktörde elde edilen sonuçlarla seramik taş dolgulu reaktördeki sonuçlarla benzerlik 

göstermiştir. 

 

Çıkarımlar ve Özgün Değer:1995 yılında keşfedilen Anammox prosesi günümüzde oldukça fazla 

çalışılan azot giderim proseslerindendir. Bu prosesi oluşturan Anammox bakterilerinin mikrobiyal 

büyüme oranlarının çok düşük olması sebebiyle sistemdeki bakterilerin sistemde tutulması 

gerekmektedir. Literatürde gerçekleştirilen çalışmaların birçoğunda sürekli sistem yerine kesikli 

reaktör ile zenginleştirme aşamasına başlanmaktadır. Bu çalışmada ise kolon reaktör sürekli sistem 

olarak işletilmiştir. Ayrıca iki farklı dolgu maddesinin işletime etkisi de incelenmiştir. Aynı zamanda 

kullanılan dolgu malzemelerinin hollow fiber membranlarla kıyaslandığında çok daha ucuz olması da 

ekonomik açıdan avantaj oluşturduğu tespit edilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Anammox, Yukarı Akışlı Reaktör, Hidrolik Bekletme Süresi, Seramik Taş, 

Linpor 

 

1. GİRİŞ 

Azot ve azotlu maddeler çevre kirliliğinin en önemli sebeplerindendirler. Bu maddeler atık sularda 

fazla bulunmaları nedeniyle deşarj edilmeden önce arıtılmazlar ise; ötrofikasyon ve 

methomoglobinemi gibi ciddi problemlere sebep olmaktadırlar (Jin ve ark., 2008). Atık sularda 

bulunan bu azotlu bileşikler, biyolojik ve fizikokimyasal proseslerle arıtılarak uzaklaştırılmaktadırlar. 

Biyolojik azot giderim prosesleri; konvansiyonel nitrifikasyon ve denitrifikasyon prosesi olmak üzere 

iki temel aşamada ele alınmaktadır. Aerobik şartlarda gerçekleşen nitrifikasyon prosesinin ilk 

basamağında amonyum, amonyum oksitleyici bakteriler tarafından nitrite, ikinci basamağında ise 

nitrit, nitrit oksitleyici bakteriler tarafından nitrata yükseltgenmektedir. Anoksik şartlarda fakültatif 

anaerobik heterotrof denitrifiye bakteriler tarafından gerçekleşen denitrifikasyon prosesinin ilk 

aşamasında nitrat nitrite, sonraki aşamasında ise nitrit azot gazına indirgenmektedir (Terada ve ark., 
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2011). Atık sulardan biyolojik  azot giderimi fizikokimyasal azot giderimden daha ucuz ve daha 

yüksek arıtma verimine sahip olduğundan daha sık kullanılmaktadır  (Li ve ark., 2010). Bununla 

beraber, atık sularda kullanılan biyolojik azot giderim prosesleri genellikle yüksek NH4
+ 

ve düşük 

karbon içermektedir. Bu sebeple konvansiyonel denitrifikasyon prosesinde anabolik faaliyetlerin 

gerçekleşmesi için atık sularda bulunan karbon miktarının yeterli olmaması sebebiyle dışarıdan asetat, 

glikoz gibi ekstra karbon kaynağı gereklidir. Konvansiyonel nitrifikasyon aşamasında kullanılan 

oksijen ise ek bir enerjiye ihtiyaç duymaktadır. Sonuçta bu karbon kaynakları ve gerekli olan enerji 

işletme maliyetini arttırmaktadır (Noophan ve ark., 2009). Dolayısıyla konvansiyonel azot giderim 

proseslerine ek olarak günümüzde yüksek azot ve düşük karbon içeren atık sularda yeni, farklı ve daha 

az maliyet içeren prosesler yer almaktadır. Bunlar arasında, Anammox (Anaerobic ammonium 

oxidation - Anaerobik amonyum oksidasyonu), Sharon (Single reactor system for high activity 

ammonia removal over nitrite - Yüksek miktarda amonyağın nitrit üzerinden dönüşümünü içeren tekli 

reaktör sistemi), Canon (Complete autotrophic nitrogen removal over nitrite - Nitrit üzerinden 

tamamen ototrofik yolla azot giderimi), Oland (Oxygen limited autotrophic nitrification and 

denitrification-Oksijen sınırlı şartlarda ototrofik nitrifikasyon ve denitrifikasyon) gibi prosesler yer 

almaktadır (Mulder ve ark., 1995, Suneethi ve Joseph, 2011). 

Anaerobik şartlar altında amonyumun elektron verici, nitritin elektron alıcı olarak kullanılıp azot 

gazına yükseltgendiği prosese Anammox prosesi denilmektedir. Bu proseste ara ürün olarak hidrazin 

ve hidroksilamin açığa çıkmaktadır. Anammox mikroorganizmalarının büyümesinde karbon kaynağı 

olarak  karbondioksit kullanılmaktadır (Van de Graaf ve ark., 1995; Li ve ark., 2010). Bu prosesin 

stokiyometrisi Denklem (1)’de gösterilmektedir (Strous ve ark., 1998). 

 (1) 

 

Anammox prosesini gerçekleştiren bakterilere ise Anammox bakterileri denilmektedir. Anammox 

bakterileri, ilk olarak 1995 yılında Delft Teknik Üniversitesi’nde (Hollanda) bir atık su arıtma tesisinde 

metanojenik reaktör çıkış suyunu arıtan, denitrifikasyon yapan akışkan yataklı reaktörde keşfedilmiştir 

(Mulder ve ark., 1995). Ancak yaklaşık 30 yıl öncesinde de var olduğu tahmin edilmektedir (Van 

Hulle ve ark., 2010). İşletim açısından Anammox prosesi, konvansiyonel biyolojik azot giderim 
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prosesleri ile karşılaştırıldığında, ek karbon kaynağı ve havalandırma maliyetine sebebiyet 

vermediğinden %90 daha fazla kazanç sağlanmaktadır (Jetten ve ark., 2001; Chamchoi ve Nitisoravut, 

2007). Bununla beraber Anammox bakterilerinin zenginleştirme aşaması, düşük büyüme oranı (0,0027 

h
-1

) ve 11-30 gün arasında oluşma süresi ile uzun zaman almaktadır (Van Niftrik ve ark., 2004).  

 

Anammox bakterileri yavaş ve uzun sürede çoğaldıklarından dolayı, bu çalışmada sürekli olarak 

işletilen yukarı akışlı kolon reaktörlerde, sistemden bakteri kaçağını önlemek ve bakterilerin üzerinde 

çoğalabilmelerini sağlamak için farklı dolgu malzemeleri kullanılmıştır. Çalışma için farklı özelliklere 

sahip seramik taş ve Linpor dolgu malzemeleri seçilmiştir. Bu dolgu maddelerinin Anammox 

bakterilerinin zenginleştirilme aşamasında etkileri de incelenmiştir.  

 

2. TASARIM ve YÖNTEM 

2.1. Tasarım 

2.1.1. Sentetik Atık Su 

Sentetik atık su, amonyum kaynağı olarak NH4Cl, nitrit kaynağı olarak NaNO2 ve çeşitli mineraller ile 

hazırlanmıştır. Mineral çözeltisi, KHCO3 1,25 g/L, KH2PO4 0,025 g/L, CaCl2.2H2O 0,03 g/L, 

MgSO4.7H2O 0,02 g/L, FeSO4 0,00625 g/L, EDTA 0,00625 g/L ve 1,25 g/L iz element solüsyonu 

içermektedir (Trigo ve ark., 2006). İz element solüsyonu ise (g/L) Van de Graaf ve ark. (1996)’a göre 

hazırlanmıştır. 

2.1.2. Reaktör Dizaynı 

Çalışma, camdan yapılmış iki adet kolon reaktörde gerçekleştirilmiştir. Kolon reaktörler sürekli 

sistemde yukarı akışlı olarak işletilmiştir. Reaktörlerin hacimleri 770 ml, çapları ise 5,5 cm olarak 

oluşturulmuştur (Şekil 1). UASB’de çıkıştaki olası bakteri kaçağını engellemek için bir reaktöre 

seramik taşlar, diğer reaktöre ise Linpor dolgu malzemeleri (Avusturya) eklenmiştir. Seramik taşların 

hacimleri (100 adet: 254 cm
3
), Linpor dolgu malzemelerinin hacimleri ise (150 adet: 246 cm

3
) olarak 

hesaplanmıştır. Seramik taşın ve Linpor dolgu malzemesinin resimleri Şekil 2a ve 2b’de gösterilmiştir. 

Reaktörlerin, giriş sularının tanklarının ve boruların ışıktan etkilenmemesi için alüminyum folyolarla 

sarılarak karanlık bir ortam oluşturulmuştur. 
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Şekil 1. Anammox bakterilerinin zenginleştirilmesi için kullanılan kolon reaktörlerin 

şematik görünümü 

(a)  (b)  

Şekil 2. Seramik taş (a), Linpor (b) dolgu malzemeleri 

2.1.3. Bakteri Aşılanması 

Çalışmada kullanılan çamur, Kayseri Evsel Atıksu Arıtma Tesisinin anoksik kısmından aşılanmıştır. 

2.2. Yöntem 

2.2.1. Kolon Reaktörlerin İşletim Parametreleri 

Reaktörlerde anaerobik koşulları sağlamak için giriş suyuna Ar/CO2 (%95/5) gazı verilmiştir. 

Reaktörlerin hidrolik bekletme süresi 20,3 gün olacak şekilde peristaltik pompa (Ismatec 831, 

Almanya) ile ayarlanmıştır. Çalışma boyunca reaktörden çamur atılmamıştır. Reaktörlerin sıcaklığı 

253 C sıcaklıkta sabit tutulmuştur. Bu sıcaklık ısıtıcı kullanılarak ve dijital termometre ile günlük 

olarak ölçülerek sağlanmıştır. pH ise hem giriş hem de çıkış suyundan WTW Multi 340i (Almanya) 

pH metre ile ölçülmüştür. Giriş suyunun pH’ı 7, çıkış suyunun pH’ı ise 7,5-8 arasında tutulmaya 
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çalışılmıştır. Bu değerlerin üstünde veya altında pH değeri ile karşılaşıldığında duruma göre 0,5 M 

HCl veya 0,5 M NaOH solüsyonu ile dengelenmiştir. Reaktörlerin beslenmesi ise içlerinde NH4Cl 60 

mg N/L ve NaNO2  

90 mg N/L olacak yapılmıştır. 

 

2.2.2. Analizler 

Amonyum konsantrasyonu standart metotlar (APHA, 2005) esas alınarak spektrofotometrede (HACH 

DR5000, ABD), nitrit ve nitrat konsantrasyonu ise İyon Kromatograf cihazında (ICS-5000, Dionex, 

Sunnyvale, CA, ABD) ölçülmüştür. Toplam organik karbon ve toplam azot Shimadzu TOC-TN 

(Japonya) cihazı ile ölçülmüştür. 

 

3. BULGULAR  

Kolon reaktörler laboratuvar ölçekli sürekli olarak işletilen yukarı akışlı kolon reaktörlerde 45 gün 

işletilmiştir. Bunlar NH4
+
-N 60 mg/L ve NO2

-
-N 90 mg/L içeren atık su ile beslenmişlerdir. 

Reaktörlere dışarıdan herhangi bir organik karbon kaynağı verilmemiştir. Şekil 3’te amonyum, nitrit ve 

nitrat azotlarının değerleri arasındaki profil gösterilmiştir. 

 

Şekil 3. Reaktörlerdeki çıkış nitrit-amonyum-nitrat azotları profilleri 
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Seramik taşların ve Linpor dolgu malzemesinin kullanıldığı kolon reaktörlerde ilk 5 günde nitrit 

azotunun giderimi %95’lere ulaşırken, sonraki 5 günde Linpor içeren reaktörde nitrit azotunun 

giderimin %89’lara düştüğü görülmektedir. 10 günden sonra hem seramik taşlar hem de Linpor dolgu 

malzemesi kullanılan kolon reaktörlerde nitrit azotunun giderimi %90’lara ulaşılmıştır. Seramik 

taşların kullanıldığı kolon reaktörde amonyum azotunun gideriminin 7. günden sonra %90’lara 

ulaştığı, bu giderim oranınına Linpor dolgu malzemelerin kullanıldığı kolon reaktörlerde ise 15 günde 

ulaşıldığı tespit edilmiştir. Dolayısıyla Linpor dolgu maddelerinin kullanıldığı reaktörde amonyum 

azotunun giderimi daha yavaş olmuştur. Her iki sistemde de nitrat azotunun oluştuğu görülmektedir. 

Bu reaktörler içerisinde hücreler faaliyeti gerçekleştiğini göstermektedir. Ancak stokiometrik 

denkleme göre kıyaslandığında Linporlarda çok fazla miktarda nitrat azotunun oluştuğu görülmüştür. 

25 gün sonunda Linpor dolgu malzemesi içeren reaktörde elde edilen sonuçlarla seramik taş dolgulu 

reaktördeki sonuçların benzerlik gösterdiği bulunmuştur. Şekil 4’te ise seramik ve Linpor dolgu 

malzemeleri içeren kolon reaktörlerdeki pH değerleri arasındaki karşılaştırma görülmektedir.  
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Şekil 4. Reaktörlerdeki pH profilleri 

 

Bu şekle göre her iki sistemde de pH değerlerinin Anammox bakterilerinin zenginleştirilmesi için 

gerekli olan değerden daha yüksek olduğu görülmektedir. Nitrit, amonyum ve nitrat azotunun 

profillerinin normal olduğu düşünüldüğünde, pH değerinin yüksek olması, anoksik ortamdaki 

Anammox haricindeki diğer bakterilerin ortamdan elimine olduğu sonucuna ulaşılmasını 

sağlamaktadır.  
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Trigo ve ark. (2006) kesikli biyoreaktörde hollow fiber membran kullanarak Anammox prosesini 

zenginleştirmişlerdir. Sonrasında tuz konsantrasyonunda değişikliğe gitmişlerdir. Reaktörü +35 ºC’de, 

pH 8’de işletmişler ve tuz konsantrasyonunu 100 mg/L’den 10 mg/L’ye düşürmüşlerdir. Üç farklı 

sentetik ortam denemişler ve bunlardan kalsiyum ve fosfor oranı düşük olan sistemde aktivitenin daha 

hızlı bir şekilde geliştiğini gözlemlemişlerdir. Bu sistemde azot tüketim oranının 710 mg/gün’e 

ulaştığını bulmuşlardır. Nitrat, nitrit ve amonyum konsantrasyonunu standart metotlara göre 

belirlemişler ve (Fluoresce in situ hibridizasyon (FISH) ile reaktördeki bakterilerin Anammox bakteri 

içeriğine bakmışlardır. Hollow fiber membran kullanarak Anammox reaksiyonunun 

mikroorganizmaların gelişmesi için uygun bir ortam ve azot giderimi için de uygun bir sistem 

olduğunu bulmuşlardır. 

Zhang ve ark. (2011) biyokütlenin tutulması için polietilen süngeri ile yukarı akışlı reaktörde 

Anammox prosesini uygulayarak yüksek oranda azot giderim performansını denemişlerdir. Azot 

yükleme oranını günde 8,4 kg/m
3 

N olarak almışlar, azot giderimini ise günde 6 kg/m
3 

N olarak 

ölçmüşlerdir. Buradan polietilen süngerinin yüksek azot giderim performansının elde edilmesinde 

etkili bir madde olduğunu açığa kavuşturmuşlardır. Amonyum:nitrit:nitrat oranını sırasıyla 1:1,09:0,14 

olarak uygulamışlardır. Bakteri popülasyonunu DNA analizi sonucunda doğrulamışlardır. Stabil 

Anammox performansı elde edildikten sonra Kumadai-1 ve KSU-1 türlerinin baskın olduğunu 

görmüşlerdir. 

Ni ve Meng (2011) yukarı akışlı sürekli reaktörde üç farklı çamur (floküle çamur, granüler çamur ve 

inaktif metanojenik granül) ile aşılama yapıp stabil şartlar sağlandıktan sonra substrat 

konsantrasyonunu ani bir şekilde artırıp Anammox mikroorganizmalarının inhibisyon etkisini 

çalışmışlardır. Reaktörde sentetik atık su kullanmışlardır. Reaktöre besleme yapmadan önce argon gazı 

ile oksijenden arındırmışlardır. Sonuçta en yüksek azot giderimini inaktif metanojenik granül ile 

aşılanan reaktörde gözlemişlerdir. Giriş substrat konsantrasyonunu azaltarak yapılan düzeltmede, 

Anammox bakterileri ile zenginleştirilenden daha iyi sonuç almışlardır. Buradan Anammox 

bakterilerinin saflığının iyileştirmede ana faktör olduğunu görmüşlerdir. Ek olarak amonyağın 

Anammox reaktör performansında ve iyileştirme prosesinde önemli olduğu sonucuna varmışlardır. 

Suneethi ve Joseph (2011) yapmış oldukları çalışmada, anaerobik membran biyoreaktörde anaerobik 

aşılama ile Anammox bakterilerinin başlaması ve devamlılığını çalışmışlardır. Çalışmalarında hollow 
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fiber membran modülü kullanmışlardır. Anammox bakterilerinin gelişebilmesi için anaerobik 

membran biyoreaktörün içi %60 aşı bakteri, %40 NH4Cl/NaNO2 içeren zenginleştirme ortamı ile 

doldurmuşlardır. Reaktörü HRT 1-3 gün arasında 350 gün işletmişlerdir. Sülfür indirgeyen bakterilerin 

H2S üretmesini engellemek için ilk başta NaNO3 (10 mg/L) eklemişlerdir. Bunu yanında amonyum 

azot konsantrasyon oranlarını da değiştirmişlerdir. Eş zamanlı olarak amonyum azotu ve nitrit 

azalması, nitrat üretimi, hidroksilamin, hidrazin varlığı, organik yük azaltılması ve bikarbonat 

kullanıldığını kanıtlamışlardır. Sonuçta en iyi giderimin HRT 3 günde olduğunu bildirmişlerdir. 

Chamchoi ve Nitisoravut (2007) Anammox zenginleştirilmesi için yukarı akışlı, aktif çamur ve 

anaerobik çürütme reaktörleri 4 ay boyunca kesikli olarak işletmişlerdir. Sonrasında bütün reaktörlerde 

amonyum ve nitritin devamlı uzaklaştırılmasının Anammox aktivitesini meydana getirdiğini 

gözlemlemişlerdir. 

Literatürde yapılan birçok çalışmada farklı dolgu malzemeleri kullanılarak Anammox aktivitesi ile 

çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmada ise seramik taş ve Linpor dolgu malzemeleri ile ayrı ayrı işletilen 

yukarı akışlı kolon reaktörlerde Anammox zenginleştirme aşamasının birbirlerine yakın olduğu 

sonucuna varılmıştır. Reaktörlerde yapılan analiz sonuçlarına göre, ortamda Anammox aktivitesinin 

başladığı görülmektedir.  

 

3. ÇIKARIMLAR ve ÖZGÜN DEĞER 

 

1995 yılında Delft’te (Hollanda) keşfedilen Anammox prosesi günümüzde oldukça fazla çalışılan azot 

giderim proseslerindendir. Bu prosesi oluşturan Anammox bakterilerinin mikrobiyal büyüme 

oranlarının çok düşük olması sebebiyle ortamdaki bakterilerin sistemde tutulması gerekmektedir. 

Literatürde gerçekleştirilen çalışmaların birçoğunda sürekli sistem yerine kesikli reaktör ile 

zenginleştirme aşamasına başlanmıştır. Bu çalışmada ise kolon reaktör sürekli sistem olarak 

işletilmiştir. Ayrıca seramik taşların ve Linpor dolgu malzemesinin işletime etkisi de incelenmiştir. Bu 

dolgu malzemelerinin işletime etkisinin yanı sıra Anammox bakterilerinin yavaş büyümesi sebebiyle, 

sistemden bakteri kaçağının engellenmesi ve üzerinde büyüyebilecekleri bir ortam sağlanmıştır.  Aynı 

zamanda farklı reaktörlerde kullanılan dolgu malzemelerinin hollow fiber membranlarla 
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kıyaslandığında çok daha ucuz olması da ekonomik açıdan avantaj oluşturduğu tespitini 

doğurmaktadır. 
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TEKSTİL ATIKSULARININ GİDERİMİNDE ATIK DÖKÜM KUMLARININ KULLANIMI 

 

Elif Gürkan, Semra Çoruh
 

Ondokuz Mayıs Üniveristesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Müh. Böl. SAMSUN 

 

 

ÖZET 

 

Ülkelerin sanayileşmesi ile birlikte endüstriyel bazlı su kullanımının artması ve son yıllarda ortaya 

çıkan küresel ısınma sorunu, yüzeysel ve yeraltı su kaynaklarının tükenmesine sebep olmaktadır. 

Endüstriyel atıksuların doğaya yaptığı etkiler önemli düzeyde, doğal dengeyi değiştirici ve bazı 

durumlarda geri dönülmez nitelikte olmaktadır. Endüstrilerden kaynaklanan atıksular, evsel atıksulara 

göre kaynak, miktar ve karakter açısından büyük farklılıklar gösterirler. Bu nedenle endüstri tesisinin 

çıkış sularının doğal su ortamlarının kirletmesini engelleyecek şekilde arıtılması gerekmektedir. Bu 

atıksuların arıtılıp geri kazanılması ile hem su kaynaklarının tüketimi hem de deşarj edilen arıtılmış 

atıksuların miktarı azaltılmakta ve çevresel etkileri en aza indirilebilmektedir. 

 

Ülkemizdeki en büyük endüstri dallarından biri olan tekstil endüstrisi, çok su tüketilen, kullanılan 

hammadde ve kimyasal maddelerin, gerçekleştirilen işlemlerin, her işlem için uygulanan teknolojilerin 

çeşitliliği nedeni ile farklılık gösteren ve üretilen ürüne bağlı atık kaynağı olarak son derece değişken 

yapıya sahip bir endüstridir. Tekstil endüstrisi atıksularının en belirgin özelliği, yüksek miktarda 

organik ve inorganik kimyasal içermesi ve yüksek toplam organik karbon (TOK), kimyasal oksijen 

ihtiyacı (KOI) ve yoğun renk içeriğidir.  Alıcı su kaynaklarına verilen boyar maddeler organik yük 

olarak bu kirliliğin küçük bir kısmını oluşturmaktadır; ancak alıcı ortamda çok düşük 

konsantrasyonlarda boyar madde bulunması bile estetik açıdan istenmeyen bir durumdur. Bu nedenle 

boyar madde içeren tekstil endüstrisi atıksularından renk giderim prosesleri ekolojik açıdan önem 

kazanmaktadır. Günümüzde boyar maddelerin giderimi büyük oranda fiziksel ve kimyasal yöntemlerle 

gerçekleştirilmektedir. 

Bu çalışmada, atık döküm kumlarının, tekstil endüstrisi atık sularında renk gideriminde adsorbent 

olarak kullanılması amaçlanmaktadır.  
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 Anahtar Sözcükler:  Endüstriyel atıksu, atık döküm kumu, adsorpsiyon 

ABSTRACT 

 

Nowadays, the accelerating need of water due to usage of water in industralized countries and global 

warming is causing all water sources to be exhausted. The effects the industrial wastewater made to 

the nature are important level, changer of natural balance, and sometimes non returned position. By 

reusing the treated the wastewater, not only the consumption of natural water sources has been 

prevented, but also the amount of discharged treated wastewater and its effects to the environment has 

been decreased. The wastewater resulted from industries shows big differences according to the 

wastewater in houses in the conditions of resource, amount, and character. So output water of the 

industry establishment has to be purified to prevent not to dirty natural water places. 

 

Textile industry is one of the biggest industries of Turkey and it consumes Access amount of water. As 

there are several methods and technologies used in this sector due to the different raw materials and 

various chemicals, the wastewaters obtained vary related to the products produced. The most 

prominent feature of textile industry wastewater is contained high amounts of organic and inorganic 

chemicals, and high total organic carbon (TOC), chemical oxygen demand (COD) and intense color. 

The discharge of dyes into the receiving waters constitutes only a small portion of water pollution. 

However the presence of very low concentrations of dyes in receiving waters is aesthetically 

undesirable. Therefore, treatment processes removing dyes from textile effluents have become 

important in order to conserve receiving waters.  

 

In this study is to investigate using the adsorpsion method of removal with waste foundry sands, which 

are used expecially dye nd textile industries and  are an important polluting agent in the waste water 

dumped into the environment by these industries.  

 

Keywords: Industrial waste water, waste fondry sand, adsorption 
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1.GİRİŞ 

 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin sanayileşmesi ile birlikte artan endüstriyel amaçlı su kullanımı; 

doğal kaynakların tükenmesine yol açarken diğer yandan su, hava ve toprak kirliliğine yol açmaktadır. 

Bu noktada, evsel ve endüstriyel proseslerde oluşan atıksuların, doğal su ortamlarını kirletmesini 

engelleyecek şekilde arıtılması ve geri kazanılması önem kazanmıştır.  

Tekstil endüstrisi atık sularının en önemli kirlilik parametreleri; KOİ ve renktir. Renkli atık suların 

doğrudan ekosisteme deşarj edilmesi, sadece estetik açıdan çevreye zarar vermekle kalmayıp 

anaerobik şartlarda yüksek oranda toksik ve kanserojenik olan aromatik aminlerin oluşmasına ve 

KOİ’nın artmasına neden olmaktadır (Eltem, 2001; Mohamed, 2004; Arami, Limaee, vd., 2005; 

Sakkayawong, vd., 2005). Bu sebeple son yıllarda renkli atık sular üzerinde önemle durulmaktadır.  

 

Boya içeren atık suların arıtılması için fiziksel, kimyasal ve biyolojik esaslı birçok yöntem 

kullanılmaktadır (Mahramanlıoğlu ve Arkan, 2002). Fiziksel yöntemler; adsorpsiyon, membran 

sistemleri, iyon değiştirme gibi tekniklerden oluşur. Tekstil atık sularının arıtımında biyodegradasyon, 

biyobirikim, biyosorpsiyon ve fungal bozundurma olarak sınıflandırılan biyolojik yöntemler de 

kullanılmaktadır. Atık suyun renk giderimi için ihtiyaç duyulan kimyasal maddelerin kullanıldığı 

kimyasal işlemler; oksidatif prosesler, fotokatalitik metot, kimyasal koagülasyon ve fokülasyon ve 

elektrokimyasal yöntemlerden ibarettir. Bu yöntemlerle, yüksek oranda renk giderim veriminin 

atıksudaki boya türüne bağlı olarak değişiklik göstermesi ve pahalı yöntem olmalarından dolayı 

dezavantajlıdır.  

 

Adsorpsiyon, kirleticilerin gideriminde kullanılan metotlar arasında oldukça stabil olması nedeniyle 

son yıllarda çok çalışılan, çok etkili ve ekonomik olan bir tekniktir (Zille, vd., 2005). 

Adsorpsiyon yönteminde en yaygın olarak kullanılan adsorban madde aktif karbon olmakla birlikte 

(Ozcan, vd., 2004b)., zeolit, bentonit, montomorillionit, sepiyolite gibi killerin (Baskaralingam, vd., 

2006; Benkli, vd., 2005; Kilinc Alpat, vd., 2008; Ozcan ve Ozcan, 2004a), ponzanın (Akbal, 2005), 

zirai atıklar ve fermentasyon atıklarının (Aksu ve Isoglu, 2006), kömürün (Mahramanlıoğlu ve Arkan, 

2002), dip külü ve uçucu külün (Dincer, vd.,  2007), talaşın ve kumun (Rauf, vd., 2008) meyve atıkları, 

cüruf, kayısı çekirdeği, ceviz kabuğu bentonit kili, mısır koçanı, fıstık kabukları, pirinç kabukları,  
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pamuk artıkları ve diger tarımsal atıklardan (Aksu ve Tezer, 2005; Al-Degs, vd., 2000; Can ve Yıldız, 

2005; Chen, vd., 2005; Yener, vd., 2006; Yoo, vd., 2000) elde edilen malzemeler denenmiş ve renk 

gideriminde değişik ölçülerde başarılı olunmuştur. Kullanılan materyallerin tümünün, kolay 

bulunabilir olması, yenilenebilir olması, bölgesel olarak uygulanabilir olması ve düşük maliyetli 

olması gibi önemli avantajları vardır. 

Dökümcülük sektöründe üretilen parçaların temiz, sağlam ve ucuz elde edilebilirliği esastır. Bu 

amaçla, erimiş metalin ısısına ve basıncına karşı dirençli, gaz geçirgenliği, akıcılığı, plastikliği, 

yeniden kullanıma elverişli ve ekonomik olması nedeniyle döküm kumu kullanılmaktadır. 

 

Döküm kumları, % 85-95 yüksek kaliteli silis kumu, % 4-10 bağlayıcı, % 2-10 döküm yüzeyini 

iyileştirmek için karbonlu katkı maddesi (kömür tozu) ve bağlayıcıları aktive etmek için sudan oluşan, 

1500
o
C sinterleşme sıcaklığına sahip ve su ile yapışabilir kil içeriğine sahiptir (Yalçın, vd., 2003). 

Karbon içeriği nedeniyle siyah renkli, yarı-köşeli veya yuvarlak şekilli, %85-95'i 0,6 mm ile 0,15 mm 

arasında, %5-12'si ise 0,075 mm'den küçük yapıda kumlardır (Javed, vd., 1994b; Kaur, vd., 2012).  

 

Dökümhane kumları kullanılan bağlayıcının cinsine göre; inorganik bağlayıcılı doğal dökümhane 

kumları (yeşil kum), organik bağlayıcılı sentetik döküm kumları olmak üzere iki gruba ayrılır. Her iki 

grup kum, yararlı kullanım için uygun olmakla birlikte, farklı fiziksel ve çevresel özelliklere sahiptir. 

Döküm kumlarında en çok kullanılan inorganik bağlayıcılar killerdir. Bunların arasında en çok tercih 

edilen ise bentonitlerdir. Organik bağlayıcı olarak; reçineler kullanılmaktadır. Reçine bağlı bir kum 

pişirildikten sonra çok sert bir yüzeye sahip olur, ancak en büyük dezavantajı, durduğu yerde hızla 

nem absorplamasıdır; bu sebepten reçine bağlı kalıp veya maçalar pişirildikten hemen sonra 

kullanılmalıdır. 

 

Bentonitli döküm kumunun avantajı; nem miktarını uzun süre saklayabilmesidir. En büyük dezavantajı 

ise, özelliklerinin değişken oluşu, istendiği gibi sabit tutulmamasıdır. Reçineli döküm kumunun 

avantajı; üniform tane boyutu, daha yüksek refrakterlik özelliği, daha düşük miktarda su, daha kolay 

kontrol edilebilirliği, yüksek geçirgenlik Doğal kumlardaki yaklaşık % 6-8 nem’e karşı sentetik 

kumlarda çoğunlukla % 3 civarında nem vardır (Başar ve Aksoy, 2012). 

Atık döküm kumları üzerine yapılan çalışmaların başlangıcı 1980’li yıllara dayanmaktadır. Yapılan 

çalışmalarda;  atık döküm kumlarının sızma karakteristikleri incelenmiş (Engroff, vd., 1989; Ham, vd., 
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1990; Tikalsky, vd., 1998). atık döküm kumlarının çamurlarla karıştırarak permeabilitelerini 

araştırmışlar (Tarun ve Shiw, 1997) ve geri dönüştürülebilir bir atık olarak geoteknik uygulamalardaki 

kullanımlarını incelemişlerdir. Termal analizlerle %98 inin geri dönüştürülerek kullanılabileceği, 

karayolları seddelerinde ve yol yapımı için dolgu malzemesi (Ham vd., 1990;  Kirk, 1998;  Mast ve 

Fox, 1998; Partridge, vd., 1999) bunun yanı sıra, bitümlü asfalt karışımlarda kullanılabilirliğini 

(Braham, 2002) incelemişlerdir. Atık döküm kumlarının, yol alt ve üst yapısında dolgu malzemesi ve 

temel tabaka olarak kullanımını araştırmışlardır (Güney ve Koyuncu, 2002; Guney, vd., 2006). 

 

Atık döküm kumlarının, spor ve oyun sahaları için dolgu malzemesi, hidrolik bariyerlerde kullanımı 

(Abichou, vd., 1998; Abichou, vd., 2000), akışkan dolgularda (Deng vd., 2008; Siddique and 

Noumowe, 2008; Tikalsky, vd., 2000), zemin ıslahında (Vipulanandan, 2000) da kullanılabilirliği 

üzerine çalışmalar yapılmıştır. Atık döküm kumlarının, geçirimsizlik özelliğini bentonit katkısıyla 

iyileştirerek depo sahasında geçirimsiz perde yapımında kullanılabilirliği üzerine de araştırmalar vardır 

(Solmaz, 2008).  

 

Beton içinde (Khatib, vd., 2010; Siddique, vd., 2009; Yalçın vd., 2003) ayrıca çimento harcı olarak 

kullanılabileceğini ileri sürmüşlerdir. (Bakış, vd., 2006; Güney, vd., 2006; Javed vd., 1994b,),  tuğla, 

briket, yol taşı yapımı, inşaat mühendisliğinde (Smith, 1994, Khatib ve Ellis, 2001, Naik, vd., 2004;  

Siddique vd., 2009) kullanımı üzerine de çalışmalar vardır. Seramik-fayans malzemelerinde kullanımı 

üzerine de (Naga ve El-Maghraby, 2003; Seung-Whee ve Woo-Keun, 2006) araştırmalar yapılmıştır. 

 

Tarımsal uygulamalarda, kompost malzemesi ile birlikte toprak iyileştirici olarak kullanımı (Lindsay 

and Logan, 2005) yönelik çalışmalarda bulunmaktadır. Kışın buzlandırmayı önleme, yüksek silika 

içeriği ile zararlı atıkların vitrifikasyonunda, yeşil metal döküm kumlarının hendek, çukur ve siper gibi 

değişken dolgu alanlarında kullanılabileceği bulunmuştur Yine döküm kumlarından Zn, Mn ve Pb 

uzaklaştırılması için elektrik yöntemi önerilirken, döküm kumu içindeki krom ve silikanın yeniden 

kazanımı için yöntem önerenler de vardır (Güney vd., 2002). 

Amacımız; dökümhanelerde temel atık olarak meydana gelen atık döküm kumlarının yarattığı çevre 

sorunlarının azaltılması ve kontrol edilmesi ve yeniden değerlendirilmesine yönelik çözüm önerilerine 

katkıda bulunabilmektir. 
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Bu çalışmada, döküm endüstrisinden kaynaklanan atık döküm kumlarının, tekstil endüstrisi atık 

sularında renk gideriminde adsorbent olarak kullanılması amaçlanmaktadır.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

 

2.1. Materyal 

 

Çalışmamızda adsorbent olarak kullanılan atık döküm kumu Samsun’da bulunan Birlik Döküm Sanayi 

A.Ş. ‘den temin edilmiştir. Döküm kumu, pik döküm işlemlerinde kullanılan bentonitli döküm 

kumudur.  

 

Tablo 1. Döküm kumunun kimyasal bileşimi (AFS 1991) 

 

Bileşen  % 

SiO2  87.91  

Al2O3  4.70  

Fe2O3  0.94  

CaO  0.14  

MgO  0.30  

SO3  0.09  

Na2O  0.19  

K2O  0.25  

TiO2  0.15  

Mn2O3  0.02  

SrO  0.03  

Kızdırma kaybı  5.15  

 

Adsorpsiyon çalışmalarında kullanılmak üzere metilen mavisi (C16H18N3SCI), seçilmiştir. Öncelikle 

1000 ppm’lik (mg/L’lik) stok çözeltisi hazırlandı. Daha sonra istenen konsantrasyonlardaki (25, 50, 

100 ve 200 mg/L) boya çözeltileri, stok çözeltilerden seyreltme yapılarak hazırlandı. Boya 

çözeltilerinin pH ayarları 0,1 N NaOH ve 0,1 N HCl çözeltileri kullanılarak yapıldı. 
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Tablo 2. Metilen mavisi’nin fiziksel özellikleri 

 

Sınıflandırma numarası  52015  

Suda çözünürlük  %3.55  

λmax  665 nm  

Molekül ağırlığı  319,9 g/mol  

Boya grubu  Tiyazin  

Kimyasal Formülü 

 

 

2.2. Metod 

 

Deneylerde kullanılan metilen mavisi çözeltileri 1000 mg/l konsantrasyonunda hazırlanan stok 

çözeltiden uygun oranlarda seyreltmeler yapılarak hazırlandı. Kesikli sistem adsorpsiyon çalışmaları, 

250 ml’lik cam balonda (çalışma hacmi 50 ml) metilen mavisi boyarmadde çözeltileri ile istenilen 

dozdaki atık döküm kumu temasıyla gerçekleştirildi. Atık döküm kumu ile metilen mavisi karışımı 

sıcaklık kontrollü karıştırıcıda 150 rpm sabit hızda 1 saat karıştırıldı. Deneyler, 25 - 200 mg/l başlangıç 

konsantrasyonlarında, 3-9 pH aralığında,            0.25- 1g adsorbent dozu ve 5 – 240 dk aralığında 

gerçekleştirilmiştir. Örnekler,  UV-Vis Spektrofotometrede λmax 665 nm’de ölçülmüştür. Atık döküm 

kumu ile metilen mavisinin adsorpsiyon verimi (E)  aşağıdaki eşitlikler kullanılarak hesaplandı. 

 

0

0

(%) 100
C C

E
C


               (1) 

C0 : Başlangıç Konsantrasyonu 

C :  t anındaki konsantrasyon 
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3. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

 

3.1. Temas Süresinin Etkisi  

 

Metilen mavisinin atık döküm kumu üzerine adsorpsiyon metodu ile uzaklaştırılmasında sürenin 

etkisini araştırmak ve adsorpsiyon kapasitesinin en yüksek seviyede bulunduğu alıkonma süresinin 

belirlemek amacıyla 5 - 240 dakika süreyle denemeler yapılmıştır ve yapılan denemelerde 

adsorpsiyonun yaklaşık olarak 60. dakikadan itibaren dengeye ulaştığı ve bu dengenin 120. dakikaya 

kadar devam ettiği daha sonra desorpsiyona geçişin olduğu gözlenmiştir. Bu nedenle adsorpsiyon 

deneylerinde çalışma süresi 60 dakika olarak seçilmiştir (Şekil 1). 

 

 
 

Şekil 1. Zamanın Adsorpsiyon Kapasitesine Etkisi  

 

 

3. 2. Atık Döküm Kumu Dozunun Etkisi 

 

Metilen mavisi giderimine atık döküm kum dozunun etkisini incelemek için 50 mg/L’lik               50 

ml çözeltisi, 20 °C ve 150 rpm çalkalama hızında ve ortamın doğal pH’ınde 0.25 - 1 g aralığında farklı 

dozlarda çalışmalar yapılmıştır. Farklı adsorbent dozlarında metilen mavisi adsorpsiyon verimine 

etkisi Şekil 2’de verilmiştir. Atık döküm kum dozu artmasıyla metilen mavisi giderim verimi 

artmaktadır.  
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Şekil 2. Atık Döküm Kumu Dozunun Adsorpsiyon Kapasitesine Etkisi  

 

3.3. Başlangıç Konsantrasyonunun Etkisi 

Deneylerde başlangıç boyar madde konsantrasyonunun adsorpsiyon prosesi üzerindeki etkisini 

belirlemek için, metilen mavisinin 25, 50, 100 ve 200 mg/L başlangıç konsantrasyonlarında numuneler 

hazırlanmıştır. 60 dakikalık alıkonma süresince belirli zaman aralıklarında numuneler alınarak boyar 

madde konsantrasyonları ölçülmüştür. Başlangıç konsantrasyonunun adsorpsiyon üzerindeki etkisi 

Şekil 3’de gösterilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi boyar maddenin konsantrasyonu arttıkça 

adsorpsiyon verimi azalmıştır. 

 

Şekil 3. Başlangıç Boyar Madde Konsantrasyonunun Adsorpsiyon Kapasitesine Etkisi  
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3.4. pH’nın etkisi 

 

Renk giderimi üzerine pH’ın etkisi, pH 3- 9 aralığında incelenmiştir. 150 rpm çalkalama hızında, 

25
o
C’de, 0.5 g atık döküm kumu ve 50 mg/L boya çözeltileri kullanılarak, 1 saatlik çalkama süresi 

sonunda elde edilen deney sonuçları Şekil 4’te sunulmuştur.  

 

 

Şekil 4. Ortam pH’ının Adsorpsiyon Kapasitesine Etkisi  

 

3.5. Adsorption izotermleri 

 

Langmuir ve Freundlich adsorpsiyon izotermleri su ve atıksu uygulamalarında yaygın bir kullanım 

alanına sahiptir. Langmuir adsorpsiyon izotermi teorik bir model olup yüzeydeki tüm merkezlerin aynı 

olduğu, adsorplanmış moleküllerin kendi aralarında etkileşmediği, yüzeylerin homojen olduğu ve 

adsorpsiyonun tek tabaka halinde gerçekleştiği kabulüne dayanır. Langmuir adsorpsiyon modeline ait 

eşitlik aşağıda verilmiştir 

 

1 1 1e m m eq q bq C            (2) 

 qe, birim adsorbent kütlesinde adsorplanan boya miktarı (mg/g), Ce, dengede adsorplanmadan kalan 

boya derişimi (mg/l), qm ve  b ise Langmuir sabitleridir. qm ve  b değerleri Ce’ye karşı Ce/qe grafiğinin 
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eğim ve kaymasından hesaplanır. Şekil 5a’da Langmuir izotermi gösterilmiştir. İzoterm sonuçları 

Tablo 3’de verilmiştir.  

 

Freundlich izoterm eşitliği adsorplanan derişimdeki artışla, adsorbent yüzeyindeki adsorplanmış 

madde derişiminin de arttığı varsayımına dayanmaktadır. Freundlich çözeltilerin adsorpsiyonunu 

açıklamak için aşağıdaki eşitliği türetmiştir: 

 

ee CnKq log)/1(loglog                     (3) 

 

qe, birim adsorban üzerine adsorplanan boya miktarı (mg/g), Ce adsorpsiyon sonrası çözeltide kalan 

boyanın derişimi (mg/l), K deneysel olarak bulunur ve adsorpsiyon kapasitesini ifade eder, n ise 

adsorpsiyon yoğunluğudur. 1/n ve K değerleri logCe’nin log qe’ye karşı grafiğinden elde edilir. Şekil 

5b’de Freundlich izotermi gösterilmiştir. İzoterm sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.  

 

 

 

 

 

Şekil 5a. Atık Döküm Kumu ile metilen mavi 

adsorpsiyonunun Langmuir izotermi 

 

 

Şekil 5b. Atık Döküm Kumu ile metilen mavi 

adsorpsiyonunun Freundlich izotermi  

 

 

Tablo 3. Atık Döküm Kumu ile metilen mavi adsorpsiyonu için izoterm sonuçları 
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Langmuir izotermi              Freundlich izotermi 

 qm (mg/g) b (g/l) R
2 

K (mg/g) 1/n (g/l) R
2 

Atık Döküm 

Kumu 
12.26 0.196 0.9934 3.025 0.3372 0.7967 

 

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada tekstil endüstrisinde boyama işlemlerinde kullanılan metilen mavi (methylene blue) 

boyar maddesinin gideriminde ucuz maliyetli bir adsorbent olan Samsun ilinde bulunan 

dökümhaneden temin edilen bentonitli döküm kumunun kullanılabilirliği araştırılmıştır.  

Atık döküm kumu ile metilen mavi giderimine temas süresinin, adsorbent dozunun, başlangıç metilen 

mavi konsantrasyonu ve pH’ın etkileri incelenmiştir. Başlangıç metilen mavi konsantrasyonunun 

giderim verimine etkileri incelendiğinde, artan konsantrasyon ile giderim veriminde düşme 

gözlenmiştir. Bununla birlikte atık döküm kumu adsorplama kapasitesinde artış sağlanmıştır. 

Adsorpsiyon izotermleri incelendiğinde ve modellere ait grafiklerin korelasyon katsayıları (R
2
) dikkate 

alındığında, atık döküm kumu ile metilen mavi giderimi için en uygun izoterm modeli Langmuir 

izoterm modeli olarak saptanmıştır. Langmuir izoterm modeli ile atık döküm kumunun maksimum 

dasorpsiyon kapasitesi metilen mavi için 8.99 mg/g olarak belirlenmiştir. Ayrıca adsorpsiyon sabiti b 

değerinin düşük olması adsorpsiyon veriminin iyi olduğunu göstermektedir. 
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ELAZIĞ BELEDİYESİ ATIKSU ARITMA TESİSİ GİRİŞ SULARINDA ANTİBİYOTİK 

KALINTILARININ VARLIĞININ ARAŞTIRILMASI 

 

 

Murat TOPAL 

Fırat Üniversitesi 

 

ÖZET:  

 

Bu çalışmada, Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi giriş sularında antibiyotik kalıntılarının 

varlığının belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç için, arıtma tesisi giriş suyundan kompozit numune 

alınmış ve analizler yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi giriş 

sularında makrolidler (azitromisin, klaritromisin, eritromisin), beta laktamlar (aztreonam, 

sefalosporinler (sefamandol, sefepim, sefiksim), rifampisin (rifamisin)) ve sülfonamid (tetroksoprim) 

antibiyotikleri bulunmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Antibiyotik, arıtma, atıksu, ilaç   

 

INVESTIGATION OF THE PRESENCE OF ANTIBIOTIC RESIDUES IN INFLUENT OF 

ELAZIG MUNICIPAL WASTEWATER TREATMENT PLANT 

 

ABSTRACT:  

 

In this study, it was aimed to determine the presence of antibiotic residues in influents of Elazığ 

Municipal Wastewater Treatment Plant. For this aim, composite samples were taken from the influent 

of the treatment plant and analysis were done. According to the results of the analysis, macrolides 

(azitromycin, clarithromycin, erithromycin), beta lactams (aztreonam, cefalosporines (cefamondole, 

cefepime, cefixime), rifampicine (rifamycin)) and sulfonamide (tetroxoprim) were present in influent 

of Elazig Municipal Wastewater Treatment Plant. 

 

Key Words: Antibiotic, treatment, wastewater, pharmaceutical 
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1. GİRİŞ 

 

Antibiyotikler, insan ve hayvan tıbbında yoğun olarak kullanılırlar (Kümmerer, 2009). Su 

ürünleri yetiştiriciliği ve çiftliklerde hayvan büyümesini destekleyici olarak kullanıldığı kadar 

enfeksiyonları engelleyici ve/veya tedavi edici olarak da kullanılmaktadırlar (Cabello, 2006; Sarmah 

ve diğ., 2006; Gao ve diğ., 2012). Antibiyotikler insanlar ve hayvanlar tarafından kullanıldıktan sonra 

yalnızca kısmen metabolize edilebilirler ve bu metabolik oranın %30 civarında olduğu tahmin 

edilmektedir (Kümmerer ve Henninger, 2003; Gao ve diğ., 2012). Böylece büyük miktarlarda 

antibiyotik ve onların metabolitleri, potansiyel olarak çevrenin farklı kısımlarına giriş yapar (Allen ve 

diğ., 2010; Gao ve diğ., 2012).  

 

Pek çok çalışma, dünya genelinde sucul ortamlarda antibiyotiklerin varlığını ifade etmiştir 

(Kolpin ve diğ., 2002; Hamscher ve diğ., 2006; Batt ve diğ., 2006). Kolpin ve diğ. (2002), ABD’de 

139 nehir ve akarsuda 22 antibiyotik bulmuşlardır (Lin ve diğ., 2009).  Reçeteyle veya hastanelerde 

insan ve hayvanlar tarafından tüketilen antibiyotiklerin büyük bir kısmı, evsel kanalizasyona dışkı ve 

idrar yoluyla hiç değişmeden atılır ve sucul ortam içerisine atıksu arıtma tesisi çıkış sularıyla deşarj 

edilir. Bu nedenle, yüzeysel ve yeraltı sularında antibiyotik kirliliğinin kaynağı, noktasal ve noktasal 

olmayan kentsel ve tarımsal atıksuların deşarjı olarak kabul edilir (Halling-Sorensen ve diğ., 1998; 

Perez ve diğ., 2008). Atıksularda antibiyotiklerin varlığı geçen yıllarda artmıştır (Elmolla ve 

Chaudhuri, 2012).  Atıksu tasfiye sahalarında antibiyotik ilaçlarının meydana çıkması ve kaderi, bilim 

adamlarının ve su kalite düzenleyicilerinin ele aldığı giderek artan bir ilgi konusudur. Bu ilginin çoğu; 

arıtılmış çıkış sularındaki kalıntı antibiyotiklerin varlığı, alıcı çevrelerdeki mikrobiyal ekolojiye 

dağılım ve antibiyotiğe dayanıklı patojenlerin çoğalma potansiyeli gibi halk sağlığı konuları üzerinedir 

(Jury ve diğ., 2011; Le-Minh ve diğ., 2012). Klasik atıksu arıtma tesisleri biyolojik olarak 

bozunamayan antibiyotik türlerini yeterli bir şekilde gidermek için uygun değildir (Rickman ve 

Mezyk, 2010). Arıtılmış çıkış sularındaki antibiyotiklerin çok düşük konsantrasyonlarda dahi varlığı, 

çeşitli sucul türlere toksik etkilere ve doğal bakteri populasyonları arasında dayanıklılığa yol açabilir 

(Hernnado ve diğ., 2006; Le-Minh ve diğ., 2012). Antibiyotiğe dayanım, atıksu, yeraltı suyu hatta 

içme suyunda, çamur, toprak ve sedimentte sıklıkla tespit edilmiştir (Brooks ve diğ., 2007; Chee-

Sanford ve diğ., 2001; Munir ve diğ., 2011; Pei ve diğ., 2006; Storteboom ve diğ., 2010; Xi ve diğ., 

2009; Gao ve diğ., 2012).   

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712001428#bb0030
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712001428#bb0040
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712001428#bb0040
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712001428#bb0125
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712001428#bb0150
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712001428#bb0190
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712001428#bb0215
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712001428#bb0215
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Bu çalışmada, Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi giriş sularında antibiyotik kalıntılarının 

varlığı araştırılmıştır. 

 

2. MATERYAL ve METOD 

 

2.1.Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi 

 

Mollakendi-Yünlüce, Elazığ-Bingöl yolu 17.km’de bulunan Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma 

Tesisi evsel atıksuların arıtılması için 1994 yılında işletmeye alınmış ve 2007 yılında revizyona 

uğramıştır. Tesis klasik aktif çamur sistemi prensibine göre projelendirilmiş olup 3 temel mekanizma 

ile (ön arıtma, biyolojik arıtma ve çamur bertarafı) işletilmektedir. Arıtılan atıksu Kehli deresine deşarj 

edilmekte ve Kehli deresi vasıtasıyla Keban Baraj gölüne dökülmektedir. Elazığ Belediyesi Atıksu 

Arıtma Tesisi’nin akım şeması Şekil 1’de verilmiştir (Topal ve Arslan Topal, 2011). 

 

2.2.UPLC/MS/MS Analizi 

 

Bu çalışmada materyal olarak kullanılan atıksu numuneleri Nisan 2012 tarihinde Elazığ 

Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisine giren atıksulardan temin edilmiştir. Numuneler, 24 saatlik kompozit 

numune olarak alınmış ve gerekli koruma şartları sağlanarak laboratuvara getirilmiştir. Atıksu 

numuneleri, mavibant filtre kağıdından süzülmüştür. Süzüntü suyu PTFE 25 mm-0,45µm şırınga 

filtreden geçirilmiştir. Filtreden geçen kısım 2 ml’lik viallere konulduktan sonra, atıksu numunelerinde 

antibiyotik kalıntılarını tespit etmek için Shimadzu UPLC/MS/MS 3200 Qtrap cihazı kullanılmış ve 

analizler gerçekleştirilmiştir. Mobil faz olarak; Mobil Faz A:  5mM Amonyum format içeren su ve 

Mobil Faz B: 5 mM Amonyum format içeren metanol kullanılmıştır. Akış hızı, 0,3ml/dk ve kolon 

sıcaklığı 40
0
C olarak ayarlanmıştır. Çalışmamızda, UPLC/MS/MS için 50 x 2,00mm x 4µm 

boyutlarında kolon kullanılmıştır. Antibiyotik kalıntı analizleri Forensic MRM kataloğunda (Shimadzu 

Cor.) belirtilen metotlara göre yapılmıştır.  
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Şekil 1. Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi akım şeması (1) İnce ızgara, (2) Kum tutucu, (3) 

Santrifüj pompa, (4) Dağıtım yapısı, (5) Ön çökelme havuzları, (6) Teleskopik vana, (7) Havalandırma 

havuzları, (8) Dağıtım yapısı, (9) Son çökeltme havuzları, (10), Teleskopik vana, (11) Santrifüj pompa, 

(12) Dağıtım yapısı, (13) Çamur yoğunlaştırma havuzları, (14) Yoğun çamur pompa odası, (15) Çamur 

çürütme havuzları, (16) Çürümüş çamur pompa odası, (17) Çamur kurutma yatakları, (18) UV 

dezenfeksiyon, (Belt Press ünitesi bulunmakta olup kullanılmamaktadır) 

 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi giriş sularında tespit edilen antibiyotik kalıntıları 

aşağıda verilmiştir. 

 

3.1. Makrolidler 

Doğal ürün olan eritromisin ve yarı sentetik olan azitromisin ve klaritromisin gibi makrolid 

antibiyotikler, günümüzde bakteriyal enfeksiyonların tedavisinde (Zheng ve diğ., 2009) kişi başı 1 
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gr/yıl değerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Makrolidler, beta laktam ailesinden sonra insan 

tıbbında kullanılan en önemli ikinci antibakteriyel ajandır (Feitosa-Felizzola ve diğ., 2009).  

 

Eritromisin ve klaritromisin gibi makrolid antibiyotikler, difteri, kızıl, boğmaca ve şarbon gibi 

hastalıklı organizmalara neden olan pneumococci, staphylococci and streptococci tarafından uyarılmış 

pek çok ciddi hastalıklara mücadelede yaygın olarak kullanılır. Değişik makrolid antibiyotiklerin 

kullanımı ülkeden ülkeye değişmektedir. Örneğin, İngiltere’ de eritromisin tüketimi yüksek (1200 

mg/kişi.yıl), İsviçre’ de düşüktür (24 mg/kişi.yıl). Diğer taraftan klaritromisinin kullanımı Almanya’ 

da düşük (20 mg/kişi.yıl), İsviçre, Avusturya ve Fransa’ da 10 kat daha yüksektir (Lange ve diğ., 

2006). 

 

Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi giriş sularında tespit edilen makrolidlerden eritromisin, 

azitromisin ve klaritromisine ait analiz sonuçları sırasıyla Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4’de verilmiştir. 

 

 

 

Şekil 2. Eritromisin 

 

Şekil 3. Azitromisin 
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Şekil 4.Klaritromisin 

 

Makrolid antibiyotikler, insanlarda enfeksiyon hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar 

arasında yer alır. Makrolid antibiyotikleri, vücuttan büyük oranda değişmeden atılır ve atıksu arıtma 

tesislerinde parçalanamazlar. Bu antibiyotikler, atıksularda ve yüzeysel sularda 1-250 ng/L 

konsantrasyonlarında (Calamari ve diğ., 2003; Managaki ve diğ., 2007), sedimentlerde, biyokatılarda, 

sucul organizmalarda ve hatta içme sularında düşük ng/L konsantrasyonlarında (Ye ve diğ., 2007) 

rapor edilmiştir (Hirsch ve diğ., 1999; McArdell ve diğ., 2003; Jones-Lepp ve diğ., 2004; Kim ve 

Carlson, 2007; Jones-Lepp ve Stevens, 2007; Ramirez ve diğ., 2007; Loganathan ve diğ., 2009; Gros 

ve diğ., 2007; Miao ve diğ., 2004; Feitosa-Felizzola ve diğ., 2009). Çalışmamızdaki sonuçlarla benzer 

olarak, Gracia-Lor ve diğ. (2012) üç farklı klasik atıksu arıtma tesisinden aldıkları numunelerle 

yaptıkları çalışmada, tüm arıtma tesisleri giriş atıksularında makrolidlere (klaritromisin) 

rastlamışlardır.  

 

3.2. Beta laktamlar 

 

Beta laktam antibiyotikleri, tıpta, tarımda, veteriner uygulamalarında ve balık yetiştiriciliğinde 

80 yıldan daha uzun bir süredir antimikrobiyal ilaç olarak yaygın bir şekilde kullanılmaktadır 

(Christian, 2003; Cha ve diğ., 2006; Rickman ve Mezyk, 2010) ve hala antibiyotik grubunun en önemli 

üyesidir. Beta laktam antibiyotikleri, yarı sentetik penisilinlerin büyük bir çeşitliliğinden oluşur  

(amoksisilin, amfisilin, penisilin G, oksasilin, kloksasilin ve sefalosporin vd.). Beta laktamlar, hem 

gram pozitif hem de gram negatif organizmalara karşı antimikrobiyal aktivititeleri için kullanılır. 

Buradaki antibiyotikler, cilt, kulak, solunum sistemi ve üriner sistemlerinde bakteriyal enfeksiyonların 

tedavisi için insan tıbbında kullanılır (Cha ve diğ., 2006). 
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Sefalosporin, Cephalosporium acremonium fungusu tarafından üretilir ve bakteri hücre duvarı 

sentezini inhibe eden beta laktam antibiyotiklerinin bir sınıfıdır (Jiang ve diğ., 2010). Yarı sentetik 

sefalosporinler, beta laktam antibiyotiklerinde yarı sentetik penisilinlerden daha önemlidir (Zhang, 

1991). Sefalosporinler, yaygın bir şekilde veteriner ve insan tıbbında kullanılır. Fakat, bunların 

çevresel etkileri ve kaderi hala açıklanamamıştır. 2007 yılında Türkiye’ de sefalosporinlerin yayılım 

oranı 85.9 ton olmuş ve toplam tüketimin yaklaşık %14,7’sini oluşturmuştur (Türkdoğan ve 

Yetilmezsoy, 2009, Jiang ve diğ., 2010). 

 

Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi giriş sularında tespit edilen beta laktamlardan 

aztreonama ait analiz sonucu Şekil 5’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 5. Aztreonam 

 

Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi giriş sularında tespit edilen sefalosporinlerden sefiksim, 

sefepim ve sefamandole ait analiz sonuçları sırasıyla Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 6. Sefiksim 
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Şekil 7.Sefepim 

 

Şekil 8. Sefamandol 

 

Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi giriş sularında tespit edilen rifamisinlerden rifampisine 

ait analiz sonucu Şekil 9’da verilmiştir. 

 

Şekil 9. Rifampisin 

 

Sularda tespit edilen birçok kimyasal kirleticiler, antibiyotikler, özellikle beta laktam 

antibiyotikleri en yaygın olanlardan bazılarıdır (Rickman ve Mezyk, 2010). 
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3.3. Sülfonamidler 

Sülfonamid grubu ilaçlar, insanlardaki bakteriyel enfeksiyonların tedavisi ve önlenmesi için 

sistematik olarak kullanılan ilk etkili kemoterapötik maddelerdir. Sülfür içeren bu tür bileşikler, 

antibakteriyel, antifungal, antikanserojen olarak bilinirler ve geniş bir kullanım alanına sahiptirler 

(Coşkun ve diğ., 2012). İnsan ve hayvanlarda idrar yolu enfeksiyonu, kulak enfeksiyonları, bronşit, 

deri ve yumuşak doku enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılırlar (Le-Minh ve diğ., 2012). 

 

Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi giriş sularında tespit edilen sülfonamidlerden 

tetroksoprime ait analiz sonucu Şekil 10’da verilmiştir. 

 

 

Şekil 10. Tetroksoprim 

 

Sülfonamidler, atıksu arıtma tesislerinin hem çamurunda hem de atıksuyunda farklı 

konsantrasyonlarda olmak üzere sıklıkla tespit edilmektedirler (Ding ve diğ., 2011; Martinez, 2009; 

Gao ve diğ., 2012). Ayrıca sülfonamide dayanıklı genler ve dayanıklı bakteriler de bu numunelerde 

tespit edilmektedir (Martinez, 2009; Gao ve diğ., 2012). Gao ve diğ. (2012)’ nin yaptığı çalışmada 

sülfonamid antibiyotiklerinin toplam konsantrasyonu ham atıksuda 1535,9 ng/L olarak bulunmuştur. 

Gracia-Lor ve diğ. (2012) İspanya’ da yaptıkları çalışmada, atıksu arıtma tesisleri giriş atıksularında 

sülfonamidlere rastlamışlardır. 

 

4. SONUÇ 

Sonuç olarak, Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi giriş sularında antibiyotik kalıntılarının varlığı 

tespit edilmiştir. Yapılan çalışma sonucunda, Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi giriş sularında 

makrolidlere, beta laktamlara ve sülfanomide rastlanmıştır. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712001428#bb0050
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712001428#bb0105
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0048969712001428#bb0105
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Elazığ Belediyesi Atıksu Arıtma Tesisi giriş sularında antibiyotik kalıntılarından azitromisin, 

aztreonam, sefamandol, sefepim, sefiksim, klaritromisin, eritromisin, rifampisin ve tetroksoprime 

rastlanmıştır. Azitromisin, klaritromisin ve eritromisin antibiyotikleri makrolid sınıfında yer alan 

antibiyotiklerdir. Bu antibiyotikler bakteriyostatik etki yapmaktadır. Yani, bakteri hücresinin 

gelişmesini veya üremesini engellemektedir. Aztreonam, sefamandol, sefepim, sefiksim ve rifampisin 

antibiyotikleri beta laktam grubunda bulunan antibiyotiklerdir. Bu antibiyotikler bakterisit özellik 

göstermektedir. Yani, bakteri hücresini dolaysız olarak yok ederler. Sülfonomid grubunda yer alan 

antibiyotik ise tetroksoprim’ dir. Bu antibiyotik ise bakteriyal antimetobolitdir. Buradaki 

antibiyotikler, klasik atıksu arıtma tesisleri ile tamamen giderilemezler. Giderilemeyen antibiyotikler 

arıtma tesisinin giderim verimini olumsuz yönde etkiler. Arıtma tesisinden çıkan sular alıcı ortama 

bırakılırlar. Alıcı ortamda antibiyotik kalıntılarının yüksek miktarda bulunması, sucul ekosistemde 

yaşayan mikroorganizmalara toksik etki yapar. Düşük miktarlarda bulunmasında ise 

mikroorganizmaların direnç kazanmasına neden olur. Bu nedenle, antibiyotik kalıntılarının giderilmesi 

gerekmektedir.  Bu amaç için, arıtma tesislerine alternatif arıtma teknikleri uygulanmalı, alıcı 

ortamlarda antibiyotik kalıntılarının hangi düzeyde olduğu tespit edilmelidir. 
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ÖZET 

Amaç:  

Doğal sularda değişen yapılarda ve konsantrasyonlarda sülfat bileşikleri bulunmaktadır. Ayrıca bazı 

endüstriyel atıksuların sülfat miktarı yüksektir ve doğal sulara karıştıklarında alıcı ortamdaki sülfat 

miktarını arttırmaktadır. Mevcut aerobik sistemlerin artan enerji maliyetlerinin işletme giderimini 

önemli ölçüde yükseltmesi nedeniyle anaerobik sistemler ekonomik bir atıksu arıtma alternatifi olarak 

önem kazanmıştır. Bu yüzden son zamanlarda yapılan çalışmalar sülfat içeren atıksuların arıtımında 

anaerobik arıtımın üzerine yoğunlaşmıştır. Anaerobik arıtım sistemlerinden anaerobik perdeli reaktör 

(APR) yapılan çalışmalar ışığında sülfat indirgenmesi için iyi bir stratejidir. Fakat sülfat içeren 

atıksuların anaerobik arıtım performansını etkileyen birçok parametre mevcuttur. Bu çalışmada farklı 

hidrolik bekleme sürelerinin (HBS) anaerobik perdeli reaktörde yüksek sülfat konsantrasyonuna sahip 

atıksuların arıtılabilirlik çalışmasına etkisi araştırılmıştır. 

Tasarım ve Yöntem:  

APR yukarı akışlı anaerobik çamur yataklı reaktörün bir modifikasyonudur. Kullanılan APR’nin 

uzunluğu 80 cm, genişliği ve derinliği ise 20 cm’dir. Reaktör camdan imal edilmiş olup toplam su 

hacmi 19 L’dir. Reaktör perdeler ile 4,75 L’lik dört eşit bölmeye ayrılmıştır. Ayrıca, yönlendirme 
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perdeleri kullanılarak reaktöre beslenen atıksuyun çamur yatağında aşağıdan yukarıya doğru bir yol 

izlemesi sağlanmıştır.   

Çalışmada sentetik atıksu kullanılıp elektron verici olarak etanol, elektron alıcı olarak ise sülfat 

kullanılmıştır. Reaktörün her bölmesinden pH, alkalinite, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), sülfat ve 

sülfür tayinleri için haftada 3 gün numune alınmıştır. 

 

Bulgular:  

APR 120 gün boyunca farklı HBS’lerde (2; 1,5; 1; 0,5 gün) işletilerek arıtım performansı izlenmiştir. 

Bekleme süresinin 2 gün olduğu çalışma koşullarında çıkış suyundaki KOİ ve SO4
-2

 verimleri %84 ile 

%88 olarak gözlemlenirken bekleme süresinin 0,5 gün olduğu çalışma koşullarında ise bu değer  %80 

ve %75 olarak gözlemlenmiştir. Ayrıca bekleme süresinin 2 gün olduğu çalışma koşullarında son 

bölmedeki sülfür oluşum verimi % 75 iken, bekleme süresi 0,5 güne indirildiğinde aynı bölmedeki 

sülfür oluşum veriminin %96’a çıktığı gözlemlenmiştir. 

Çıkarımlar ve Özgün Değer:  

Yapılan bu çalışma ile yüksek sülfat konsantrasyona sahip atıksuların arıtımında anaerobik perdeli 

reaktörün iyi bir alternatif olabileceği kanıtlanmıştır. Ayrıca çıkış sülfat ve sülfür konsantrasyonlarının 

değişen HBS’den etkilenmediği gözlenmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Anaerobik perdeli reaktör, hidrolik bekletme süresi, sülfat indirgenmesi. 

 

EFFECT OF DİFFERENT HYDRAULİC RETENTİON TİME (HRT) ON SULFATE 

REDUCTİON İN ANAEROBİC BAFFLED REACTOR  

 

ABSTRACT 

 

Aim:   

There are varying structures and concentrations of sulfate compounds in natural waters. In addition, 

the amount of sulfate is higher in some industrial wastewaters In addition, some industrial wastewaters 

and natural waters. Due to rise energy costs of existing aerobic systems, anaerobic systems have 
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gained importance as an economic alternative to wastewater treatment. So that, recent studies have 

focused on anaerobic treatment of wastewaters containing sulfate. Anaerobic baffled reactor (ABR) 

from anaerobic systems is a good strategy for the reduction of sulfate. However, many parameters that 

affect the performance of anaerobic treatment of wastewater containing sulfate are available. In this 

study, treatability wastewater containing high sulfate concentration investigated the effect of hydraulic 

retention times (HRT). 

 

Design and Method:  

The anaerobic baffled reactor (ABR) is a modification of up-flow anaerobic sludge blanket (UASB) 

reactor. A laboratory scale ABR was inoculated with an effluent of a full scale anaerobic digester 

located in Kayseri Wastewater Treatment Plant, Turkey. Before inoculation, the sludge was sieved to 

remove coarse materials. The ABR was 20 cm wide, 80 cm long, 20 cm deep and constructed from 

glass, with a working volume of 19 L. Reactor was divided into four equal 4.75 L compartments by 

vertical baffles, each compartment having down-comer and riser regions created by further vertical 

baffle. The lower parts of down-comer baffles were angled at 45
0
 in order to direct the flow evenly 

through the riser. 

Ethanol and sulfate are consumed as electron donor and electron acceptor, respectively. Sulfate, 

dissolved sulfide, pH, alkalinity and chemical oxygen demand (COD) have measured three times a 

week.  

 

Results:  

The performance of different hydraulic retention times (2; 1.5; 1; 0.5 day) were observed in ABR 

operated for 120 days. In working conditions of HRT is 2 days COD and sulfate removal efficiciency, 

respectively, were observed in 88% and 84% while in working conditions of HRT is 0.5 days these 

efficiencies were observed in 80% and 75%. Also the yield of sulfur formation under the same 

conditions had risen from 75% to 96% in last compartment.  

 

Inferences and Original Value:  

In this study, in anaerobic baffled reactor treatment of wastewaters with high sulfate concentration has 

proven to be a good alternative. Effluent sulfate and sulphur concentrations have not effected from 

varying hydraulic retention times. 
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Key words: Anaerobic baffled reactor, hydraulic retention time, sulfate reduction 

 

1.GİRİŞ 

Dünyadaki ekonomik şartların gelişmesi ve nüfus artışına paralel olarak su kaynaklarına olan ihtiyaç 

da günden güne artmaktadır. Atıksuların arıtılması ve geri kullanımı son zamanlarda en önemli 

çevresel problemlerin başında gelmektedir. Bu yüzden atıksu arıtımında güvenilir teknolojilerin 

gelişmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Anaerobik arıtma; mikroorganizmaların oksijensiz ortamda organik atıkları parçalaması ve bunun 

sonucunda metan, karbondioksit, hidrojen sülfür, yeni bakteri hücreleri ve diğer organik bileşiklere 

dönüştürmesi ile oluşan biyolojik bir süreçtir. Mevcut aerobik sistemlerin artan enerji maliyetlerinin 

işletme giderimini önemli ölçüde yükseltmesi nedeniyle anaerobik arıtma sistemleri ekonomik bir 

atıksu arıtma alternatifi olarak önem kazanmıştır. Ayrıca anaerobik prosesin dizayn kolaylılığı, yüksek 

giderim verimliliği, az miktarda çamur üretimi, ilk yatırım ve işletme yatırımımın düşük olması gibi 

avantajları da mevcuttur (Abdullah ve ark., 2005). 

Son zamanlarda birçok araştırmacı anaerobik arıtma teknikleri üzerine çalışmalar yapmaktadır. 

Bunlardan bir tanesi de anaerobik perdeli reaktör (APR) dür. APR ilk olarak 1981 yılında Standford 

Üniversitesi’nde McCarty ve arkadaşları tarafından kullanılmış ve yukarı akışlı çamur yataklı 

reaktörler serisi (UASBs) şeklinde tanımlanmıştır. Adından da anlaşıldığı üzere reaktörde seri halinde 

dikey perdeler bulunur ve suyun bu perdelerin altından ve üstünden geçmesi sırasında, perdelerin 

yüzeyindeki tutunarak büyüyen mikroorganizmalarla yakından temas sağlanır (Barber ve ark., 2000; 

Vossoughi ve ark., 2003). 

Bütün doğal sularda değişen yapılarda ve konsantrasyonlarda sülfat bileşikleri bulunmaktadır. Ayrıca 

bazı endüstriyel atıksuların sülfat miktarı yüksektir ve doğal sulara karıştıklarında alıcı ortamdaki 

sülfat miktarını artırırlar. Sülfat bileşikleri, çeşitli reaksiyonlar sonunda oluşturdukları tat, koku, 

toksisite ve korozyon gibi problemleriyle önemli kirleticiler sınıfına girmektedir (Zhou ve ark., 1998). 

Evsel atıksular 50-200 mg/L sülfat içerirken; bazı besin, kağıt ve yağ endüstrileri atıksularında bu 

değer birkaç bin mg/L’ye kadar yükselmektedir. 
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Sülfat içeren atıksuların anaerobik arıtımında sülfat indirgeyen bakterilerin rolü oldukça önemlidir 

(Khanal ve ark., 2003). Sülfat indirgeyen bakteriler laktat, format, asetat ve etanol gibi çok çeşitli 

düşük moleküler ağırlıklı organik maddeleri ve hidrojeni elektron kaynağı olarak kullanabilirler. 

Uygun bir elektron verici varlığında sülfat indirgeyen bakteriler sülfatı elektron alıcı olarak kullanarak 

H2S ve alkalinite üretirler (Huisman ve ark., 2006).  Sülfatın indirgenmesi için elektron ve karbon 

kaynağı olarak organik maddeye ihtiyaç duyulmaktadır. SO4
-2

 bileşiğindeki kükürt elementinin 

değerliği +6 iken, bu değer H2S için -2’dir. Dolayısıyla, SO4
-2

’ün H2S’e indirgenmesi için ortama 

elektron verilmesi gerekmektedir. Bu elektron, ortamda bulunan organik maddenin oksidasyonu ile 

sağlanabilir (Kaksonen ve ark., 2003a; Kaksonen, 2004; Johnson ve Hallberg, 2005). 

APR’lerde sülfat indirgenmesini etkileyen parametreler; pH, sıcaklık, KOİ/SO4
-2

 oranı ve elektron 

verici kaynağıdır. Sistem performansını etkileyen önemli parametrelerden biriside hidrolik bekleme 

süresidir (HBS). Bu çalışmada anaerobik perdeli reaktörde (APR) farklı hidrolik bekleme sürelerinin 

sülfat içeren (1500 mg/L) atıksuların arıtımına etkisi incelenmiştir. Dört eşit bölmeye sahip olan 

APR’de çalışma boyunca elektron vericisi, elektron alıcısı ve sıcaklık sabit tutulmuştur.  Sülfat 

indirgeyen bakteriler (SİB) için karbon ve enerji kaynağı olarak reaktöre etanol eklenmiştir (KOİ/SO4
-

2
: 0,8). 

2. TASARIM VE YÖNTEM 

2.1. Deneysel Plan  

APR, anaerobik atıksu artımı amacıyla yaygın olarak kullanılan yukarı akışlı anaerobik çamur yataklı 

reaktörün bir modifikasyonudur. Reaktör perdeler ile ayrılmış bölmelerden meydana gelmektedir. 

Yönlendirme perdeleri sayesinde, suyun sürekli olarak çamur yatağından geçmesi sağlanarak atıksu-

bakteri teması sağlanmaktadır. 

Kullanılan sülfat indirgeyen anaerobik perdeli reaktörün boyutları 80x20x20 cm’dir. Reaktör camdan 

imal edilmiş olup toplam su hacmi 18,9’dir. Reaktör perdeler ile dört eşit bölmeye ayrılmıştır. Ayrıca, 

yönlendirme perdeleri kullanılarak reaktöre beslenen atıksuyun çamur yatağında aşağıdan yukarıya 

doğru bir yol izlemesi sağlanmıştır. İlave olarak, ölü bölgelerin olmasını engellemek ve atıksu-bakteri 

temasını maksimum yapabilmek için yönlendirme perdelerinin uç kısmına 45 derecelik bir açıya sahip 

küçük yönlendiriciler ilave edilmiştir (Şekil 2.1) ve reaktördeki su sıcaklığı 35
o
’de korunmuştur.  
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HBS sıvı maddelerin işletilen biyoreaktörde toplam kalma süresidir.  Arıtılan suyu güvenli bir şekilde 

doğaya deşarj edebilmek için atıksu arıtım prosesi için gerekli toplam süre olarak da tanımlanabilir. 

Aşağıdaki denklem kullanılarak sürekli sistemlerde HBS ayarlaması yapılır. 

 

 

Şekil 2.1. Çalışmada kullanılan Anaerobik Perdeli Reaktör 

 

Bu denklemdeki zaman terimi, arıtılan suyun belirli bir miktarını toplamak için geçen süreyi ifade 

etmektedir. Yapılan bu çalışmada; 18.9 L hacmindeki anaerobik perdeli reaktörde denenecek olan 2, 

1.5, 1 ve 0.5 günlük HBS’yi ayarlamak için yukarıdaki denklemden yararlanarak belirli sürede 

arıtılması gereken su miktarından sonuca gidilmiştir. Değişen HBS koşullarında sülfat indirgeyen 

bakteriler kullanılarak reaktör performansı 120 gün boyunca incelenmiştir  (Çizelge 2.1). 

Çizelge 2.1 Reaktör işletim koşulları 

Parametre I. Periyot II. Periyot III. Periyot IV. Periyot 

Günler 0-28 29-54 55-88 89-120 

HBS (gün) 2 1,5 1 0,5 
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2.2. Sentetik atıksu içeriği 

Çalışmada sisteme elektron verici kaynağı olarak etanol, elektron alıcı kaynağı olarak ise sülfat 

(MgSO4, Na2SO4) verilmiştir. Stokiometrik KOİ/SO4
-2

 oranı 0,67’dir. Bu oran kullanılarak yapılan 

çalışmalarda sülfat giderimi yetersiz kalmıştır. Bu nedenle girişte KOİ/SO4
-2

 oranı çalışma süresince 

0,8’de sabit tutulmuştur. Kullanılan etanol miktarı tüm sülfatı sülfüre indirgeyecek ve tüm etanolü 

CO2’e oksitleyecek şekilde belirlenmiştir.  

Yapılan çalışmada Çizelge 2.2’ de verilen makro ve mikro elementler kullanılarak sentetik atıksu 

hazırlanmıştır. 

Çizelge 2.2. Sentetik atıksu içeriği (Şahinkaya, 2008) 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Analizler 

Reaktörün girişi ve dört bölmesinden pH, alkalinite, kimyasal oksijen ihtiyacı (KOİ), sülfat ve sülfür 

tayinleri için haftada 3 kez numune alınmıştır. Sülfat, sülfür ve KOİ ölçümlerinden önce numuneler 

4000 rpm`de 5 dakika santrifüj edilmiştir. Daha sonra numuneler 0.45 μm’lik şırınga filtreden 

geçirilerek analizler yapılmıştır.  

- pH ölçümlerinde, WTW Multiline P4 marka pH metre kullanılmıştır. 

-Alkalinite,  standart metot’da tarif edilen yönteme göre ölçülmüştür (Standart Methods,1999). 

-Sülfat ölçümünde türbidimetrik metot kullanılmıştır. Sülfat ölçümü için HACH/DR 5000 

spektrofotometre (HACH Company, Loveland, CO., ABD) ve test kitleri kullanılmıştır. 

Bileşenler Konsantrasyon (mg/L) 

Mg SO4.7H2O 2567 

Na2 SO4 740 

NH4Cl 50 

KH2PO4 56 

Askorbik asit 11 

Yeast extract 50 

Ethanol (96 %) 743 
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-Toplam sülfür Shimadzu UV-1601 Spektrometre cihazı kullanılarak spektrofotometrik olarak Cord-

Ruwish (1985) tarafından tarif edilen metot ile ölçülmüştür. 

-KOİ analizi için, HACH /DR 5000 spektrofotometre (HACH Company, Loveland, CO., ABD) ve test 

kitleri kullanılmıştır. 

3. Bulgular ve Tartışma 

Anaerobik perdeli reaktör sabit sıcaklıkta 120 gün boyunca farklı HBS değerlerinde işletilerek arıtım 

performansı ve sülfat indirgenmesi incelenmiştir. 

3.1. Farklı HBS’lerin Sülfür ve Alkalinite Üretimine Etkisi 

Çalışmada sülfür ve alkalinite üretimlerinin farklı hidrolik bekletme süreleri ile değişimi Şekil 3.1.’de 

gösterilmiştir. Elektron verici olan etanol varlığında sülfat indirgeyen bakteriler sülfatı elektron alıcı 

olarak kullanarak sülfür ve alkalinite üretirler. 
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Şekil 3.1 Alkalinite, pH, sülfür performansı 

Reaktörde çalışma boyunca denenmiş olan 4 farklı HBS değerlerinde de pH değerleri ilk bölmesinden 

son bölmesine doğru artış göstermektedir. Sülfat indirgenmesi sırasında üretilen alkalinite sebebiyle 

reaktör çıkış pH değerleri 7,8 seviyelerine ulaşmıştır. 

Periyotlar 
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HBS’nin azalmasıyla yani reaktöre giren atıksuyun artmasıyla sistemde oluşan sülfür 

konsantrasyonunun arttığı gözlemlenmiştir (Şekil 3.1).  III. ve IV. periyotta 1. bölmede oluşan sülfür 

konsantrasyonunun 2. bölmede oluşan sülfür konsantrasyonundan fazla olması sisteme dakikada giren 

atıksu miktarının, I. periyottakine kıyasla daha fazla olmasıyla ilişkilidir. Çalışma boyunca sisteme 

giren sülfat konsantrasyonu sabit ve 1500 mg/L iken I. periyotta çıkış sülfür konsantrasyonu 400 mg/L, 

IV periyottaki çıkış sülfür konsantrasyonu ise 438 mg/L olması HBS artışının sülfür konsantrasyonunu 

artırdığının göstergesidir (Şekil 3.1). 

 

3.2. Farklı HBS’lerin Sülfat İndirgemesi ve KOİ Giderimine Etkisi 

Çalışmada elektron verici olarak etanol, elektron alıcı olarak sülfat kullanılmıştır. Sistemde elektron 

vericinin mikroorganizmalar tarafından tüketilmesiyle sülfat sülfüre indirgenir. Şekil 3.2, farklı 

hidrolik bekleme sürelerinde giriş atıksuyu ile her bir bölmedeki KOİ ve sülfat değişimi gösterilmiştir. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

K
O

İ (
m

g/
L)

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

Günler

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120

Sü
lfa

t (
m

g/
L)

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

Giriş

1. kompartmant

2. kompartmant

3. kompartmant

4. kompartmant

  I    II      III IV

 

Şekil 3.2. KOİ ve sülfat giderim performansı 

Çalışma boyunca her periyotta sülfat ve KOİ konsantrasyonları ilk bölmeden son bölmeye doğru azalış 

göstermiştir. Çalışmanın I. periyodunda çıkış KOİ giderim verimi % 84 iken IV. periyodunda % 78 

Periyotlar 
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seviyelerindedir (Şekil 3.2). % giderimdeki bu azalma sisteme dakikada giden atıksu miktarının 

artmasıyla ilişkilidir. Yani, sistemde HBS azaldıkça birim mikroorganizma başına düşen atıksu miktarı 

arttığından giderim verimleri düşmüştür. Çalışmada değişen HBS’lerin sülfat indirgenmesine etkisinin 

olmadığı şekil 3.2’de gösterilmiştir. 

 

4. ÇIKARIMLAR VE ÖZGÜN DEĞER 

Yapılan bu çalışma ile yüksek sülfat konsantrasyona sahip atıksuların arıtımında anaerobik perdeli 

reaktörün iyi bir alternatif olabileceği kanıtlanmıştır. Sülfat indirgeme sırasında üretilen alkalinite çıkış 

pH değerini nötral seviyelere yükseltmiştir. Sisteme dakikada verilen atıksu miktarının artırılmasıyla 

KOİ giderim veriminin olumsuz etkilendiği gözlemlenmiştir. Çalışma boyunca 1. bölmede sülfat 

indirgenmesi azalma eğilimi gösterirken, oluşan sülfür miktarında belirgin bir artış saptanmıştır. Çıkış 

sülfat ve sülfür konsantrasyonlarının değişen HBS’den etkilenmediği gözlenmiştir.  
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ÖZET 

Son yıllarda tarımda bilinçsizce kullanılan azotlu gübreler ve arıtılmadan deşarj edilen atıksular yer altı 

sularında nitrat kirliliğinin artmasına neden olmuştur.  Geçmişteki çalışmalar birçok ülkede yeraltı 

suyunda nitrat konsantrasyonunun hızında artış olduğunu göstermektedir. Ülkemizde yer altı sularının 

ve kullanılabilir içme suyu kaynaklarının kirlilik haritası henüz çıkarılmış değildir. Yapılan bölgesel 

çalışmalarda ülkemizdeki kaynakların da hızlı bir şekilde kirlendiği görülmektedir. Şanlıurfa, Harran 

ovasında yapılan bir çalışmada (Yesilnacar vd., 2008) 24 kuyudan bir yıl boyunca alınan su 

numunelerinde nitrat takip edilmiş olup, konsantrasyonların oldukça yüksek olduğu belirlenmiştir. 

Bazı kuyularda nitrat konsantrasyonun 180 mg/L NO3-N’e kadar yükseldiği belirtilmiştir. İçme 

sularının nitratla kirlenmesinin yanı sıra artan su tüketimi, bilinçsiz gübreleme ve tarım ilaçlarının 

kullanımı içme suyu kaynaklarında nitratla birlikte ikincil kirleticilerinde ortaya çıkmasına neden 

olmuştur. Son zamanlarda nitratla kirlenmiş sularda arsenik, pestisit, perklorat, selenat, kromat, 

uranyum  gibi insan sağlığı için tehlikeli ikincil kirleticilere rastlanmaktadır. Nitrat giderimi için 

kullanılan pek çok proses bulunmaktadır. Bunların çoğu fiziko-kimyasal prosesler olup, 

uygulanabilirliği zor ve pahalı yöntemlerdir. Bu prosesler daha ziyade ileri arıtım metotları olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Biyolojik arıtım yöntemleri ise son yıllarda özellikle araştırmacıların ilgisini 

çekmektedir. Ototrofik ya da miksotrofik bakteriyel denitrifikasyon,  fiziko-kimyasal proseslere 

alternatif bir prosestir.. Ancak ikincil kirleticiler ile kirlenmiş sularda biyolojik denitrifikasyonun 

etkinliği ve uygulanabilirliği üzerine sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır.  
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Bu makalenin amacı içme sularından nitrat giderimi için etkili ve ucuz bir yöntem olan biyolojik 

denitrifikasyonun, nitrat yanında ikincil kirleticiler ile kirlenmiş yer altı sularının arıtımında 

kullanılabilirliğinin irdelenmesidir.  

Anahtar Sözcükler: İçme suyu arıtımı, biyolojik denitrifikasyon, arsenik, pestisit, perklorat, uranyum 

 

1. GİRİŞ 

Hızlı şehirleşme, sanayi ve kanalizasyon atıkları, tarımsal faaliyetlerde bilinçsizce kullanılan kimyasal 

maddeler kullanılabilir içme suyu kaynaklarının pek çoğunun kirlenmesine neden olmuştur. Son 

yıllarda çok sık karşılaşılan ve insan sağlığını tehdit eden kirleticilerden biride nitrattır. Nitrat 

bulunduğu su kaynaklarının rengine, kokusuna veya tadına herhangi bir etki etmemektedir. Bu nedenle 

bu yollarla kirlenmenin görülmesi mümkün olmamaktadır. Sağlığa olumsuz etkilerinin belirlenmesiyle 

birlikte içme sularında izin verilen nitrat konsantrasyonu 10 mg/L NO3-N ile sınırlandırılmıştır (WHO 

1996). Son yıllarda yapılan çalışmalar pek çok ülkede içme suyu kaynaklarında nitrat 

konsantrasyonunun izin verilen sınır değeri aştığını göstermektedir (Tuğrul 2006, Liu ve ark., 2009, 

Yeşilnacar ve ark., 2008). Suların nitratla kirlenmesi, azotlu gübrelerin tarım arazilerinde çok fazla 

kullanımı, hayvansal ve bitkisel atıkların içerdiği proteinin ayrışması sonucu ortaya çıkan amonyağın 

oksitlenmesi, evsel ve endüstriyel atık suların arıtılmadan deşarj edilmesi, hayvan atıklarının 

kontrolsüzce atılması veya depolanması sonucu meydana gelmektedir (Aslan, 2003).  

Belirlenen sınır değerlerin üzerinde nitrat içeren suların kullanımı gastrointestinal sistemde nitrite 

redüksiyonuyla, çocuklarda methemoglobinemia hastalığına yol açmaktadır. Nitrat çocukların 

midelerinde nitrite indirgenerek mavi hastalık denilen kan zehirlenmesine neden olur ve ölüme 

sebebiyet verir. Yetişkinlerde ise sürekli olarak yüksek oranda nitrat içeren suları içmek (6 ay) ölüme 

yol açabilir. Uzun süreli nitrat içeren suların tüketiminin ise kansere yol açtığı bilinmektedir (Moon ve 

ark., 2006).  

Nitratın sağlığa olumsuz etkisinin yanı sıra ne yazık ki sınırlı sayıda bulunan temiz içme suyu 

kaynaklarını tehdit eden tek kirletici nitrat değildir. Yer altı sularının aşırı kullanımından, yukarıda 

bahsi geçen hızlı kentleşme ve bilinçsiz tarım faaliyetleri yüzünden içme suyu kaynakları pek çok 

farklı kirletici ile kirlenmektedir. Nitratla birlikte içme sularında bulunabilen ve insan sağlığını tehdit 
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eden arsenik, pestisitler, perklorat, selenat, kromat, uranyum gibi pek çok zararlı madde karşımıza 

çıkmaktadır.  

Nitrat giderimi için kullanılan pek çok proses bulunmaktadır. Bunların çoğu fiziko-kimyasal prosesler 

olup, uygulanabilirliği zor ve pahalı yöntemlerdir. Bu prosesler daha ziyade ileri arıtım metotları 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Biyolojik arıtım yöntemleri ise son yıllarda özellikle araştırmacıların 

ilgisini çekmektedir. Ototrofik ya da heterotrofik bakteriyel denitrifikasyon,  fiziko-kimyasal 

proseslere alternatif bir proses olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitratın biyolojik denitrifikasyon ile 

arıtımı üzerine pek çok çalışma bulunmaktadır. Biyolojik denitrifikasyon prosesi ile nitrat %95’in 

üzerinde bir verimle kolaylıkla giderilebilmektedir  (Şahinkaya ve ark., 2011, Moon ve ark., 2004, 

Wan ve ark 2009, Zhang 2004). Ancak nitratla birlikte bulunabilen ikincil kirleticilerin arıtımı ve 

denitrifikasyona etkileri ve biyolojik denitrifikasyon prosesinin nitrat giderimi için uygulanabilirliği 

konusu -özellikle son zamanlarda- araştırıcıların ilgisini çeken önemli bir konudur.  Ülkemizde ise 

içme suyu ve yer altı suyu kaynaklarının kirlilik haritalarının oluşturulması, kirlenmiş içme sularının 

ekonomik ve etkili arıtımı üzerine çok az sayıda nitelikli çalışma bulunmaktadır.  Bu konuda yapılacak 

çalışmalar öncesinde konunun irdelenmesi ve ilgili çalışmaların derlenerek içme sularında nitratla 

birlikte bulunabilen ikincil kirleticilerin araştırılması ve biyolojik denitrifikasyona etkisinin ortaya 

konması büyük önem teşkil etmektedir. Bu nedenle bu makalede ülkemiz ve dünya literatüründeki 

ilgili makaleler taranarak konuyla ilgili olan kısımlar bir araya getirilmiş ve bulguların karşılaştırılması 

sağlanmıştır. 

2. İÇME SULARINDA BULUNAN İKİNCİL KİRLETİCİLER VE DENİTRİFİKASYONA 

ETKİLERİ 

2.1. Arsenik  

Son yıllarda, temiz su kaynaklarında nitratın dışında oldukça yaygınlaşan kirleticilerden biri de 

arseniktir. Arsenik çevreye suda çözünme yoluyla yayılmaktadır. Arseniğin su yoluyla ekosistemde 

dağılması canlılarda birikime neden olmaktadır. Yer kabuğunun içerdiği ortalama arsenik miktarı 0,5-

2,5 mg/kg arasındadır (Mohan ve Pittman, 2007). Sulardaki arsenik miktarının çeşitliliği ise arazinin 

coğrafi yapısına, artezyen ve kuyu sularının derinliklerine ve kirletici kaynaklarının durumuna 

bağlıdır. Ortalama 100-300 m derinlikte, artezyen sularında arsenik konsantrasyonu 0,35-1,14 mg/L 

arasında iken, yüzeysel kuyu sularında 0-0,3 mg/L arasında bulunmuştur. Uzun süreli arsenik içeren 
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suların tüketilmesi, insan vücudunda deri, akciğer, mesane ve böbrek kanseri, nörolojik bozukluklar, 

kaslarda güç kaybı gibi sağlık problemlerine yol açmaktadır. Dünya sağlık örgütü (WHO) ve EPA, 

içme ve kullanma sularında 10 µg/L (ppb)’ ye kadar arsenik bulunabileceğini, 50 ppb’den daha yüksek 

miktarlarda arsenik içeren suların ise kesinlikle kullanılmaması gerektiğini bildirmiştir (Yılmaz ve 

Ekici, 2004). BM’nin 2006 tarihli İnsani Gelişme Raporu’nda Türkiye, sularda arsenik konsantrasyonu 

yüksek ülkeler arasında gösterilmiştir. Ülkemizde yer altı suyu kullanımı çok fazla olmakla birlikte bu 

suların kontrolü yapılamamaktadır. Özellikle son yıllarda Batı Anadolu havzalarında yer altı suları ve 

yüzeysel sularda ciddi bir arsenik kirlenmesi gözlemlenmektedir. Bu bölgelerde yeraltı ve yerüstü 

sularında arsenik, bor gibi birçok elementin hızlı oksitlenme, yüksek çözünürlük ve yer 

değiştirmelerine bağlı olarak normal standartların üstünde değerlere ulaştıkları görülmüştür. Örneğin, 

Emet havzasındaki yüzey sularında arsenik konsantrasyonu 21-655 µg/L arasında değişirken, yeraltı 

sularında, arsenik konsantrasyonu 35-1660 µg/L arasında değişmektedir (Helvacı, 2005). 

Ülkemizde, özellikle kuyu sularında arsenik konsantrasyonlarının belirlenerek arsenik kirlilik 

haritalarının çıkartılması gerekmektedir. Arsenikle kirlenmiş yer altı sularının arıtımı için kimyasal 

oksidasyon, koagülasyon, elektrokoagülasyon, iyon değiştirme, adsorpsiyon, ters ozmoz, elektrodiyaliz 

gibi yöntemler kullanılmaktadır (Mohan ve Pittman, 2007). Ancak bu yöntemler uygulanabilirliği zor 

ve pahalı yöntemlerdir. Bu nedenle, içme ve kullanma sularında nitrat, arsenik gibi inorganik 

kirleticilerin arıtımında, biyolojik prosesler etkili bir yöntem olarak ön plana çıkmaktadır. 

 

Literatürde hem arseniğin biyolojik denitrifikasyon prosesi ile arıtımı hem de arseniğin 

denitrifikasyona etkisi üzerine çalışmalar yapıldığı görülmektedir. Sun ve ark. (2010)’da yaptıkları bir 

çalışmada aktif alümina kullanarak arsenik (III)’ün oksitlenerek daha az toksik etkiye sahip arsenik 

(V)’e dönüşümünün denitrifikasyona etkisini incelemişlerdir. Arsenik biyolojik olarak sulardan 

tamamen giderilememekte, en fazla daha az toksik forma dönüştürülebilmektedir. Sun ve arkadaşları, 

2 farklı biyoreaktörde (C1:nitrat varlığında, C2: nitrat verilmeden) arsenik (III) formunun 

denitrifikasyona etkisini incelemişlerdir. Çalışma sonunda nitrat varlığında arsenik (III)’ün başarılı bir 

şekilde arsenik (V) formuna dönüştürülebildiği görülmüştür. Ayrıca kullanılan aktif alümina’nın 

arseniği adsorbe edebildiği de kanıtlanmıştır (Sun ve ark., 2010). 

Nitrat ve arsenik yer altı sularından biyolojik aktif karbon (BAC) sistemi ile etkili bir şekilde 

giderilebilmektedir. Upadhyaya ve ark. (2010), yaptıkları çalışmada bu sistemi kullanarak yer altı 
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sularından nitrat ve arsenik gidermeyi başarmışlardır. İki farklı kolon reaktöre, reaktör A: Fe(II)+ 

asetat ve reaktör B: Fe(II) verilmiştir. Elektron vericinin asetat alıcının ise hem nitrat hem arsenik 

olduğu ortam koşullarında oluşan sülfür arsenik ile As2S3 oluşturarak etkin bir biçimde arseniğin 

giderilmesini sağlamıştır. Aynı zamanda A reaktörüne verilen Fe(II)’de FeS’e dönüşmüş ve suda 

bulunan arseniği adsorplayarak giderime katkıda bulunmuştur. Sistemde heterotrofik denitrifikasyon 

ile nitratta biyolojik olarak tamamen giderilmiştir. 

2.2. Pestisit  

Uzun yıllardır tarımsal arazilerde kullanımı sonucu içme suyu kaynaklarının kirlenmesine neden olan 

bir başka kirleticide pestisitlerdir. Pestisitler, çoğunlukla yeraltı ve yüzeysel sularda ciddi ve dirençli 

bir kirliliğe neden olmaktadır (Aslan, 2002). Bu bileşiklerin farklı özelliklerine göre bazılarının 

kanserojen olduğundan şüphelenilmesinin yanı sıra insan ve çevre sağlığında farklı olumsuzluklara yol 

açtıkları bilinmektedir. Pestisitlerin bu etkilerinden dolayı birçok pestisit yasaklanmıştır. Fakat 

günümüzde yasaklanan bu pestisitlerin kalıntılarına su ortamında halen rastlanabilmektedir. (Aydın ve 

ark., 2002). Pestisitlerin çok düşük konsantrasyonları bile insan ve canlı sağlığı için ciddi bir tehlike 

arz etmektedir. WHO ve Türkiye İçme Suyu Standardına  (TDWS) göre içme sularında tek bir 

pestisitin limit değeri 0,1µg/l iken birkaçının birlikte değeri 0,5 µg/l olup bu değerlerin aşılmaması 

gerektiği düşünülmektedir. EPA tarafından ABD’de öncelikli bölge olarak tespit edilen 1416 bölgenin 

143’ünün yer altı suyu, yağmur suyu, kar suyu ve sediment numunelerinde 0,2 ile 0,8 μg/L 

düzeylerinde endosülfan bulunmuştur. Özellikle yoğun çeltik tarımının yapıldığı sahil bölgelerinde 

endosülfan konsantrasyonları çok daha yüksek çıkmıştır (Yazgan, 2001). Bu durum yeraltı sularının 

pestisitler tarafından ciddi şekilde tehdit edildiğini ortaya koymakta ve içme sularının arıtımı için 

ekonomik ve uygulanabilir arıtım metotlarının ortaya konmasını gerekli kılmaktadır. Biyolojik 

denitrifikasyon prosesi ile nitrat ve pestisitlerin sudan gideriminde literatürde yer alan çalışma sayısı 

çok azdır. İçme sularında bulunan pek çok kirletici gibi pestisitlerde çoğunlukla kimyasal ve fiziksel 

metotlarla giderilmeye çalışılmaktadır.  

Aslan ve Türkman (2004), yaptıkları bir çalışmada, önemli bir pestisit türü olan endosülfan (α+β) ile 

nitratı, beyaz buğday samanı kullanarak biyolojik olarak gidermeye çalışmışlardır. Çalışmada kum ve 

aktif karbon yatak olarak kullanılmıştır. Substrat olarak kullanılan buğday samanı ile yüksek oranda 

nitratın giderildiği ve endosülfanında % 90 oranında giderildiği gözlenmiştir. Kullanılan aktif karbon 
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ile de çıkış suyunda görülen Toplam çözünmüş organik karbon (TÇOK), pestisit, renk gibi içme 

sularında bulunmaması gereken maddeler adsorplanarak uzaklaştırılmıştır.   

Yine Aslan ve Türkman (2006) yaptıkları bir başka çalışmada, nitrat ve pestisitleri biyolojik olarak 

mikroorganizmayı destekleyici plastik dolgu malzemesi kullanarak gidermeye çalışmışlardır. 4 saat 

gibi kısa Hidrolik Bekletme Süresi (HRT)’de yüksek nitrat giderimi gözlediklerini ve önemli oranda 

pestisit gideriminin gerçekleştiğini bildirmişlerdir. 

Farklı dolgu malzemeleri kullanılarak yapılan bir başka biyolojik denitrifikasyon çalışmasında ise 

Boley ve arkadaşları (2006), poli-epsilon-kaprolakton (PCL) ile denitrifikasyonu gerçekleştirmişlerdir. 

Bu polimer, substrat olarak kullanılarak nitrat giderimi sağlanmış ayrıca polimerin sorbent özelliği ile 

de alfa- endosülfan başarıyla giderilmiştir. 

Literatür incelendiğinde yapılan çalışmaların çoğunluğunda ikincil kirleticilerin bir adsorban madde ile 

giderildiği görülmektedir. Benzer şekilde Sakakibara ve ark., (2001) içme sularından nitratı biyolojik 

denitrifikasyonla giderirken, pestisiti Granül Aktif Karbon (GAC) kullanarak elimine etmişlerdir. 

2.3. Perklorat 

Perklorat suda kolaylıkla çözünebilen, uçucu olmayan, kimyasal olarak stabilitesi yüksek bir maddedir.  

İçme ve yer altı sularında sıklıkla görülen perklorat, özellikle roket yakıtlarının üretimi ve endüstriyel 

faaliyetlerden çevreye yayılmaktadır. 1950 yılından bu yana çevreye 15,9 milyon kg perkloratın deşarj 

edildiği bildirilmiştir (Ju ve ark., 2006). Perklorata maruziyetin en önemli etkisi tiroid hormonlarının 

yükselmesidir.  

Perklorat içme sularında bulunabilen bir kirletici olarak nitratla benzer özellikler sergiler. Bu nedenle 

adsorpsiyon, kimyasal oksidasyon gibi arıtım prosesleri, perklorat giderimi için çok da uygulanabilir 

değildir. Son zamanlarda, perklorat giderimi için iyon değiştirici reçineler ve biyolojik arıtım metotları 

araştırmacıların üzerinde durduğu arıtım metotları arasındadır. Perklorat, biyolojik proseslerde 

anaerobik bakteriler tarafından elektron alıcı olarak kullanılır ve son ürün olarak klorür iyonuna kadar 

parçalanabilir(Ju ve ark., 2006). 

Ju ve arkadaşları (2006), elementel kükürtün elektron verici olarak kullanıldığı sistemde kemolitotrofik 

bakteriler ile perkloratın biyolojik olarak indirgenmesini çalışmışlardır. Kükürt-kireçtaşı ototrofik 
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denitrifikasyon (SLAD) prosesinde, perklorat kolaylıkla klorür iyonuna dönüştürülmektedir 

(Reaksiyon 1). 

    
   

 

 
     

 

 
         

 

 
   

    
 

 
     (1) 

Çalışmada, perklorat elektron alıcı olarak rol oynadığından önce sadece perklorat varlığında SLAD 

proseste perklorat giderimi gözlemlenmiş daha sonra nitrat eklenerek iki kirleticinin birlikte giderim 

etkisi ortaya konmaya çalışılmıştır. Nitrat yokluğunda perkloratın 5 gün gibi bir sürede tamamen 

giderildiği görülürken, artan nitrat konsantrasyonlarında perklorat gideriminin yavaşladığı 

görülmüştür.  

Farklı inorganik elektron vericiler kullanılarak perkloratın indirgenmesi mümkün olmaktadır. Yine Ju 

ve ark. 2008’de yaptıkları çalışmada, Hidrojen gazı (H2), Demir (F
0
) ve Elementel Kükürt’ün (S

0
) 

elektron verici olarak perkloratın indirgenmesine etkilerini araştırmışlardır.  H2 elektron verici olarak 

kullanıldığında perklorat indirgenmesi 8 günde gerçekleşirken, S
0
 ile 22. günde, F

0
 ile de 37. günde 

perkloratın yaklaşık %84’ü indirgenmiştir. Ayrıca sistemde oluşan sülfürlü bileşikler (sülfür ve 

tiyosülfat) elektron verici olarak perklorat giderimini desteklemiştir.  

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada, yer altı ve içme sularından nitrat ve ikincil kirleticilerin gideriminin biyolojik 

denitrifikasyona etkisi ortaya konmaya çalışılmış ve literatürde konuyla ilgili yapılmış çalışmalar 

derlenmiştir. İçme sularında yer alan pek çok kirletici fiziksel ve kimyasal yöntemlerle 

giderilebilmektedir. Ancak bu yöntemlerin pahalı veya uygulanabilirliği zor yöntemler oluşu 

araştırıcıları daha ekonomik ve uygulanabilir yöntemler bulmaya yöneltmektedir. Bu amaçla, Biyolojik 

arıtım uygun bir alternatif olarak değerlendirilmektedir.  İçme sularında bulunan nitrat biyolojik 

denitrifikasyon prosesiyle ucuz ve kolay bir şekilde sulardan giderilebilmektedir. Nitratla birlikte 

ikincil kirleticilerle kirlenen sularda ise biyolojik denitrifikasyon prosesinin uygulanabilirliği çok yeni 

çalışılmaya başlanmış bir konudur. Mevcut çalışmalar göstermektedir ki, nitrat giderimi ile birlikte 

içme sularında sıklıkla bulunabilen arsenik, pestisit, perklorat gibi kirleticiler, biyolojik denitrifikasyon 

prosesi veya prosese yapılacak ilave adsorbantlar ile birlikte arıtılabilir. İçme ve yer altı sularında 

bulunabilen ve insan sağlığını tehdit eden pek çok kirleticinin biyolojik olarak arıtımının araştırılması 
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gerekmektedir. Biyolojik denitrifikasyonun bu kirleticilerin gideriminde kullanılabilirliğinin 

belirlenebilmesi için bu konuda yapılan araştırmaların artırılması ve genişletilmesi gerekmektedir.  
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DOYUMSUZ TÜKETİM ARZUSU VE ÇEVRE SORUNUNA KUR’AN ÇERÇEVESİNDE 

BAKIŞ 

Recep DEMİR 

Karabük Üniversitesi 

                                                                                    

       GİRİŞ 

       İnsan başta olmak üzere bütün canlılar yaşamını sürdürebilmek için hava, su, gıda gibi temel 

maddelere gereksinim duymakta ve bunları tüketmek zorunda kalmaktadır. Ayrıca güvenlik ve 

barınma da canlıların varlıklarını ve nesillerini sürdürebilmeleri için diğer iki önemli temel ihtiyaçtır. 

Bu saydıklarımız “asgari” ve “zorunlu” tüketimi ifade eder. Bunun dışında ekonomi bilimcileri teknik 

olarak tüketim terimini “iktisadî mal ve hizmetlerin, insan ihtiyaçlarının doğrudan doğruya tatmin 

etmek üzere kullanılması” şeklinde tanımlamakta, dolayısıyla bedelsiz olarak elde edilen her türlü 

değer, iktisadî mal ve hizmet tanımın dışında tutulmaktadır. Ekonomi dilindeki tanımıyla  tüketim, 

“tatmin duygusu”, “tatmin vasıtaları”, ve “harcamalar” denilen üç temel ayak üzerine oturtulmakta
1
 ve 

bu tanımda ihtiyaçtan ziyade tatmin ön plana çıkmaktadır.  

       Tebliğ başlığımızda yer alan diğer önemli ifade “çevre sorunu”dur. Tüketim ve çevre sorunu adeta 

iç içe geçmiş, biri diğeriyle “sebep-sonuç” ilişkisi şeklinde irtibatlı iki önemli kavramdır. Çevre 

denilince, bizim ve diğer canlıların içinde yaşadığı tabiî ortamlar anlaşılır. İnsanın çevresini evi, 

bahçesi, arabası, soluduğu hava, içtiği su, içinde yaşadığı kent ve beraber yaşadığı insanlar oluşturduğu 

gibi, toplumun bütün fertleri tarafından paylaşılan denizler, göller, nehirler, yollar, dağlar ve ormanlar 

da yine çevremizi oluşturmaktadır.
2
 Kur’an Allah’ın nihaî anlamda çevremizi kuşatan bir varlık 

olduğunu ifade eder. Çünkü, “Doğu da Allah’ındır, batı da; nereye dönerseniz Allah’ın vechi 

                                                           
1
   Arslan, M. Hanifi, “Tüketim”, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, Risale Yayınları, İstanbul 1990, c. IV, s. 181-182; Aren, 

Sadun, 100 Soruda Ekonomi El Kitabı, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1990, s. 7.xvii 
2
 Çevre üç sınıfa ayrılarak da değerlendirilmiştir: 1- İçsel/Psikolojik Çevre  2- Sosyal Çevre, 3-Fiziki Çevre. Bkz. Bayraktar 

Bayraklı, Çeşitli Boyutlarıyla Çevre Sorunu, Çevre ve Din Uluslararası Sempozyum Bildirileri İçinde, İstanbul 2008, 

Cilt,1, s. Xvii. 
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oradadır; şüphe yok ki Allah, her şeyi kuşatan (vasi’), her şeyi bilendir (alîm).”
3
 Veya yine “O Evvel 

ve Âhir, Zâhir ve Bâtın’dır.”
4
  

       “Çevre sorunu” terkibiyle, tabiat âlemindeki bizleri kuşatan ortamların bozulmasını, hayvan 

türlerinin yok olmasını, doğanın kirlenmesini ve aşırı tüketimi kastediyoruz. Bunlara ayrıca sosyal 

çevredeki kirlenme de ilave edilmelidir: Fakirlik, açlık, evsizlik, göçmen sorunu, ırkçılık, şiddet, 

sokaklara terk edilen çocuklar, uyuşturucu, alkol bağımlılığı ve diğer sorunlar. Bunların nedenlerine 

inildiğinde büyük çoğunluğun insan kaynaklı olduğu görülür. Nitekim Kur’an daki, “Allah’ın 

buyruklarını umursamayan şu insanların kendi tercihleri ile yaptıkları işler yüzünden karada ve 

denizde (bütün dünyada) bozukluk (fesat) ortaya çıktı, nizam bozuldu. Doğru yola ve isabetli tutuma 

dönme fırsatı vermek için, Allah, yaptıklarının bazı kötü neticelerini onlara tattırır.”
5
 ayeti bu gerçeğe 

işaret etmektedir. Çünkü tabiatta ilâhî dengeyi bozan en büyük etkenin başta aşırı tüketim, israf ve 

doğal kaynakları kendini yenilemeyecek şekilde tahrip etmek olduğu bilinmektedir. 

A- Kapitalizmin İrrasyonel Evladı: Tüketim Toplumu
6
 

       Günümüz toplumlarını anlamak için toplumbilimcilerin sıklıkla kullandıkları tanımlardan birisi de 

“tüketim toplumu” kavramıdır. Bu kavramla ne kastedildiği ve tüketim  toplumunun özelliklerine 

geçmeden önce tarihsel süreçte bu toplumunun nasıl ortaya çıktığını kısaca ele almak kavramı anlamak 

adına yararlı olacaktır.  

       17. yüzyılda, modern düşüncenin kurucularından sayılan Rene Descartes (1596-1650) 

“düşünüyorum o halde varım” sözüyle modernizmin temel dayandığı noktaya vurgu yapmıştı. Bu söz 

aslında modernizmin aklı ne kadar merkezi bir noktaya koyduğunu ifade ediyordu. 20 yüzyılın 

başlarında Max Weber hayatın rasyonelleşmesinden bahsetmiş ve hayatın sürekli bir şekilde bir önceki 

döneme göre rasyonelleşmekte olduğunu ifade etmiştir. Hayatın rasyonelleşmesi hayata dair her şeyin 

araçsal akılla açıklanabileceğine yönelik bir inancı ifade ediyordu. İnsanı sadece akla indirgeyen ve 

akılla evrensel doğruların bulunacağını iddia eden bu sekuler ontolojik anlayış, beraberinde pozitivist 

bir epistemolojiyi getirmişti.   

                                                           
3
   Bakara, 2/115. 

4
   Hadîd, 57/3. 

5
   Rûm, 30/40. 

6
   Bu başlık Cameron Üniversitesi (ABD) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Soylu’nun 16 Temmuz 2012 tarihli Yeni Şafak 

gazetesindeki yazısından  alınmıştır. Bu anlamda farklı isimlendirmeler de yapılmıştır. Mesela Ivan Illich eserine Tüketim 

Köleliği, A. Durning ise Tüketim Çılgınlığı isimlerini vermiştir. Bkz:Ivan Illich, Tüketim Köleliği, çev: Mesut Karaşahan, 

İz Yay., İstanbul 1990; Alan Durning, Tüketim Çılgınlığı, İktisad ve Din, Hazırlayan: Mustafa Özel, İz Yay., İstanbul 1994.      



 

72 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

       Batıda Rönesans sonrası bilim alanında gelişme ve ilerlemeler sağlanırken, diğer yandan dinden 

gittikçe uzaklaşma trendine girilmişti. Bunun akabinde sanayi devrimi ve devamında sınırsız sermaye 

birikimini sağlamak üzere her şeyin metalaşma sürecine sokulduğu kapitalist dünya ekonomisinin 

vücut bulduğu görülmektedir.
7
 Modernleşmeyle birlikte insan kutsaldan seküler alana transfer 

edilmeye çalışılarak evrenin yegane hakimi, mutlak güç sahibi bir varlık olarak algılanmıştır. 

        Kapitalizm mantığı gereği doğaya hakim olmayı, ne pahasına olursa olsun büyümeyi, mümkün 

olduğu kadar servet edinmeyi gerektirmektedir. Pazar için üretim ve tüketimin sürekliliği toplumların 

tüketime kanalize edilmesiyle sağlanmalıdır.  En  az maliyetle en çok kâr elde etmek temel mantık 

olunca, bir taraftan hızlı enerji tüketimi zorunlu hale gelmekte ve kaynaklar yok edilmekte, diğer 

taraftan her alanda atık madde sorunu ortaya çıkmaktadır.
8
 Kapitalizme karşı çıkan ve onu 

eleştirenlerin yanında şiddetle onu savunanlar da olmuştur. Kapitalizm savunucularına göre kapitalizm 

yararlı ve gereklidir. Zira kapitalist ekonomilerde tüketimin artmasıyla iktisadi gelişmişlik, kalkınma, 

çağdaşlaşma ve zenginleşme beraber gerçekleşmektedir. 

       19. yüzyılın ikinci yarısı ile 20 yüzyılın ilk yarısında, bilim ve teknolojinin insanlığı tatmin 

edebileceği ve yeni sorunlar yaratmaksızın mevcut bütün sorunları çözebileceği yönündeki başat 

görüşün Pozitivistlerce ve bilimsel kafa yapısına sahip filozoflarca savunulmuş olması tarihin garip bir 

cilvesidir. Dahası, bu tür kişiler bizi yalnızca dinlerin değil, bütün metafizik önermelerin ve 

kurgulamaların anlamsız olduğuna ve dolayısıyla modern insanı ilgilendiren alanlardan tasfiye 

edilmesi gerektiğine inandırmaya çalıştılar.
9
 Ancak durum hiç te böyle olmadı ve modernizme karşı da 

ciddi eleştiriler yöneltilmeye başladı.   

       Modern çağa getirilen en önemli eleştirilerden birisi de bireycilik ve ilkesizliğin hakim olduğu 

hususudur. Bu eleştirilerden bazılarına göre, bireycilik ve ilkesizlik, dünyaya anormal bir nitelik 

vermekte, günümüz insanını canavarlaştırmakta, bireyin dışında her türlü otoriteyi reddetmektedir. 

Bireyciliğe zemin hazırlayan temel unsur, maddedir.
10

  

                                                           
7
   Duru, Bülent, “Bütün Değerler Sistemimizi, Eğitim Proğramlarımızı, Yaşam Biçimlerimizi Yeniden        

Düzenlemeliyiz” (Soruşturma-Söyleşi), Sivil Toplum, 2007/20, s. 156. 
8
  Görmez, Kemal, Çevre Sorunları ve Türkiye, 2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara 1997, s. 32.    

9
 Özdemir, İbrahim, Kur’an Perspektifiyle Bir Çevre Etiği Anlayışına Doğru, (İslam Ve Ekoloji) Haz: Richard C. Foltz, 

Frederick M. Denny, Azizan Baharuddin, Oğlak Yayınları, İstanbul 2007, s.41. 
10

 Guenon, Rene, Modern Dünyanın Bunalımı, trc. Mahmut Kanık, Risale Yayınları, İstanbul 1986, s. 99-100. 
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       Bireyciliğin dünyaya hakim duruma gelmesiyle, sahip olma ve tüketim karakteri arasında sıkı bir 

ilişki bulunmaktadır. Birbirinin zıddı iki eğilim olarak takdim edilen ve son iki yüz yıla damga vuran 

“sahip olma” ve “tüketim olguları”, önce insanı tahrip etmiş, onun karakteri üzerinde silinmez izler 

bırakmıştır.
11

  

       İnsanın aşırı tüketime teşvik edilmesinin ardında, kendi benliğini gerçekleştirmesinin yerine hayat 

standartlarının yükselmesinin esas alınması gösterilmektedir.
12

 Öte yandan insanı, evreni ve tabiatı 

anlamak için, sadece duyuların yeterli olduğunu ileri süren varsayımların hâkim olduğu ve bu 

hâkimiyetin de tüketim çıkmazına yol açtığı ifade edilmektedir.
13

 

       Geçerli ekonomi anlayışlarında, isteklerle ihtiyaçlar arasındaki sınırlar kaybolmuş, istekler 

ihtiyaçların yerine geçmiştir. Buna bağlı olarak mutluluk, daha çok eşyaya sahip olmak ve daha çok 

harcamakla eşitlenmiştir. Ancak tüketim, insan ihtiyaçları sınırını çoktan aşmış olmasına rağmen, yine 

de insanı mutlu edememiştir.  

       Günümüzde çevre sorunlarına da neden olan ve insandaki sahip olma arzusunu artıran önemli 

davranışlardan biri kaynakları kıt olan bir dünyada yaşayan insanların sonsuz bir tüketim arzusu 

duymaları ve egemen ekonomik sistemin de bunu teşvik ediyor olmasıdır. Nitekim bugün faaliyet 

gösteren büyük sanayi kuruluşlarının etkinliklerini sürdürebilmeleri için yapmış oldukları üretim 

miktarının belli seviyenin altına düşmemesi gerekmektedir. Eğer bu seviyenin altında üretim yaparsa 

bu kuruluşun faal kalabilmesi için gerekli masraflar karşılanamayacaktır. Dolayısıyla sanayileşmiş bir 

ekonominin ayakta kalmasında, o ülkede üretilen mallara toplam talebin rolü çok fazladır. Eğer toplam 

talep azalırsa, üretim de azalacak bu yüzden başta büyük çaplı işsizlik olmak üzere birçok iktisadi 

dengesizlik ortaya çıkacaktır. Bu sebeple sanayileşmiş ekonomilerde sürekli olarak talep canlı 

tutulmaya çalışılmış ve dolayısıyla daha çok tüketim teşvik edilmiştir. Böylece günümüzde toplumlar 

“tüketim toplumu” haline gelmiştir. Bunu sağlamak için medya ve her türlü iletişim aracından da 

yararlanılmaktadır. Egemen ekonomik sistem tarafından çeşitli şekillerde sürekli tüketime 

yönlendirilen insanlar da büyük bir hızla ve büyük bir haz duyarak daha çok tüketmekte, yeterince 

geliri olmadığı için, tüketemeyen insanlar ise daha çok gelire sahip olup tüketebilecekleri günün 

                                                           
11

 Fromm, Erich, Sahip Olmak Ya da Olmak, trc. Aydın Arıtan, Arıtan Yayınevi, 3. Baskı, İstanbul 1991,  s. 97. 
12

 Illich, Ivan, Tüketim Köleliği, trc. Mesut Karahasan, Pınar Yayınları, İstanbul 1990, s.89-90. 
13

 Gürdoğan, Ersin, Kültür ve Sanayileşme, Nehir Yayınları, İstanbul 1987, s. 27-28. 
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özlemini duymaktadırlar.
14

 Böylece “tüketim toplumu” haline gelen toplumlarda bireyler aşırı tüketim 

çerçevesinde ihtiyaç fazlası ya da kimi zaman sosyal gösterge olarak ihtiyaçları dışındaki şeyleri de 

tüketmek suretiyle “sahip olma” duygularını tatmin etmeye çalışmaktadırlar.   

       İnsana sınırsız tüketim ruhu aşılanmakla birlikte tabii kaynakların bir sınırının olduğu göz ardı 

edilmemelidir. Dolayısıyla çevre sorununun oluşumunda, üretim ve tüketimin sınırsızlığı ile tabii 

kaynakların sınırlılığı arasındaki çelişkinin önemli bir rol oynadığını ifade etmek gerekir. Burada, 

ihtiyaçların ve tüketimin çoğu zaman gerçek ihtiyaçlara dayanmadığını da belirtmekte yarar var. 

Dünyanın bir bölümü açlık ve sefalet içinde yaşarken, diğer bir bölümünde ise savurganlık içerisinde, 

sahte ihtiyaçlar peşinde koşmasının nedeni de yine mal ve hizmet sunumunu gerçek ihtiyaçlara göre 

değil, kârlılık ölçütüne göre gerçekleştiren kapitalist bakış açısıdır.
15

 Dolayısıyla, genelde bir çok 

ürünün hayatta kalma açısından vazgeçilmez olduğu inanışı da ciddi bir şekilde sorgulanmalıdır.   

       B. Tüketim Ahlakı ya da İsraf Duyarlılığı: 

       Kur’an’ı Kerim gereksiz ve aşırı tüketimi uygun görmez, daima orta halli tüketimi emreder. 

Ölçülü tüketim, hem nimete karşı saygı ve hem de nimetin asıl sahibine yönelik bir şükür ifadesidir.  

Kur’an tüketim konusunda bizlere şu ölçüyü getirmiştir: “Ey Adem oğulları! Her namaz esnasında 

güzel elbiselerinizi giyin; yiyin, için, fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri sevmez.” Ayetten 

de anlaşıldığı gibi giyinme, yeme-içme helal, ancak aşırıya kaçmak, israf haramdır. 

       İsraf, itidali aşmak, makul sınırı zorlamak, orta yoldan ayrılmak anlamına bir Kur’an kavramıdır. 

Genellikle mal ve servet gibi maddî imkan ve kıymetler hakkında kullanılırsa da insanoğlunun haddi 

aştığı her hususu içine alan geniş bir manayı kapsar. Dolayısıyla israf, yeme-içme ve giyim kuşam 

alanlarında olduğu gibi insan, zaman, sağlık, doğal kaynaklar ve çevre konularında da olur. 

       Tüketim ve harcamanın en aşağı derecesi cimrilik, itidali iktisad ve kanaat, aşırısı ise israftır. 

Kur’an ölçülü olmayı, israf ve cimrilikten kaçınmayı  emretmekte, israf edenlerin şeytanın dostu 

olduklarını haber vermektedir. “Onlar ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar, 

ikisi arası orta yolu tutarlar.”
16

 “Elini boynuna bağlı tutma (cimrilik yapma!). Büsbütün de saçıp 

                                                           
14

 Uslu, İbrahim, Çevre Sorunları, İnsan Yayınları, İstanbul 1995, s. 30-31. 
15

 Duru, Bülent, a.g.m., s.156-157. 
16

 Furkan, 25/67. 
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savurma; sonra kınanmış olursun eli boş açıkta kalırsın.”
17

  “Bir de akrabaya, yolcuya hakkını ver. 

Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böyle saçıp savuranlar şeytanın dostlarıdır. Şeytan ise Rabbine 

karşı çok nankördür.”
18

 

       Kur’an hayırda bile olsa ölçülü olmayı emretmiş
19

, Hz. Peygamber de ibadette bile olsa aşırı 

gidenlerin kendi kendilerini mahvettiklerini
20

 ve bu tür davrananların eninde sonunda bu sıkıntıyı 

yaşayacaklarını bildirmiştir.
21

 Bunun bir örneği olarak Hz. Peygamber de malın tamamını tasadduk ya 

da vasıyet edilmesini yasaklamıştır.
22

 

       Hz. Peygamber Sa’d’ın abdest alırken suyu israf ölçüsünde kullanmasından rahatsızlık duyarak : 

“Sa’d! Bu ne israf!” diye serzenişte bulundu. Sa’d’ın: Abdestte israf olur mu Ya Rasulallah!” diye 

mukabelede bulunması üzerine Hz. Peygamber: “Tabiî ki olur. Bir akarsu kenarında olsan bile.” 

şeklinde cevap verdi.
23

  

       Bu hadis bolluk halinde bile olsa orta yolu tutmak ve israftan sakınmak gerektiğini ilginç bir 

şekilde anlatmaktadır.  

       İsraf, fert kadar belki daha fazla toplumu ilgilendiren bir sapmadır. İsrafa alışan insan başkalarını 

düşünmez hale geldiğinden toplumda sınıf farklılıkları artmaktadır. Zenginlerin müsrif tavrı fakirleri 

ezmekte, onları da israfa yönlendirecek birtakım sosyal yaralar açmaktadır. Oysa ki insan, paylaşmayı 

bildiği ölçüde saygın ve mutlu olur. Sevginin temel şartı paylaşım ve özveridir. Sahip olunan 

nimetlerden başkalarını da yararlandırmaktır.  

       Netice itibarıyla bugün hayatiyetin beşiği olan arz ve sema ortamını kirleten en mühim etkenin 

israf, yani ihtiyaçtan fazla, zevk, sefa, gösteriş, itibar gibi nefsanî duyguların tatmini için yapılan 

tüketim olduğu iyice anlaşılmaya başlamıştır. Daha çok tüketen daha çok atık madde çıkarmakta, daha 
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 İsra, 17/29. 
18

   İsra, 17/26-27. 
19

   En’am, 6/141;İsra, 17/29; Furkan, 25/67. 
20

 Müslim, “ilim” 7; Ebu Davud, “Sünnet”,5; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I,386. 
21

 Buharî, “Îman”, 29; Nesâî, “İman”, 28; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, I,386.Abdullah b. Amr b. el-Âs Hz. Peygamber’in 

bu yöndeki uyarılarına kulak asmadığı için yaşlılığında sıkıntıya düştüğünü itiraf etmiştir.(bk. M. Yaşar Kandemir, 

“Abdullah b. Âmr b. el-ÂS”, DİA, I, 85). 
22

 Buharî, “Vesayâ” 2; Müslim, “Vesayâ”, 7-8;Ebû Davud, “Zekât”, 39.  
23

 Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, II; 224.  
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çok kirletmektedir; tabiatın yenilenmez, geri dönmez imkanlarını daha çok azaltıp gelecek nesillerin 

istihkakını israf etmektedir.
24

  

       C.Kur’an’a Göre Allah-İnsan-Evren(Çevre) İlişkisi 

       Kur’an’ın ele aldığı konulardan birisi de insan- evren ilişkisidir. İnsan- evren ilişkisinin 

şekillenmesinde Allah–insan ilişkisi oldukça merkezî bir konumdadır. Dolayısıyla öncelikle konuya bu 

noktadan başlamak önem arz etmektedir. 

       İslam’ın özünü oluşturan temel kavram hiç şüphesiz tevhid yani Allah’ın birliğidir. Bu ilke evrene 

bakışta da kendini göstermektedir. Tevhid ilkesi çerçevesinde evrene bakıldığında bütün varoluşların 

temelinde ve merkezinde yüce Yaratıcı’nın olduğu görülmektedir. Evreni var eden, varlığını sürdüren 

ve varlığına son verecek olan Allah’tan başkası değildir. Kimi batılı filozoflarca dile getirilen âlemle 

ilişkisini kesmiş bir “ilah” tasavvuru Kur’anî olmaktan uzaktır. Kur’an’ın takdim ettiği Allah 

uzaklarda da değildir. O âlemdeki her şeyle kendi varlığını hissettirir ve gösterir. O yaratandır, 

bilendir, işitendir, dileyendir, güç ve kudret sahibidir. Tüm varlık âlemi O’nun kudretinin, ilminin, 

cemâl ve celâlinin yansımalarıdır. Allah “göklerde ne var, yerde ne varsa bilir! Bir araya gelip gizlice 

fısıldaşan üç kişinin dördüncüleri mutlaka Allah’tır. Beş kişi gizli konuşsa altıncıları mutlaka Allah’tır. 

Bundan ister daha az, ister daha çok olsunlar, nerede bulunurlarsa bulunsunlar, mutlaka O, 

kendileriyle beraberdir.”
25

 Yine: “Rabbim yaptıklarınızı ihata eder”.
26

 Veya, “Allah her şeyi ihata 

edendir”
27

 ayetleri bu bağlamda hatırlanmalıdır. Firavun “Sizin Rabbiniz de kimmiş ey Mûsa!” 

dediğinde, “Rabbimiz, her şeyi yaratan, sonra da onu yaratılış gayesine uygun yola koyan, Yüce 

Yaradandır”
28

 diye cevap verirken Kur’an’ın Allah anlayışını da ortaya koyuyordu. Kısaca evrendeki 

tüm varlıklar Allah ile bir irtibat ve ilişki halindedir. Varlıkların ilahî  olan ile bu irtibatını dikkate 

almadan onları anlamaya çalışmak mümkün ve doğru değildir. 

       İnsanın yüce yaratıcı karşısında konumunu ve durumunu çok iyi bilmesi ve belirlemesi 

gerekmektedir. Kur’an mülkün gerçek sahibinin Allah olduğunu, onda dilediği gibi tasarrufta 

bulunduğunu, dilediğine verdiğini, dilediğinden aldığını ve onun varlıkta her an yeni tecellilerle iş 

                                                           
24

 Canan, İbrahim, Ayet ve Hadisler Işığında Çevre Kavramı, Yeni Asya Yayınları, İstanbul 1995, s.16. 
25

 Mücâdele, 58/7. 
26

 Hûd, 11/92. 
27

 Nîsâ, 4/26.  
28

 Tâhâ, 20/49-50. 
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başında olduğunu ifade eder.
29

 Oysa böyle bir güç ve kudret karşısında insan son derece zayıf ve 

güçsüz bir varlıktır. Ancak bu durumun farkında olamayan modern insan adeta kendisini gezegenin 

gerçek sahibi ve hesap sorulmaz hakimi olarak görmektedir. 

       Hakikatte insan yeryüzünde bir emanetçidir. Dolayısıyla emanete nasıl davranılması gerekiyorsa 

öyle davranmalıdır. Diğer varlıklara göre ona bahşedilen bazı üstün özellikleri, tabiat ve diğer 

yaratıklar üzerindeki kontrol ve gücü, kendisine  tevdi edilen “emanetin”
30

 bir parçası olarak 

görmelidir. İnsan bu sorumluluğu üstlendiğine göre, ona layık olduğunu göstermelidir. Eğer o, emanet 

sorumluluğunu unutur ve bunun yerine kendisine tevdi  edilen gücü tahrip edici şekilde kullanırsa, 

sahip olduğu üstünlüğü kaybeder. Ne var ki modern dönemde metafizik değerlerden uzaklaşmış insan 

adeta kendisini yüce Allah ile rekabet içerisinde görmektedir. Bir emanetçi olarak değil, adeta 

tanrısallığa soyunarak dünyanın kaderini kendi elinde tutmayı arzulamaktadır.
31

  

       Kur’an insanın yeryüzündeki konumunu ifade etmek için iki önemli kavram kullanır. Bunlar 

“halîfe” ve “teshîr” kavramlarıdır. Halife kavramıyla insanın yeryüzünü ekip dikeceği, emanet 

duygusuyla ona sahip çıkacağı
32

, oranın imarından sorumlu olacağı ifade edilmiştir. Teshîr ise emrine 

verme anlamındadır. Gerçekten  yüce yaratıcı güneş, ay, yıldızlar, hayvanlar, bitkiler, dağlar, madenler 

ve insanın istifade ettiği her şeyi onun hizmetine sunmuştur. Nitekim şu ayet buna işaret etmektedir. 

“Allah’ın göklerde olanları da yerde olanları da buyruğunuz altına verdiğini (teshîr) ve nimetlerini 

açık ve gizli olarak size bolca ihsan ettiğini görmüyor musunuz?”
33

 Ancak bilinmelidir ki, insan 

yeryüzünde kanun, kural tanımaz keyfi bir tasarruf içerisinde bulunamaz. Sadece kendisine bu emaneti 

tevdi eden yüce Allah’ın koyduğu kurallar çerçevesinde gezegenin nimet ve imkanlarından istifade 

eder. Dolayısıyla insanoğlu, kendisine verilen imkan ve nimetlerin Allah’ın mülkü olduğunu, bir 

amaca ve şarta bağlı olarak kendisine emanet edildiğini, bunlar üzerinde sahibinin irade ve rızasına 

uygun bir şekilde tasarruf etmekle (hilafet) yükümlü bulunduğunu bilecek ve bu şuur içinde hareket 

edecektir.
34

   

                                                           
29

 Âl-i İmrân, 3/26; Rahmân, 55/29. 
30

 Ahzab, 33/72. 
31

 Karslı, İbrahim Hilmi, Çevre Sorunu ve Kur’an’ın Doğal Çevre Öğretisi, Diyanet İlmi Dergi, Cilt:48;Sa:1,Ocak-Mart 

2012, s. 100.  
32

 Esed, Muhammed, Kur’an Mesajı (Meal Tefsir), çev: Cahit Koytak-Ahmet Ertürk, Yeni Şafak, İstanbul 1999, I, 12. 
33

 Lokman, 31/20. 
34

 Karaman, Hayreddin ve diğ., Kur’an Yolu, DİB Yay., Ankara 2007, I, 101. 
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       Kur’an’da ekolojik dengeyi
35

, bu dengenin önemini ve değerini vurgulayan ayetler vardır. Bu 

ayetlerden birisi şudur: “Allah gökleri ve yeri gereğince yaratmıştır.”
36

 Yaratılış itibariyle evrende ne 

bir eksiklik ne de bir fazlalık vardır; orada her şey yerli yerinde, tam bir denge, ahenk ve uyum 

içindedir. Bu yüzden, “Rahmanın yaratmasında bir düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak, bir 

çatlaklık görebilir misin?”
37

 Yerde, gökte, bunların içinde yaşayan canlı ve cansız her şeyde 

mükemmel bir düzen ve uyum vardır. Çünkü “Dünya, kaos değil, düzen ve kozmos içindedir.”
38

 Bu, 

sadece evrenin ve doğanın belli bir bölümünde değil, aynı zamanda tamamına hakim olan, yıldız 

gezegen galaksiler gibi makro yapılardan proton, nötron ve elektron gibi mikro yapılara dek var olan 

bir düzen ve dengedir.  

       Evren ve içindeki her şey belli bir ölçü ve harmoni çerçevesinde yaratılmıştır. Nitekim buna işaret 

eden ayetlerden birisi şöyledir: “Şüphesiz,  biz her şeyi bir ölçüye göre yaratmışızdır.”
39

 Burada 

“ölçü” önemlidir, ancak ondan daha da önemlisi, onu oraya kimin koyduğu ve onun nasıl 

korunacağıdır. Şüphesiz ki, “her şeyi yaratıp belli bir ölçüye göre düzenleyen”
40

 Allah’tır. Bir başka 

ayette Allah, doğada var olan her şeyi bir denge ve uyuma göre yapıp ettiğini şu şekilde vurgular: 

“Yeri yaydık, oraya sabit dağlar yerleştirdik, orada her şeyi bir dengeye göre bitirdik.”
41

  Öyle 

görünüyor ki, bu ve benzer ayetler, doğada ve evrende ne kadar doğal ve mükemmel bir denge ve 

uyumun var olduğunu ortaya koyacak niteliktedir. İnsanın yapması gereken şey, evrendeki ölçü, düzen 

ve dengeye bakmak, bunlardan hareketle bu dengeyi mümkün kılan metafiziksel bir ilkeye ulaşmak, 

dengesizliğe neden olabilecek bir tutum ve davranış içine girmemek, böyle bir tutum içinde olanları da 

derhal uyarmaktır. Dolayısıyla Kur’an, var olan her şeyin bir ölçü, düzen, adalet ve denge içinde 

yaratıldığını insana sık sık hatırlatmakta
42

 ve bizi “sakın dengeyi(mizanı) bozmayın”
43

 diyerek 

uyarmaktadır.  

                                                           
35

 Tabiatta tabiî olarak bir düzen, varlıklar arasında bir ahenk ve insicam olduğunu, her şeyin tabiatta belirli bir ölçü ve 

miktarda bulunduğunu ifade eder. Bkz. Bayraktar Mehmet, İslam ve Ekoloji, DİB Yayınları, Ankara 1992, s.20. 
36

 Zümer, 39/5. 
37

 Mülk, 67/3. 
38

 Nasr, Seyyid Hüseyin, İnsan ve Tabiat, Çev: Nabi Avcı, İşaret Yay., İstanbul 1988, s.27. 
39

 Kamer, 54/49; Hicr, 15/21. 
40
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41
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       Kur’an’a göre, tabiatın bizzat kendisi, orada var olan canlı cansız her şey, insanı Allah’ın varlığına 

götüren bir ayet, işaret ve bir delildir. İnsan bunlara ne sadece yararlanacağı basit bir nesne gibi 

bakabilir, ne onların fiziksel varlığına takılıp kalabilir, ne de bunları yok sayabilir. Örneğin, Kur’an, 

“Kendileri bakıp düşünmezler mi, deve nasıl yaratılmıştır?”
44

 diyerek Arap müşriklerine çok iyi 

bildikleri deveden örnek vererek, onları düşünmeye ve Allah’a çağırmaktadır. Kur’an, hayvanların 

önemini ve değerini sadece onlardan yararlanmaya veya faydacı bir bakış açısına değil, aynı zamanda 

Allah’ın varlığına bir işaret olarak görülmesini ister. Nitekim, Bakara (inek), Ankebut (örümcek), 

Neml (karınca), Nahl (arı), Fil, Âdiyât (koşan atlar) gibi surelerin kimi hayvanların adlarını taşıması ve 

Kur’an’da çeşitli hayvanlardan bahsedilmesi tesadüfi değildir. “Yeryüzünde sadece kendisinin yaşama 

hakkına sahip olduğunu sanan, diğer canlıları önemsemeyen bizler, güllerin, ormanların, kuşların, 

balıkların, kelebeklerin, kuzuların ve tavşanların olmadığı bir dünyada bakalım nasıl yaşayacak ve 

mutlu olacağız?”
45

  Öyle görünüyor ki Kur’an, yeryüzünde yaşama hakkına sahip olan tek canlının 

insan olmadığı gerçeğini bir kez daha hatırlatmakta ve bizleri uyarmaktadır. 

       SONUÇ 

       Tüketim ve çevre sorunu adeta iç içe geçmiş iki önemli konudur. Kapitalist zihniyetin getirmiş 

olduğu daha fazla üretim için daha çok tüketim anlayışı neticede devasa atık madde ve çevre sorununu 

doğurmuştur. Bütün bu sorunların temelinde metafizik değerlerden uzaklaşmış insan bulunmaktadır. 

Dolayısıyla öncelikle sorunun çözümüne insanın aşkın değerlerle tanıştırılıp bu değerlerin 

benimsetilmesiyle başlanmalıdır. Aşkın değerlere inanan insan, Allah’ın, kainatın ve kainattaki her 

şeyin yaratıcısı, gerçek sahibi olduğunu bilir. Kendisinin de yeryüzünün imarından sorumlu (halife) ve 

emanetçi olduğu bilinciyle hareket eder. Belirli donanımlarla yaratılmış olan insan tabiatın efendisi 

değil, orada istediği gibi tasarrufta bulunma hakkına da sahip değildir. Ahiret günü sadece insan-insan 

ve insan-toplum bağlamında hesap verilmeyecektir. İnsan-tabiat bağlamında da insanlar eylem ve 

davranışlarının hesabını vereceklerdir. İşte ancak bu bilinç ve inançla sınırsız tüketim ve çevre 

sorunlarının üstesinden gelinebilecektir.             

        

                                                           
44

 Gâşiye, 88/17; Hacc,22/36. Aynı şeyler için bkz., Mü’minûn, 23/21. 
45

 Ateş, Ali Osman, İslâm Ve Doğal Hayatın Korunması, Ç. Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, Cilt,3, Sayı, 1, Ocak-Haziran 
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TÜKETİM, NÜFUS VE ÇEVRE SORUNLARI: 

ORANTISIZ DENKLEM 

Recep ARDOĞAN 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 

 

GİRİŞ 

Çevre sorunlarının nedenlerine ilişkin incelemelerde, çok kez doğadaki kaynakların kısıtlılığı insan 

nüfuzsunun fazlalılığı önemli bir problem olarak dile getirilir. İnsan nüfusundaki hızlı artışın da yakın 

gelecekte, başta kıtkık olmak çevre sorunlarını içinde çıklamaz hâle getireceği vurgulanır. Bu noktada 

“Afrika’daki kıtlık ve başka çevre sorunlarının nedeni oradaki insan nüfusu mu? Açlık sorunun 

mağdurları, aslında kıtlık sorununu ürenler mi?” soruları akla gelir. Diğer yandan çevre sorunlarının 

daha çok insan-çevre ilişkileriyle ilgili bir konu olduğu göz önünde tutulduğunda da insan nüfusuna 

ilişkin rakamlar dışında başka etkenlerin de sahne aldığı görülür. Bu sahnede tüketim olgusu ışık 

tutmak gereken önemli bir aktördür. Dolayısıyla sorun bir denklem gibi düşünüldüğünde, bu 

denklemin üç temel unsuru vardır: çevre sorunları, insan nüfusu ve tüketim. Acaba denklem nasıl 

kurulmalıdır?  

Bu tebliğide çevre sorunları, insan nüfusu ve tüketim arasındaki gerçekte nasıl bir denklem olduğuna 

ilişkin bir sorgulama yapılacak, çevre sorunlarının gerçek kaynağının gezegendeki insan sayısı olup 

olmadığı ortaya konacaktır. Çağımızda git gide yayılan ve büyüyen tüketim olgusunun çevre 

sorunlarına etkileri ve bunun çözüm yolları üzerinde durulacaktır.  

 

1. TÜKETİM ARTIŞININ/İSRAFIN DERİNLERDEKİ NEDENLERİ 

1.1. Yabancılaşma: Varoluş Olarak Tüketim 

Çevre sorunlarının kaynağı gerçekte insan nüfusu değil insanın kendine ve dolayısıyla tabiata 

yabancılaşmasıdır.  
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İnsanın, ilahî mesajdan uzaklaşması, onun gerek kendine gerekse dünyasına karşı yabancılaşmasına 

yol açmıştır. O, doğayı fethetmek için makineleri kullanırken, içine düştüğü yabancılaşmanın 

sonucunda ürettiği ve kullandığı teknolojiler onu hâkimiyeti altına almıştır. Bu süreçte özünden kopan, 

yabancılaşan, kişiliği parçalı bir hal alan ve otomatlaşan çağdaş insanın hayat felsefesi, ‘çok üret, çok 

tüket’ sloganı olmuştur. ‘İnsanlar akıllarını ve sevme güçlerini geliştirmeyi ana hedef olmaktan 

çıkarmış, kendilerini kendi yaptıkları ekonomi makinesinin çarkları arasına bir araç olarak atmışlardır. 

Artık insan kendi mutluluğu ya da ruhunun serpilip büyümesi için değil yalnızca verim ve başarı için 

çabalar olmuştur.
46

‘ Artık, anlamlı yaşam ve kendini gerçekleştirme, kişinin farklılıklarıyla en çok ilgi 

topladığı, daha fazlasına sahip olduğu, en çok kârı elde ettiği ve dolayısıyla tüketimden azami payı 

aldığı yaşam olarak tanımlanmaya başlamıştır.  

İnsanlar, ihtiyaçlarını yaşamakla değil telkin, reklâm ve vitrinlerden öğrenir olmuştur. Bir kimsenin 

topluma kabul ettirilen gereksinimleri bilmezlikten gelmesi, gereksinim olarak görülen teknolojik ürü-

nlere sahip olmaması ve bunları kullanmaması topluma uyum sağlayamama (anti-sosyal bir durum) 

olarak nitelenmektedir. Yeni şeyler bulup, pazarlayıp satmayı tek amaç yapan bu felsefe, insanın ha-

yatını kısırlaştırmış ve değerlerini altüst etmiştir. Çünkü bu amaç onu piyasanın bir aracı, bir piyasa 

malı hâline getirmiştir. Artık ürünler gibi tüketiciler de yeniden tasarlanabilmektedir. 

İleri sanayileşmiş batılı tüketim toplumlarında ve giderek ülkemizde, özellikle anakentlerde birey, 

günlük yaşantısını geçirdiği çevrenin doğallığını yitirmesi ve kısıtlılığı sonucu, çoğu insani 

işlevlerinden yalıtılmış ve kendine yabancılaşmış olarak yaşamak durumundadır. Artık batılı insan bir 

“özne” olarak algılanmak yerine bir “şey” ya da “nesne” olarak görülmektedir.
47

 

1.2. Ben Merkezci Yaklaşım 

Çevre sorunlarının kökenine ilişkin araştırmalarda bir yandan insan nüfusunun fazlalığı ve hızlı artışı 

temel bir etken olarak ortaya konarken diğer yandan da yaşanan sorunun fikrî nedeni olarak “insan-

merkezci” yaklaşım gösterilmektedir. Bu yaklaşım, Yahudilik ve Hristiyanlığın insan ve doğayı 

algılayış biçimleri ve bu algılayışın teolojik temeli olarak gösterilen Eski Ahit’le de ilişkilendirilmekte-

dir. Bu noktada, çevre sorunlarının baş gösterdiği ortamda belirleyici olan, “İnsanın değerini öne çı-

                                                           
46 Fromm, Erich, Psikanaliz ve Din, trc.  Aydın  Arıtan, Arıtan Yayınevi, 3.  bs., İst. 1993, s. 132. 
47 Güleç, Cengiz, “Çevre ve Ruh Sağlığı”, Çevre Üzerine, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ank. 1991, s. 34. 
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kartan bir anlayış ve bu anlayışın siyasi ve iktisadi bir uygulaması mıdır?” sorusunun yanıtlanması 

önem kazanmaktadır.  

Afrika ülkelerinde insan avcılığı yapan, oranın hür sakinlerini Avrupa ve Amerika’ya taşıyıp 

köleleştiren Batılıların bu yaptıklarını, insan merkezcilikle açıklamak mümkün görünmemektedir. 

Ancak, onların Amerika kıtasını etnik soykırımla yerlilerden arındırmaları, daha sonra oradaki top-

raklarda çalıştırmak için insan avcılığı yoluyla Afrika’dan köleler getirmeleri, dünyanın daha başka 

ülkelerinde koloniler oluşturmaları ve oralarda doğal kaynaklar yanında insan nüfusunu da acımasızca 

sömürmeleri, doğayı sorumsuzca tahrip etmeye olanak veren başka bir sapmaya işaret etmektedir. Bu 

sapma, “ben-merkezcilik”tir.  

Batı kültürü, ben-merkezcilik üzerine kurulmuştur. Yanlış olan bireyin değerini tanımak değil 

bireyciliğin özerklik, sekülerlik ve görecilik gibi kavramlarla oluşan yorumu, özellikle de birey için 

toplumu nesneleştiren perspektifidir. Bireyciliğin sınırları ‘doğa durumu’ denen herkesin herkesle 

savaşı, korku ve kaygı ortamına uzanmaktadır. Aşırı liberal görüşler de bazı bireylerin temel haklarını 

kullanma imkânından mahrum olması pahasına, hukuku üretim ve ekonomiden yana kullanmak 

istemektedir. Katı Liberalizmin toplumdan soyutlanmış ve insanların münferit yaşam sürdüğü tabiî hâl 

kurgusuna dayanan birey anlayışının, bireyin doğa ile uyumlu ilişkileri için ne derece el verdiği 

düşünülmelidir. İnsanların sömürüldüğü bir vasatta, doğa da mutlaka sömürülür. Çünkü doğanın 

sömürülmesi, insanların sömürülmesine payanda oluşturur. 

Doğrusu, insan-devlet ilişkisi bağlamında bir hukuk ve ahlâktan söz ettiğinizde, birey merkeze 

alınabilir. Ancak bütün bir varlık ve hayat görüşünde birey merkeze alındığında o, daha ileri gidip 

egosunu mutlaklaştırabilir. Bu durumda onun emanete riayet etmeme; aklını kötü yönde kullanıp 

zihnini yanlışa şartlandırma; benliğini maddî boyutuna, bencil duygulara indirgeme; sonuçta 

başkalarına yönelik bütün hakaret, saldırı ve şiddet kullanımını aklîleştirecek bir sapma içine düşme 

riski artar. 

Burada “insana değer verme” ile seküler temelli insan merkezcilik arasında da bir ayrıma gidilmesi, 

doğru olacaktır. İnsan-merkezcilik, en başta, insanı tabiatın diğer unsurlarından ayırt etmek ve onda 

tabiat üzerinde tasarrufta bulunma imtiyazı görmek demektir. Burada yanıtlanması gereken soru, 

seküler yaklaşımla insanın, çoğu zaman diğer varlıkların zararına belli haklara sahip olduğunu ileri 

sürmesine neyin meşruiyet verdiğidir. İlk önce, sayısız varlıklar arasında insanın sadece kendisi için 



 

85 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

tabiatı değiştirme hakkı, tek başına fiziksel üstünlükle mi açıklanacaktır? Bu üstünlüğün menşei nedir? 

Rastlantı eseri sahip olduğu güç ve imkânlara dayanacak hak mefhumu, ötekinin hakkını garanti 

edebilecek midir? Kanaatimizce bu sorular, yaratılış öğretisini dışlayarak tabiî hâl kurgusuyla insan 

haklarını temellendirmenin yetersizliğini göstermekle birlikte sömürünün başladığı yer, insan-merkez-

cilikten çok birey-toplum zıtlığı içinde kurgulanan aşırı bireycilik ve ben-merkezciliktir.  

Ben-merkezci yaklaşım, insanın temel özelliklerinden olan ünsiyet ve empati önündeki en önemli 

engellerdendir. İnsanın ahlaki değerleri kavramasında, ahlakî kavramlarla düşünmesinde empati ve 

ünsiyetin önemli rolü vardır. Bu rol yerine getirilmediğinde, insan, ahlakî değerlerin karşısına kendi 

sapkın çıkarlarını koyar.  

Empatinin bu rolüne ilişkin aşağıdaki örnek oldukça çarpıcıdır: 

Louis Pascal, uzak ülkelerdeki kıtlık ve açlık sorunu karşısında insanın duyarlı davranmasının; zor 

koşular altındaki insanlara karşı ünsiyet ve empati ile yaklaşımının önemini bir muhatabını bir sahne 

içine çekerek kavratmaya çalışır. O şöyle der: 

– Farz edin ki, eski zamanlarda diktatör bir kralın yönettiği bir ülkede yaşıyorsunuz. Kral, canı 

sıkıldığı bir gün, tebaasından rasgele 11 kişi seçiyor. Seçilen 11. kişiye, kral bir seçenek sunuyor. Eğer, 

11. kişi kendi hayatını feda ederse, kral 10 kişinin hayatını bağışlayacak; aksi takdirde 10 kişiyi 

öldürüp 11. kişiyi serbest bırakacak.  

Louis, konuşmasının bu aşamasında, dinleyiciye sorar:  

– Kendi hayatınızı, daha önce hiç tanımadığınız rasgele seçilmiş 10 kişi için feda eder misiniz?  

Elbette, Pascal bu kararın zorluğuna işaret ederek sorusunu modifiye eder:  

– Kendisini feda etme ihtimalinin %50’den fazla olduğunu düşünenler lütfen el kaldırsın!  

Dinleyicilerin yaklaşık üçte birinin el kaldırdığını gördükten sonra, Pascal sorusunu biraz değiştirir:  

– Peki, kendi hayatınızı feda etmek yerine, 20 yıl hapiste kalmayı kabul ederseniz, diğer 10 kişinin ha-

yatı bağışlanacak. Bu durumda ne yaparsınız?  
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Dinleyicinin üçte ikisi, hapse girmeyi göze alacaklarını olumlayarak ellerini kaldırır. Pascal, soruyu 

tekrar değiştirir.  

– Kendi hayatınızı feda etmek yerine, hayatınızı minimumda idame ettirmek için gerekli olanlar 

dışında gelecekte kazanacaklarınız da dâhil bütün paranızı vermeyi kabul ederseniz diğer 10 kişinin 

hayatı bağışlanacak. Bu durumda ne yaparsınız? Diğer bir deyişle, fiziksel sağlığınızı etkilemeyecek 

derecede fakir olmayı göze alarak 10 kişinin hayatını kurtarmayı göze alır mısınız?  

 “Eğer zengin olmak isterseniz insanlar ölecek; eğer temel ihtiyaçlarınızı karşılamakla yetinirseniz, 

insanlar yaşayacak.” anlamına gelen bu soru karşısında dinleyicilerin tümü, “Evet!” anlamında ellerini 

kaldırır. Sonra, Pascal, dinleyicisinin ünlü bir üniversitenin, iyi kariyer vaat eden öğrencileri olduğunu 

anımsatıp ekler:  

– Sizler, iyi bir üniversite mezunu olarak, yaklaşık 10.000 $ kazanacaksınız yılda ve dahası sizin 

hayatınızı minimumda idame ettirmeniz için bunun 2.000 $’ı yeterlidir. Dolayısıyla, paranızın kalan 

8.000 $’ını lükse ve şatafata harcayacaksınız. Fakat UNICEF istatistiklerine göre, bu paranızla 40 

yılda, açlıktan Afrika’da ölecek 10 kişinin hayatta kalmasını sağlayabilirsiniz. Fakat yaşamayı 

planladığınız hayatı sürdürürseniz, kokteyl partilerinizden vazgeçmeyip, 10 kişinin ölmesine sebebiyet 

vereceksiniz. Bu, açgözlülük değil cinayettir.
48

 

1.3. Mutlak Mülkiyet Anlayışı 

İhtiyaçtan fazla tüketimin temel nedenlerini insanın kendi yaratılışına yabancılaşması, ben-merkezci 

tutum olarak sıraladıktan sonra bu etkenlere güç veren diğer bir etkenin mutlak mülkiyet anlayışı 

olduğuna dikkat çekmeliyiz. İlk iki etken insanı israfa, gerek insanı gerekse doğayı sömürüye, ekolojik 

düzene zarar veren girişimlere yöneltirken mutlak mülkiyet anlayışı, bu girişimlere felsefî ve siyasî bir 

temel (!) oluşturmaktadır.  

Mülkiyet hakkının mutlak kabul edilmesinin sonucu, tüketim gücünü elinde bulunduranların özel 

mülkiyeti üzerinde “keyfe mâ yeşâ’ (dilediği gibi)” tasarrufta bulunmasıdır. Mülkiyetin ve onunla 

                                                           
48 Pascal, Louis, “Judgement Day”, Applied Ethics, ed. by Peter Singer, Oxford University Press. den nakleden Başkent, Can, 
Hayvanı Yememek - Bir Peter Singer Okuması, http://student.science.uva.nl/~cbaskent/veg/veg/12.html Rakamlar, 1970 yılı 
istatistikleridir. 
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sağlanan gücün kötüye kullanımı sonucunda doğaya ve hatta diğer insanlara vereceği zararların 

(sorumluluğunun) gözardı edilmesidir. 

Katı liberal düşüncenin öne çıkarttığı mülkiyet anlayışı, doğal çevrenin bir parçası olan özel mülkün 

kullanımı neticesinde doğal çevrenin tahrip olması ile ilgilenmez. Özellikle sonraki nesiller kadar şim-

diki nesillerin de mülk sahibine karşı bir hak talebi söz konusu bile olamaz. 

Mülkiyetin mutlak kabul edilmesi, Allah’ı her şeyin gerçek sahibi ve hâkimi sayan Kur’an-ı Kerim ile 

uyumlu görülemez. Kur’an’a göre Allah, Mâlikü’l-mülk’tür; mülkün var edicisi, gerçek sahibi ve 

hâkimidir. Bu anlayışın sosyal hayata yansıması, özel mülkiyeti kaldırmaz. Nitekim Kur’an’da 

Allah’ın mülkü dilediğine verdiği ve dilediğinden aldığı vurgulanır.
 
Sûra üflendiği an, insan için 

mülkiyet kavramının kalkacağına ve insanın emanetçiliğinin sona ereceğine ve mülkün gerçek 

sahibinin insanı sorgulayacağına işaret edilir.
49

 

İslam’a göre insan, mülkiyet hakkına sahiptir. Onun mülkiyet hakkı, çeşitli hükümlerle güvence altına 

alınmıştır. Mülk emniyeti, yani mülkiyetin dokunulmazlığı İslam’da zarurî maslahatlardan biri olarak 

yer alır. Çünkü mülkiyet, insanın iyi ve bilinçli kullanmaktan Allah’a karşı sorumlu olduğu, kendi 

varlığı üzerindeki hakkının uzantısı durumundadır. Bu hak,  bireyin emeğine ve ürettiğine 

yabancılaşmamasını sağlar. İnsanın kendi emeğinin ürününe sahip olmak yolundaki tabiî eğilimi 

uyarınca İslâm, özel mülkiyet hakkını, fiilen güvence altına almayı sağlayan düzenlemelerle birlikte, 

tanımıştır. 

Özel mülkiyet Marksist, sosyalist bakış açılarının aksine, bizatihi ve tek başına kötülüğün ve 

adaletsizliğin kaynağı değildir. Ancak onun mutlaklaştırılması, birey tarafından ötekilerin zararına 

olacak, doğadaki düzen ve dengeyi bozacak biçimde kullanılmasına zemin hazırlar. 

İslâm açısından özel mülkiyet, mutlak bir mülkiyet olmadığı gibi mutlak biçimde toplumsal/kömünal 

mülk de değildir. O, insanın yeryüzünde halife oluşunun bir sonucu olup, mülkün asıl ve mutlak sahibi 

olan Allah’ın iradesine uygun olarak temellük ve tasarruf hakkından ibarettir. Mülkiyetin mutlak bir 

özgürlük hakkı olmasından çok sosyal işlevi üzerinde duran bu anlayışa göre mülkiyet hakkı, 

                                                           
49 3/Âl-i İmrân, 26; 6/En’am, 73. 
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toplumun maslahatına aykırı veya ötekilerin zararına olmamak koşuluyla bireyin kendi yararına uygun 

kullanılmalıdır.
50

 

İlahî iradeye atıfta bulunmaksızın insanın varlığına bağlı soyut haklardan söz eden aydınlanma 

düşünürleri,
51

 insanların hiçbir yasaya bağlı bulunmadığı doğa durumu ve sosyal sözleşme 

kavramlarına başvurmuşlardır. Bu eğilimin sonucu, tabiî hukukun ahlâk ve hak anlayışından büsbütün 

uzak bir doğa yaşamının kurallarıyla, yani toplum ve hukukun olmadığı bir mizansende kullanılan 

özgürlüklerle tanımlanmasıdır. Bu seküler yaklaşım, hak kavramını ‘olan’a indirgemiştir. Nitekim 

doğa durumunun daimî bir kavga hali olduğunu söyleyen Thomas Hobbes (1588-1679), temel doğa 

yasasını, “doğal olarak, herkesin her şeye, bir başkasının bedenine bile hakkı olması” şeklinde ifade 

etmekteydi. Çünkü ona göre “insan, insanın kurdudur (homo homini lupus).” Dolayısıyla münferit bir 

yaşamın olduğu tabii hâl de “herkesin herkese karşı savaş” hâlidir.
52

 Temel doğa yasasının bu şekilde 

tanımlanması, doğa üzerinde bir ahlaki kaygı olmaksızın her türlü faaliyette bulunmayı, insanlar 

dışında ruh taşıyan canlılara keyfi biçimde ilişmeyi ve zarar vermeyi haklı hâle getirmektedir.  

Çevre sorunlarının fikrî kökenlerine ilişkin yazında, liberalizmin temellerini atan John Locke da doğal 

hak ve mülkiyet konusundaki düşünceleri nedeniyle, suçlananlar arasında yer alır. O ve Adam Smith, 

“liberal öğretinin dayandığı düşünceleri Batı’nın zenginliğinin zirvede bulunduğu 1750-1850 yılları 

arasını kapsayan dönemde geliştirmişlerdir.”
53

 Locke da doğa durumunu insanın başkasının iradesine 

bağlı olmadan, malları ve kişiliği üzerinde uygun gördüğü gibi tasarrufta bulunacağı mükemmel bir 

özgürlük ve eşitlik durumu olarak açıklar. Bununla birlikte o, (medeni hâlde) insanlığın ortak malı olan 

değerlerden yararlanabilmek için tüm bireylerin kendi malını başkalarına zarar vermeyecek biçimde 

kullanmak zorunda olduğuna dikkat çekmiştir. Locke’e göre doğa durumu, insanın başkasının 

iradesine bağlı olmadan ve kimseden izin almadan, doğa hukukunun (the law of nature) sınırları içinde 

hareketlerini düzenleyeceği, malları ve kişiliği üzerinde uygun bulduğu gibi tasarrufta bulunacağı, ama 

başıboşluk değil tam bir özgürlük ve eşitlik durumudur.
54

 Sınırsız biriktirme lehindeki düşünce, 

                                                           
50 el-Ğannûşî, Raşid, el-Hurriyyetü’l-Âmme fi’d-Devleti’l-İslâmiyye, Beyrut 1993, s. 55; el-Mütevellî, Abdülhamit, Mebâdiu 
Nizâmi’l-Hukm fi’l-İslâm, 4. bs., İskenderiyye, 1978, s. 314. 
51 Burada Grotius ve Paine gibi düşünürlerin ilk ve ortaçağlardan gelen ve ilahî iradeye atıf ta bulunan tabiî hukuk anlayışını 
sürdürdüğünü belirtelim. Bk. Paine, Thomas, İnsan Hakları, trc. M. Osman Dostel, İst. 1988, s. 51. 
52 Hobbes, Thomas, Leviathan, trc. Semih Lim, İst. 1993, s. 94, 97. 
53 Keleş; Hamamcı, Çevrebilim, İmge Kitabevi, Ank. 1993, s. 174. 
54 Locke, John, “The Two Treatises of Civil Goverment”, Readings in Political Philosophy, edited by F. W. Coker, 17th 
Printing, New York 1961, s. 530. 



 

89 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

Locke’un kendi terimleriyle ancak bolluk durumunda geçerlidir.
55

 “Adam Smith ise Locke’dan daha 

iyimserdir. Onun düşünce sistemi, kaynakların bolluğunu veri olarak alır. Gerçekte, liberalizmde de 

sosyalizmde de kaynak kıtlığı söz konusu değildir. Değişmez veri, bolluktur. Bu sistemlerin ayrılığı 

nokta, üretimin nasıl artacağı, kaynakların nasıl paylaşılacağı ve sınırsız insan isteklerinin nasıl karşıla-

nacağıdır.”
56

 Bu düşüncelerin ortaya atıldığı dönemde kaynakların iktisadi zenginliği artırmak için 

olabildiğince kullanılmasının sonuçları henüz tecrübe edilebilmiş değildi.   

Smith’in serbest piyasa için temel oluşturan görünmez el tabiri de son derece iyimserdir. O, 

sermayedarın kâr amacı peşinde koştururken daima toplum için iyi olana yönelik bir çaba sergilemiş 

olacağını şu ifadeleriyle dile getirmektedir: “Genel olarak birey, gerçekte, ne kamu yararını artırmaya 

niyet eder ne de onu ne kadar artıracağını bilir. Yabancı sanayiye karşı yerli sanayiyi desteklerken o, 

yalnızca kendi menkul kıymetlerini/güvenliğini (sağlamayı) hedefler. Bu sanayiyi ürünün en büyük 

değere sahip olacağı bir yöne çevirirken de birey, yalnızca kendi kârını düşünür. Başka pek çok 

durumda olduğu gibi o, bu durumda da “görünmez bir el” tarafından niyetinin kesinlikle bir parçası 

olmayan bir hedef için çalışmaya yönlendirilir. Toplum için bireyin niyetinin bir parçası olmamak her 

zaman en kötüsü değildir. Kendi menfaati peşinde koşarken birey, gerçekten niyet ettiğinden çok daha 

etkili biçimde sık sık toplumun menfaati için çalışır.”
57

 

Adam Smith’le şekillenen iktisadi anlayışın çevre değerlerine -henüz iktisadi değere dönüştürüle-

mediği için- ilgi göstermemesi yönüyle de tenkit edildiği görülür: “Bozulmamış bir çevre insanların 

belirli bir ihtiyacını tatmin ettiğine göre bir mal veya hizmet olarak kabul edilebilir. Smith’ten beri 

çevre ihtiyacını karşılayan hava, yeşil alan, güneş ışığı gibi tabiat elamanları birer mal, fakat ne yazık 

ki elde edilmeleri zahmet gerektirmediği ve ihtiyaçlara oranlara bol miktarda bulundukları düşünü-

lerek, “serbest mal” olarak nitelenmiştir.” “Klasik refah kavramında, tabiî dengenin gözetilmesinden 

doğan çevre kalitesi elemanı yer almamaktadır. Smith’ten beri refah göstergesi olarak mal ve hizmet 

üretimi yeterli sayılmış; toplumların daha fazla mal ürettikleri zaman daha mutlu olacaklarına 

inanılmıştır. Oysa çevreyi korumadan amaç, insanın duyduğu hazzı artırmak yani bir ihtiyacını tatmin 

olduğuna göre, kaliteli çevre refahın tamamlayıcı bir elemanı olacaktır.”
58

 Ancak, bu tenkitle ilgili 

                                                           
55 Donnelly, İnsan Hakları, 106. 
56 Keleş; Hamamcı, a.g.e., 174; “Siyasal Ekoloji”, Çevre Üzerine, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ank. 1991, s. 53. 
57 Smith, Adam, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, A Penn State Electronic Classics Series Publications, 
Pennsylvania, 2005, 263-264. 
58 Dura, Cihan, “Çevre Sorunları ve Ekonomi”, Çevre Üzerine, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ank. 1991, s. 69. 

file:///C:/Application%20Data/Microsoft/title:an-inquiry-into-the-nature-and-causes-of-the-wealth-of-nations


 

90 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

olarak, iktisadi bağlamda kullanılan refah için çevrenin tamamlayıcı bir eleman olarak görülmesinin de 

doğru bir yaklaşım olmadığı belirtilmelidir. 

Bu gibi teorilerin etkisiyle Batı düşüncesi, insan-doğa ilişkisine ekonomik açıdan yaklaşmıştır. Batılı 

insan da doğayı ihtiyacına göre değil aynı zamanda daha fazla zenginleşmek ve lükse kavuşmak için 

sömürmeye başlamıştır. Yeni sömürgelerin bulunması, başka insanlar üzerinde hâkimiyet ile doğa 

kaynaklarını maddi zenginlik ve lüks için tüketme arasında fark gözetilmediğini gösterir. Nitekim, 

Batılı sömürgeciler, Afrika’da yerlilerin kendi şartlarına uygun iktisadi sistemlerini bozarak insanları 

fakirliğe itmişler, arazi ve ekolojik düzeni de bozarak kuraklığa sebep olmuşlardır. Bu gelişmeler, 

Kur’an’da tenkit edilen “ekini (hars) yok etmeye çalışma”,
59

 “bozgunculuk yapıp da ıslah edici 

olduğunu söyleme”nin
60

 çarpıcı örneklerdendir. Kısaca, sorumluluğun bazen hakkı öncelediğini 

anlayamamanın Batıdaki çevre krizinin temelinde yatan nedenlerden biri olduğu kolaylıkla 

söylenebilir. Neredeyse XX. yy. boyunca, batılı gelişme kavramı, bilim ve teknoloji ile silahlanmış 

insanın arzularını tatmin etmek için doğayı sınırsızca sömürü hakkına sahip olduğu öncülü üzerine 

kurulmuştur.  

İnsanı tabiattan ve aşkın olandan tecrit eden sekülerleşme ve tahakküm üzerine kurulu 17. yy. bilim 

anlayışı neticesinde Batılı insan, mutlak ve kutsal olarak tanımladığı (negatif haklardan ibaret sayılan) 

insan hakları adına yeryüzünü sömürmeye, doğadaki kaynakları yağmalamaya yöneldi. Nitekim 

Kapitalizmin gelişme dönemlerinde “en az maliyetle en çok kâr” felsefesi ve sanayi toplumunun insanı 

doğasından kopararak yabancılaştırması doğanın acımasızca tahribini beraberinde getirmiştir.
61

  

18. yüzyıl sanayi devrimiyle birlikte başlayan işçi sınıfının çok düşük ücretlerle sağlıksız koşullar 

altında uzun süre çalıştırılması, bir sömürüdür. Bu sömürü, insana karşı sermayenin yeğ tutulduğu bir 

iktisadi düzenin uygulamasıdır. Bu düzen içinde doğadaki düzeni korumanın ve yeryüzündeki kaynak-

ları ölçülü kullanmanın bir gündem maddesi olamayacağı açıktır.  

Dolayısıyla sanayi devriminin koşulları altında hızla yenilenen teknolojinin bedeli, sömürülen insan 

emeği yanında doğadan alınan kaynaklarla ödendi. Kârı en üst düzeye çıkarmayı hedefleyen kapitalist 

anlayış, üretimi sürekli olarak artırma çabası neticesinde tabiatı kirletme ve tahrip etme eğilimini 

                                                           
59 2/Bakara, 205. 
60 2/Bakara, 11. 
61 Görmez, Kemal, Türkiye’de Çevre Politikaları, Ank. 1991, 10. 
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fütursuzca sürdürdü. Yeni hammadde kaynakları arayışı, coğrafi keşiflerle desteklendi. Kapitalist 

sistemin devasa hâle getirdiği hammadde ihtiyacını karşılamak için Avrupa ülkeleri, sömürgeler 

oluşturdular.   

Sanayi devrimi sonrasında Batılılar, Afrika ile hem hammadde kaynağı hem de pazar olarak 

ilgilenmeye başladılar. Ama bunun için Afrika’da çalıştıracak işgücüne ihtiyaçları vardı. Bu durumla 

ilişkili olarak köleciliğin yasaklanmasıyla köle tacirleri, madenlere ya da çiftliklere işçi temin eden 

kuruluşlar hâlinde örgütlendi. Ayrıca XIX. yüzyılda sanayileşme ile birlikte artan üretim de kısa za-

manda doyum noktasına ulaşan Avrupa pazarlarının yerine, yeni pazarların bulunmasını mecburi hâle 

getirmiştir. Hammadde ihtiyacıyla gelişen sömürüye, pazar bulma, talep oluşturma ve tüketimi artırma 

amaçlı sömürü eklendi. Dahası, XVII ve XVIII. yüzyıllarda sömürgeciler arasında sömürgelerin 

paylaşılamamasından kaynaklan savaşlar yaşandı.
62

 

Bugün modernizmin, özellikle tüketim kültürünün diğer toplumlara ihracı, çevre sorunlarını besleyen 

sömürünün başat bir biçimi olarak nitelenebilir. Her Avrupa toplumunun belirli bir tüketim hacmi 

vardır. Dolayısıyla, sürekli artan korkunç üretim hızının yanı sıra halkı reklam ve yeni bir kültür 

aşılama yoluyla tüketimi artırmaya zorlamak da sanayicileri belli bir noktaya kadar tatmin edebilir. Bu 

nedenle onlar, yabancı pazarlara ürünlerini sunmak zorundaydılar. Bu durum Batılı endüstri 

kuruluşlarını şu düşünceye yöneltti: Başka kıtalarda yaşayan toplumlar, Avrupa endüstri ürünlerinin 

zorunlu bir tüketicisi olacak şekilde değişmelidir. Bunun için antropoloji, sosyoloji ve psikoloji gibi 

bilimlerin de seferber edildiği proje, dünya üzerinde yaşayan herkesi Avrupa da hâkim iktisadi yapıya 

göre homojenleştirilmesi, bunun yolu da modernleşme adıyla bütün dünyaya yeni bir kültürün 

sunulmasıdır. Nitekim modernleşme, toplumlarda en çok tüketim alışkanlığını değiştirmesiyle 

kendisini fark ettirir. Burada şu soru oldukça anlamlıdır: “Medeniyet, bir yerden bir yere ithal ve ihraç 

edilebilen bir ürün müdür?” Kuşkusuz hayır; fakat modernizm; bir toplumun birkaç yılda ithal 

edebileceği modern ürünler koleksiyonudur.
63

 Bu süreçte göz ardı edilen, tüketimin doğadaki 

kaynakları tüketmek olduğudur. Soljenitsin’in ifadesiyle, “Gözden kaçırdığımız ve ancak yakın 

zamanda farkına vardığımız ilk ayrıntı, gezegenimizin sınırlı kaynakları dâhilinde sınırsız ilerleme’nin 

gerçekleşemeyeceği; doğanın fethedilmesi değil desteklenmesi gerektiği”dir.
64

 Ancak, gelişmiş 

                                                           
62 Dursun, a.g.m., IV, 11; Sömürgecilik, Wikipedi, http://tr.wikipedia.org; “Sömürgecilik”, Ana Britannica, Ana Yayıncılık, nşr. 
Philip W. Goetz ve dğr., İst. 1994, XXVIII, 210. 
63 Şeriati, Ali, Medeniyet ve Modernizm, trc. Ahmet Yüksekoğlu, Bir Yayıncılık, 5. bs., İst. 1985, s. 23-26, 33. 
64 Soljenitsin, Aleksandr, “Tanrı’yı Politikaya Geri Getirin”, trc. Özden Arıkan, NPQ, Eylül 1996, İst. 1996,  s. 8. 
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ülkeler, sınırsız ilerlemenin mümkün olmadığını görünce, bunu gelişmemiş ülkelere karşı kullanmaya 

başlamıştır. 

1.4. Ters Çevrilen Denklem 

Çevre sorunlarının siyasi nedenlerini gizleyen; israf sorununun üzerini örten yaklaşımlardan biri de 

onun temel nedenleri arasında nüfus artışına yer verilmesi, çevre sorunlarına neden olanlar ile bu 

sorunların mağdurlarının karıştırılmasıdır.  

Dünyadaki nüfus artışı, çevrecilerin ve çevrebilimcilerin bir sorun olarak önem verdikleri bir konudur. 

“Nüfuz fazlalılığı”nın sefalet ve doğa yıkımının nedeni olduğu iddiası, gelişmiş ülkeler tarafından 

yedekte tutulan sinsi bir mazerettir. Bununla birlikte mistik bir New Age Malthusçuluğu kılığında 

derin ekolojide geniş bir inananlar kitlesine sahip olmuştur.
65

 Onlar, fazla nüfusu Üçüncü Dünya’nın 

tüm dünya kaynaklarını tehdit eden bir hatası olarak açıklama eğilimindedirler. Oysa gerçek, bu 

iddiadan farklıdır.  

Nüfus artışı, geleceğin çevre sorunlarını etkileyebilir, ama bugünün küresel çevre sorunlarının nedeni 

değildir. Oysa nüfus artışı argümanı, sorunların failleri ile mağdurlarını aynı kefeye koymaktadır. 

Bookchin bu konuda da sert eleştiriler yöneltmektedir: “İster açlıktan ölen Etiyopyalı çocuklar, ister 

şirket sahipleri olsunlar, bütün insanların bugünkü ekolojik sorunların üretiminde aynı derecede suçlu 

oldukları ileri sürülür... Mistik ekolojistlerin “bizim” veya “insanların” veyahut “insanlığın” yarattığı 

ekolojik krizlerden söz etme eğilimi, zamanımızın toplumsal ve ekolojik sorunları için sömürücü bir 

toplumun tüm insan kurbanlarını suçlamaya çok istekli olan ayrıcalıklı bir tabakanın eline çok 

kullanışlı bir oyuncak verdi. Bu türden politik miyopluğu ve onun beslediği toplumsal duyarsızlığı saf-

lık olarak nitelemek az olur; bu, en iyi ihtimalle alenen kafa karıştırıcı, en kötü ihtimalle düpedüz 

gericidir.”
66

 Nüfus artışının sorun gösterilmesiyle ilgili olarak şunlara dikkat çekilmelidir:  

İlk olarak nüfus artışının sorumlusu olarak gösterilenler kimlerdir? Tabiî ki batı ülkelerinde en çok 

tüketen ve lüks içinde yaşayan, aile hayatının beklentilerini pahalı mamalarla besledikleri petlerle 

gidermeye çalışan insanlar değil çevre sorunlarından en çok zarar gören, yaşadıkları topraklar 

sömürülen ve başka ülkelerin zehirli atıkları ile doldurulan yoksul insanlardır. Yani çevre sorunlarının 

                                                           
65 Ata, a.g.m., 37. 
66 Bookchin, Özgürlüğün Ekolojisi,  43. 
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mağdurları, dünyanın mağrurları tarafından sorumlu gösterilmekte ve suçlanmaktadır. Örneğin İngilte-

re’de yaşayan bir kişi, Üçüncü Dünya’da yaşayan bir kişinin üç katı yiyecek tüketmektedir. Bu oran, 

katı yakıt ve endüstriyel ürün tüketiminde kırk katına çıkmaktadır. Yine 1900 ile 1990 arasında dünya 

nüfusu üç katına çıkmasına rağmen fosil yakıt kullanımının 30 katına, endüstriyel verimliliğin de 50 

katına çıktığı; diğer yandan dünya nüfusunun %2’sini oluşturan ABD’nin dünya petrolünün dörtte 

birini tükettiği, New Yorkluların ev-işyeri ulaşımı için bir haftada kullandıkları enerjinin Afrikalıların 

bir yılda kullandığından daha fazla olduğu hesaplanmaktadır.
67

 Bu verilerden hareketle ve analitik bir 

çözümlemeyle şöyle bir sonuca varmak olasıdır: Gerçekte gelişmiş ülkeler, sayısal olarak ifade 

edilenden çok daha yüksek bir nüfusa sahiptir. Yani ülkelerin nüfusları nicelik ve nitelik olarak iki 

kategoride değerlendirilirse, nicelik olarak Üçüncü Dünya’nın nüfusu yüksek iken, nitelik olarak 

(çevresel tahripte ağırlıklı olarak nitelik rol oynamaktadır) gelişmiş ülkelerin nüfusu daha fazladır.”
68

 

Başka bir ifadeyle, “rakamsal nüfus” Üçüncü Dünya’da yüksek olabilir, ancak gelişmiş ülkelerin 

“etkisel nüfusu” Üçüncü Dünya Ülkelerinin nüfusundan aşırı derecede yüksektir. Yani doğadaki 

kaynakların tüketiminden ve çevreyi kirletmekten birinci derecede sorumlu olan taraf, nüfusun ve 

nüfus artışının az olduğu ülkelerdir. O hâlde denebilir ki gelişmiş ülkelerin doğadaki düzen ve 

kaynaklar üzerindeki nüfus etkisi, ters orantılı biçimde diğer ülkelerin nüfus sayısını katlamaktadır. 

Bunun en somut örneği, nüfusları aynı kalan ya da düşmekte olan ülkelerin tüketiminin gitgide 

artmasıdır. Diğer yandan kişi başı tüketim hacmindeki aşırı farklılaşma, nüfusun doğanın taşıma 

kapasitesini
69

 aşmakta olduğu iddiasının bilineni olmayan bir denklemden çıkartıldığını 

göstermektedir. 

Diğer yandan gelişmiş ülkelerdeki ekonomik büyüme hedefli üretimin bir sonucu olarak ortaya çıkan 

atıkların Üçüncü dünyaya ihracı, bu ülkelerdeki nüfus fazlalığıyla değil ancak yoksullukla ilişkilidir. 

İleri sürüldüğü üzere, nüfus artışının çevrenin en çok tahrip edildiği Afrika, Asya ve Latin Amerika 

ülkelerinde görülmesi de dünyadaki ekonomik düzenin ürünüdür.
70

 Gelişmiş ülkelerde yaşayanların 

                                                           
67 Ata, a.g.m., 37. 
68 Ceritli, İsmail, “Çevreci Hareketin Siyasallaşma Süreci”, C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, XXV/2 (Sivas 2001), ss. 213-226, s. 
218. 
69 taşıma kapasitesi (carriying capacity): Doğal bir ekosistemin barındırdığı canlılara sağlayabileceği yaşam olanaklarının 
kapsamı ve sınırı. Çepel, Necmettin, Çevre Koruma ve Ekoloji Terimleri Sözlüğü, Tema Vakfı Yay., 2. bs., İst. 1996, s. 164. 
Çevre sorunları bağlamındaki tanımıyla taşıma kapasitesi, doğadaki değişikliklerin doğal döngünün devamına zarar vermediği 
ve doğadaki sisteminin kendi kendini yeniden iyileştirebildiği, ama somut verilerle açıklanamayan seviyedir.  
70 Bk. Başlar, Kemal, "Uluslar arası Çevre Hukukunda Gelecek Nesillerin Durumu", Ekoloji, sayı 5, 1992, s. 39. 
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kendi yaşadıkları topraklara verdikleri zarar az olmakla birlikte, sınır ötesinde dolaylı ve dolaysız 

olarak çevreye verdikleri zararın çok fazla oluşu yadsınamaz bir gerçektir. 

Nüfus planlamasına ilişkin öneriler, gelişmiş ülkelerde yaşayanların vicdanını susturma amacına 

yönelik, durumu mantıki olarak açıklayarak haklılaştırma ve sorumluluğu olmadığına kendini 

inandırma biçiminde işleyen bir savunma mekanizması işlevi de görmektedir. 

İkinci olarak nüfus fazlalığı ve açlık, kuralık, hastalık gibi doğa şartlarının ekosistemin parçası olduğu 

düşüncesi, doğa merkezcilik adına ben-merkezci ve insanlık karşıtı fikirleri ifşa etme cesareti 

vermektedir. Radikal çevreci Earth First’çülerin bazı söylemleri, bunun bariz bir örneğidir. Bu gruptan 

Miss Ann Trophy,
71

 “bu gezegende farklı ekosistemlerin varlığını devam ettirebilmesi için tek gerçek 

umudun insan nüfusunda muazzam bir azalma olduğunu bir aksiyom olarak alıyorum… Eğer AIDS 

salgını olmasaydı, çevrecilerin böyle bir salgını icat etmeleri gerekirdi.”
72

 Derin ekoloji içine yer almış 

olan ve Earth First örgütünün lideri olan David Forean bu sözleri “duyarsız bir yorum” olarak niteleyip 

özür dilemiştir.
73

 Ancak Foreman da Etiyopya’daki açlık sorunu hakkında konuşurken benzer düşünce-

lere sahip olduğunu gizleyemez: “Etiyopya’daki insanların açlık ve kuraklıktan çektiği acılar trajiktir. 

Evet, fakat orada diğer yaratıkların ve habitatların ortadan kalkması daha da trajiktir.”
74

 “İnsanlara 

neden, Etiyopya’da yapabileceğimiz en kötü şeyin yardım etmek ve en iyi şeyin de yalnızca doğayı 

kendi dengesini sağlamaya bırakmak, oradaki insanların açlıktan ölmelerine müdahale etmemek 

olduğunu söylediğimde… Bunun canavarlık olduğunu düşünüyorlar. Oysa diğer seçenek, …asla tam 

bir yaşam süremeyecek olan o yarı ölen çocukları kurtarmanızdır. Gelişimleri durdurulmuş olacaktır. 

Ve on yıl içinde iki kat daha çok insan acı çekip ölecektir. 

Aynı şekilde ABD’nin Latin Amerika’daki sorunlar açısından bir subap olması da bir şeyi halletmiyor. 

Bu sadece ABD’de sahip olduğumuz kaynaklar üzerine binen yükü arttırıyor. Ve sadece doğal 

yaşamın daha çok yıkımına, sularımızın ve havamızın daha çok zehirlenmesine neden oluyor ve Latin 

Amerika’daki sorunlara yardımı dokunmuyor.”
75

 

                                                           
71 İnsan-sevmez (misanthropic) anlamında müstear isim. 
72 Merchant, Carolyn, Radical Ecology: The Search for Livable World, Routledge Press, New York 1992, 176’dan nakleden 
Ünder, Çevre Felsefesi, 240. 
73 Ünder, Çevre Felsefesi, 241. 
74 Foreman, David, “Putting The Earth First”, Environmental Ethics: Divergence and Convergence, ed. Armstrong and Botzler, 
s. 422.’den nakleden Ünder, Çevre Felsefesi, 241. 
75 Foreman, David, “A Spanner in The Woods”, Simply Living, XII (1986)’dan aktaran: Bookchin, Murray, Toplumsal 
Ekolojinin Felsefesi Diyalektik Doğalcılık Üzerine Denemeler, trc. Rahmi G. Öğdül, Kabalcı Yayınevi, İstanbul, 1996, s. 134. 
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Serbest piyasa çevreciliğini savunan Amerikalı biyolog Garrett Hardin’in ‘cankurtaran sandalı argü-

manı’ da bu bağlamda dikkat çekicidir. 

Garrett Hardin’e göre “doğada en üstün iyi”, “varkalma”dır. İnsanlar da doğayı taklit etmeli ve 

varkalmayı en üstün değer kabul etmelidirler. Ancak, insan yaşamı için temel ihtiyaçlar yanında gezi 

yerleri, kumsallar, avlanma, sanat ve müzik gibi zenginlikler de gereklidir. İnsanda bencillik güçlü ve 

doğal, vicdan ise zayıf ve kalıtsaldır. Malthus’un ileri sürdüğü gibi dünya nüfusu geometrik, besinler 

ise aritmetik olarak artar. Bu nedenle dünyanın insan neslini taşıma gücü sınırlıdır. Çevre sorunlarının 

da en temel nedeni aşırı nüfus artışıdır.
76

 

Hardin, uluslararası ilişkileri ve göçmen sorununu ele alırken cankurtaran sandalı benzetmesini 

kullanır. Bu benzetmede her ülke sınırlı taşıma gücü olan botlarda yaşar. Yoksul sandallarının taşıma 

kapasitesi aşıldığı için bu sandallarda yer alan birçok kişi zengin sandallarına kabul edilme umuduyla 

denize atlar. Hardin’e göre onlar, zengin sandallarına alınmamalıdırlar. Onun bu tutumuna karşı “Biz 

buraları Kızılderililerden aldık, içeri girdik, oysa girdiğimiz kapıları şimdi başkalarına kapatıyoruz, bu 

haksızlıktır.” diye itiraz edilebilir. Hardin, bu itiraza karşı Kızılderili olmayanların “hırsızların 

torunları” olduklarını ifade eder. 209 milyon Kızılderili olmayan ve adalet-sever Amerikalının nereye 

gideceğini sorar ve “hukukun bile ancak yakın zamandaki mülkiyet hakkını koruduğu”nu vurgulayarak 

“Kapıları kapatalım.” der.
77

 Hardin, zengin sandallarında nüfusun 87 yılda, yoksul sandallarında ise 21 

yılda  katlandığını hesaplar. Bunun ışığında dış yardım konusunda ülkeleri üçe ayırır:  

1) Dış yardım almadan da yaşayabilecek olanlar,   

2) Dış yardım almazsa ölebilecek ama alırsa yaşayabilecek ülkeler,  

3) Dış yardım alsa da almasa da ölecek ülkeler.  

Hardin’e göre eldeki sınırlı yardım olanakları sadece 1. ve 2. gruba yöneltilmelidir. Çünkü 3. gruba 

yapılan yardım da onların ölümlerine üzülmek de boşunadır.  Somali ve Etiyopya gibi ülkelerdeki 

                                                                                                                                                                                                      
Merchant, Carolyn, Radical Ecology: The Search for Livable World, Routledge Press, New York 1992, 175’ten nakleden 
Ünder, Çevre Felsefesi, 241.  

Bookchin’e göre Afrika’daki sivil savaş ve Avrupa’nın koloni rejimlerinin rolünü “doğal”a indirgeyen  bu zihniyet, Alman 
faşizmini hatırlatmaktadır. Bu, Hitler tarafından görünüşte “doğal” temeller üzerinde insanları yok etmeyi haklılaştırmak için 
kullanılan bir soykırım ideolojisidir. Bookchin, Murray, “Yes!--Whither Earth First?”, 
http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bookchin/gp/perspectives10.html 8.9.2010. 
76 Ünder, Hasan, Çevre Felsefesi, -Etik ve Metafizik Görüşler-, Doruk Yay., Ank. 1996, s. 216-217. 
77 Ünder, a.g.e., 235-237. 
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açlık, nüfusun taşıma kapasitesinin aşıldığını gösterir. Bu durumda gerekli besini bulamayan nüfusun 

bir kısmı ölür ve nüfuz taşıma kapasitesinin kaldırabileceği sınıra iner. Doğada kural budur ve dış 

yardım bu doğal sürece müdahale demektir.
78

 Dolayısıyla en çıkar yol, bu ülkelerin kendi nüfus 

artışlarını kontrol etmeleridir. Hardin’in önerisi şudur;  

“Yabancı bir ülkenin aşırı nüfus artışından  kaçmasına nasıl yardım edebiliriz? Yapabileceğimiz en 

kötü şeyin gıda göndermek olduğu açıktır... Atom bombası daha nazik olurdu. Çünkü birkaç saniye 

sefalet çok acı olurdu, ama kısa zamanda bundan böyle sefalet çekmemek üzere birkaç kişi hayatta 

kalırdı.”
79

 

Bu yaklaşım, çevreciliğin serbest piyasa ve burjuvazinin sürdürebilirliği için kullanılmasının bariz bir 

örneğidir. Ancak, daha kötüsü, Ünder’in ifade ettiği şu gerçektir:  

“Hardin’in görüşleri, çevrecilerin birçoğunun “gerçekçi” oldukları zamanlarda düşündükleri, fakat 

alışılmış çevreci söyleme pek uymadığından otosansüre uğrayan fikirlerdir. Hardin, sansür edilen bu 

görüşleri az rastlanır entelektüel bir cesaretle dile getirir.”
80

 

Burada şu hususlara dikkat çekmek gerekir. Ekosistemin belli bir türü, özellikle insanları taşıma 

gücünden söz ederken bunun sınırı konusunda herhangi bir ölçüt söz konusu değildir. Diğer yandan, 

nüfusun yüksek olduğu yoksul ülkelerde tüketim çok azdır. Bu durumda ‘tüketimin geometrik olarak 

arttığı gelişmiş ülkeler’deki nüfusun varlığını sürdürmemesi, Hardin’in önerisine nazaran daha makul 

görünmektedir. 

Cankurtaran sandalı argümanı insanın akıl, vicdan ve maneviyatını alaşağı etmektedir. Oysa özveri, 

insani bir olgudur ve gerçeklik kadar bir değere de sahiptir.  

Burada çevre sorunlarının zaman ve mekân açısından geniş açılı fikrî temelleri yanında yerel 

boyutlarını da görmek ve çözüm arayışında çevre sorunlarının yerel nedenlerinin analizini yapmak ge-

rektiğinin altı çizilmelidir. Gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerde görülen çevre sorunlarının temelinde, 

bu ülkelerdeki üretim ve tüketim artışı yatmaktadır. Gelişmiş ülkelerde sanayileşmeden, ekonomik 

büyüme ve hızla yenilenen teknolojiden, kentleşme ve anakentleşmeden doğan; aşırı üretim ve 

                                                           
78 Ünder, a.g.e., 238-241. 
79 Ünder, a.g.e., 244. 
80 Ünder, a.g.e., 215. 
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tüketimle karakterize olan bir “bolluk kirlenmesi (pollution of affluence)” söz konusudur. Üçüncü dün-

ya ülkelerinde ise kirlenme ve çevre sorunları, daha çok yoksulluğun türlü tezahürleri biçiminde ortaya 

çıkar. Ancak burada da toplumun farklı tabakaları arasında uçuruma ve geniş kitlelerin sömürül-

mesinden beslenen ve gösterişçilik niteliği ağır basan, bir tüketim hastalığı ile karşılaşılır. Ayrıca 

azgelişmiş ülkelere özgü çeşitli düzlemlerde sürüp gitmekte olan derin çelişkiler; çarpık, düzensiz, alt-

yapısız ve sağlıksız kentleşme; gecekondulardaki sağlıksız ve yetersiz koşullar, toprak, su ve hava 

kirliliğinin söz konusu olduğu bir “yoksulluk kirlenmesi (pollution of poverty)” görülür.
81

 

Ekosistemi imha edenler yine aynı ekosistem için batı-dışı ülkelerin kalkınma programlarına müdahale 

etmeye çalışmaktadırlar. Endonezya ve Malezya’nın tropikal ormanlarının insanlığın ortak ekolojik 

değerleri olarak görüldüğü ve bu yolla ülkeler üzerinde denetim mekanizması kurulmak istenildiği bir 

dönemde, Fransa Pasifik’teki nükleer denemelerine fütursuzca devam etmektedir.
82

 H. M. 

Anzensberger’in değerlendirmesine göre “büyümenin sınırları” ve “sıfır büyüme” gibi savsözler 

(sloganlar), bireyci batı toplumlarının kendi gelişme gücünü borçlu oldukları sanayileşmeden ve kent-

leşmeden kaçıp kurtulma isteklerinin bir anlatımıdır. Bu tür öneriler, üçüncü dünya ülkelerini az 

gelişmişliğe mahkûm etmek ve aradaki ayrımları büyütmeye yaramaktadır. 1972 Stocholm Konfe-

ransı’nda, Hindistan başbakanı İndira Gandhi “yoksulluk ve karşılanamayan insan ihtiyaçları, en 

önemli kirlenme biçimleri değil midir? Köylerimizde ve gecekondularımızda yaşayan kitlelere, 

yaşamları ta kaynağında mikroplar içinde bulunurken, havayı, denizleri ve akarsuları temiz tutmanın 

zorunluluğunu nasıl anlatabiliriz? Çevreyi yoksulluk koşulları içinde iyileştirmek olanaksızdır.” 

demiştir.
83

 

Üçüncü dünyanın gelişmiş ülkelerden daha farklı olan çevre sorunları, bütün olarak çevre sorunlarının 

yalnızca teknik ilerlemeler, çevreci teknolojilerin geliştirilmesiyle aşılamayacağını ortaya koymak-

tadır. Bu bir anlamda üçüncü dünya ülkelerinin çevre sorunlarını çözüm yolunun gelişmiş ülkelere 

karşı kendini savunma ve ihkâk-ı hak hüviyetinde olduğunu da göstermektedir. 

Bugün akıl-dışı ve ütopik düşünce ve yaklaşımlara karşı çevre sorunlarını insanlığın sorunları içinde 

düşünmek, aklî bir gereklilik ve tarihsel bir sorumluluktur. Gelişmiş ülkelerin kolonisi olmaktan yeni 

                                                           
81 Keleş; Hamamcı, Çevrebilim, 170-171; Canatan, Kadir, “Ekonomik Krizin Paradigmatik Arka Planı ve Said Nursi ‘nin 
Kozmoloji Öğretisi”, Kur’an-ı Anlamada Çağdaş Bir Yaklaşım: Risale-i Nur Örneği, İst. 1998, s. 609. 
82 Davutoğlu, “İnsan Hakları Kavramının Zihniyet Boyutu”, 155. 
83 Keleş; Hamamcı, a.g.e., 178. 
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kurtulmuş ya da henüz işgal altında olan veya hâlâ çeşitli kaynakları sömürülmekte olan geri 

bırakılmış ülkelerdeki insanlık sorunlarıyla yüzleşmeyen, tüketimin en çok olduğu toplumlarda 

yaşayıp da çevre merkezcilikten bahseden düşünürlerin duygularını ve söylemlerini taklit etmek, ancak 

bir lüks ve entelektüel bir gösteriş olarak tanımlanabilir. 

2. ÇEVRECİ TEKNOLOJİ: TÜKETİM BİÇİMİNİN DEĞİŞMESİ 

Burada, çevre sorunlarının yeni teknoloji ve üretim biçimleri ya da çevre siyaseti ile kontrol altına 

alınabileceğini savunan çere korumacılığı ve serbest piyasa çevreciliğinin de üzerinde durulması 

gerekir. Bu iki yaklaşım da nüfus, tüketim ve çevre sorunları arasında kurulan bir denkleme şaret eder 

ve bu denklemin çözümlenmesi de konumuz açısından oldukça önemlidir.  

Teknolojist Çevrecilik  

Çevreci tekoloji ve bu kavram üzerindeki vurgusuyla öne çıkan çevrecilik, aslında mevcut iktisadi 

düzenin bir parçasıdır. O, tüketim kavramına ilişkin temelden bir yaklaşım sunmaz. Tüketimin asgari 

düzeye çekilmesi veya zorunlu ihtiyaçlarla sınırlanması gibi bir hedeften ziyade, çevreci, yeniden 

dönüştürülebilir olarak tanımların yeni ürünlerin tüketilmesini öngörür. O, bu bakımdan yeni bir 

tüketim alanı gibidir. 

Elbette çevrecilik, büsbütün olumsuz bir anlam sahip değildir. O, çevre sorunlarının giderilmesi ve 

çevrenin iyileştirilmesi konusunda katkıları olacak önerilere de sahiptir. Onun insan-çevre ilişkileri 

konusunda derin çözümlemeleri ve tatmin edici, sadra şifa önerileri yoktur. Onu şöyle tanımlayabiliriz: 

Çevrecilik, doğal kaynakları ve ekosistemleri korumak için politik süreçlere katılma, çevreci eylemler 

yapma, çevre eğitimini destekleme, çevreci yaşam örnekleri geliştirmekle merkezi ve yerel yönetimin 

karar alma süreçlerini etkileme amacı güden sosyal bir harekettir. Çevreciliğin çevre korumacılığını ve 

tüm ekoloji felsefelerini kapsayacak biçimde tanımlandığı da görülür. Bu tanımlarda “çevreci 

(environmentalist)”, çevreciliğin ilkelerine inanan ve bunları geliştirmeye çalışan kimse” olarak, 

“çevrecilik” ise “çevreye duyulan ilgiden kaynaklanan ve bu ilgiyi açıklayan ideolojiler ve 

uygulamalar” olarak ifade edilir.
84

 “Geniş anlamda çevrecilik, ekonomik büyümenin, sık sık ‘hayat 

kalitesi’ diye atıfta bulunulan standartların korunmasından çok daha az önemli olduğu siyasal bir 

                                                           
84 Keleş, Ruşen; Hamamcı, Can, Çevrebilim, İmge Kitabevi, Ank. 1993, s. 169; Çevre Politikası, İmge Kitabevi, 5. bs., Ank. 
2005, s. 225. 
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tutumu anlatır.”
85

 O, insanlara daha iyi bir yaşam için gerekli fiziki koşulları sağlamaya yönelik olarak 

insan-çevre ilişkilerini yeniden düzenlemeye, doğadaki düzeni ve zenginlikleri korumaya yönelik 

anlayış ve faaliyetleri içeren bir harekettir.  

Çevre korumacılığı, çevre sorunlarına yeni teknolojilerle çözüm üretmeyi hedefler. Yeni teknolojilerin 

doğadaki düzene en az müdahale edebilme ve atık maddeleri dönüştürerek üretim sürecine yeniden 

kazandırabilme istidadına sahip olabileceği yolunda iyimser bir yaklaşıma sahip bu düşüncenin 

teknolojist çevrecilik olarak nitelendiği de görülür. Teknolojist çevrecilik, çevre sorunlarının, yeni 

teknolojilerle, çevre mühendisliği yöntemleriyle ve önlemleriyle halledilebileceğini savunan bir 

akımdır. Buna göre teknolojik bir üretim, çevrede bir arıza meydana getirecek olursa, başka bir 

teknolojik önlemle bu ortadan kaldırılabilir. Elbette kalkınma ve iktisadi düzenin, doğal düzene azami 

ölçüde riayet eden bir yaklaşımla tasarlaması gerekir. Bununla birlikte, teknolojinin neden olduğu 

çevre sorunlarının yalnızca yeni teknolojilerle çözülebileceği iddiası, gerçek bir çözüme de engel 

oluşturabilir.
86

 Dahası, sadece kirlenme ve korunma ile ilgili reformlarda, yani sadece “çevrecilik”te 

takılıp kaldığı takdirde mevcut doğa ve insan sömürüsüne dayalı sistemin emniyet supabı olmaktan 

öteye gitmeyecektir.”
87

  

Amerika Birleşik Devletlerinde “George Perkins Marsh, 1864 yılında yazdığı “Man and Nature (İnsan 

ve Doğa)” adlı yapıtında ekolojik argümanların pek çok temel dayanaklarını ortaya koymuştur. 

Marsh’a göre doğa, insanlara tüketilsin diye değil yararlanılsın diye verilmiştir. Ancak insanlar doğayı 

dengede tutmanın yolunu öğrenmek yerine, onu “sömürmek” yolunu seçmişlerdir. Marsh sömürü 

düzeninin yok edilmesini, tekil insanı aşan bir düzlemde, güçlü şirketlerin hükümetlerce kontrolünde 

görmekteydi.
88

 Doğrusu, insanlar, hem birey olarak hem de çeşitli sosyal ve siyasi topluluklar olarak 

sorumluluk taşımadıkça çözümler kapsayıcı olmayacaktır. 

Serbest Piyasa Çevreciliği 

Serbest piyasa çevreciliği ise ekolojik sorunların liberalizmin ilkelerinin realize edilmesiyle 

çözülebileceğini savunan görüştür. Liberal düşüncenin temellendirilmesinde başvurulan ‘doğa duru-

                                                           
85 “Çevrecilik”, Sosyal Bilimler Ansiklopedisi, nşr. Mustafa Armağan ve dğr., Risale Yay., İst. 1990, I, 228. 
86 Bayrakdar, Mehmet, İslam ve Ekoloji, DİB Yay., Ank. 1997, s. 67-68. 
87 Bookchin, Murray, Ekolojik Bir Topluma Doğru, trc. Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yay., İst. 1996, s. 47-48. 
88 Önkal, Güncel; Yağanak, Eray, “Çevre Etiği”, Felsefe Ansiklopedisi, nşr. Ahmet Cevizci, Babil Yayıncılık, Ank. 2005, III, 
592. 
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mu’nda hava, su, toprak gibi çevresel değerler, özel mülkiyete konu değildir. Doğa durumundan yola 

çıkılarak birey-siyasi güç ilişkilerinin I. kuşak insan haklarını güvence altına alacak şekilde 

temellendirilmeye çalışıldığı sanayi devrimi sonrasında da çevresel değerler “serbest mal” olarak gö-

rülmüştür. Bugün, serbest piyasa çevreciliği, bu çevresel değerleri mülkiyete dönüştürerek pazar 

değerleri hâline getirme gayretindedir. O, ekonomik büyümenin maddi kriterlere dayandığı ve bu 

nedenle de doğal kaynakların tüketilip yol edilmesine yol açacağı kanısını reddeder. Anderson ve 

Leal’e göre Malthus’a ait “nüfus ve kaynaklara yönelik talep geometrik biçimde artarken üretimin 

ancak aritmetik olarak artabileceği” fikri, insan zihninin kıtlık sorunu karşısında tüketimi azaltmak, 

ikâme olanaklarını bulmak ve üretimi arttırmak gibi çareler bulacağını dikkate almamıştır. “Esas 

kaynak” insan zihnidir.
89

 

Serbest piyasa çevreciliğinin merkezinde doğal kaynaklar üzerinde iyi belirlenmiş mülkiyet hakları 

bulunur. Bu kaynakları ellerinde bulunduranlar, mülkiyet hakları tehlikeye girmemesi için kaynakların 

kullanımında disiplinli olmaya ve isabetli kararlar almaya çalışırlar. Ayrıca iyi belirlenmiş mülkiyet 

hakları başkasına devredilebilir. Bu durumda, kaynakları ellerinde bulunduranlar, sadece kendi 

değerlerini değil aynı zamanda diğer kişilerin bu kaynaklar için ne ödemeye istekli bulunduklarını da 

göz önünde bulundururlar.
90

 

Serbest piyasa çevreciliği, her insanın kendi çıkarını düşündüğünü; çevre konusundaki bilginin 

bireylere tevzi edilmesi durumunda, bilgi sahibi ve bireysel çıkarlarını düşünen çok sayıda insanın çok 

sayıda çözüm üretebileceğini söyler. Kaynak kullanımının optimal biçimde kullanımında piyasa 

işlemlerinin önemini vurgular. Ona göre hakların iyi tanımlandığı, korunduğu ve transferinin mümkün 

olduğu ortamda kişisel çıkarlarını düşünen bireyler, kıtlık dünyasında mevcut alternatiflerle 

ilgilenirler.
91

 

“Serbest piyasa çevreciliğinin temsilcilerinden olan Garret Hardin, Lynch ve Alcorn’a göre çevre 

sorunlarının temel nedeni, çevresel kaynakların çoğu kez ortak mülkiyete konu olmasıdır. Çünkü, hiç 

kimseye ait olmayan aynı zamanda herkese aittir. Diğer bir deyişle, sahipsizdir. Örneğin, ortak 

mülkiyet düşüncesinin çevre üzerindeki somut zararlarından birisi, okyanuslar üzerinde 

gözlenmektedir. Okyanusların sahipsizliğinden ötürü, binlerce balık türü ve diğer deniz canlıları yok 

                                                           
89 Anderson, Terry L.; Leal, Donald R., Serbest Piyasa ve Çevrecilik, trc. Vural Fuat Savaş, Liberte Yay., Ank. 1996, s. 3-4. 
90 Anderson; Leal, a.g.e., 5-6. 
91 Anderson; Leal, a.g.e., 7-8, 34. 
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olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. Bu durumun önüne geçilmesi, ancak ortak mülkiyet 

düşüncesinin terki ve yeni bir sorumluluk anlayışının -örneğin serbest girişlerin önlenmesi gibi- 

getirilmesiyle mümkün olabilir. O hâlde çevre değerleri için, kullanım hakkı ve benzeri ayrıcalıklar 

getirilerek ortak kullanım düşüncesi terk edilmelidir. Bu yazarların bildirdiğine göre tarihi kayıtlar, 

kamu malı/devlete ait mal niteliğindeki yerlerin çevresel tahripten kurtarılamadığını göstermektedir.
92

  

Bu argümanlara karşın bu düşüncenin, olabilirlik tartışması bir kenara, yumuşak karnını tam olarak bu 

varsayımın oluşturduğu söylenir. “Zira bu varsayım, bireyin her zaman rasyonel karar alacağı, diğer 

bir ifadeyle, bir ‘homo-economicus’ gibi davranacağı düşüncesine dayanmaktadır. Bir kere, bireyin 

kendi tasarrufu altında olan şeyler için her zaman doğru karar vereceğini veya kendi zararına asla 

çalışmayacağını varsaymak, bireyin akıldışı davranabilme olasılığını göz ardı etmektir. Örneğin, 

kişinin kendi bahçesindeki kalori değeri düşük; ancak, yürüttüğü tarımsal faaliyetin devamı için 

ekolojik değeri yüksek olan ağaçları odun yapmak için kesmesi pekala olasıdır. Bu durumda piyasa 

tarafından cezalandırılıp cezalandırılmayacağı kişinin pek umurunda olmayabilir. Öte yandan bir 

ağacın yetişmesi için uzun bir zamanın gerektiği ve ağacın sahibi dışındakiler için de dışsal fayda 

yarattığı -havayı temizlemek, yağış rejimini düzenlemek gibi- göz önüne alınırsa, ekolojik açıdan 

uğranılan yaşamsal kayıp nasıl telafi edilecektir? Kesilenin yerine yenisini dikmesi için piyasa 

mekanizmasının teşviki yeterli olabilecek midir?”
93

 

Doğanın korunmasını iş âlemine teslim etmek, yüzyıllardır maksimum kâr uğruna doğayı hor 

kullanmış olanlara teslim etmek anlamına gelecektir. Hâlihazırda gerçekleştirilmiş olan zararların 

telafi edilmesi ve gelecekte de bunlara meydan vermemek gibi acil bir işin, doğanın ancak iktisadi de-

ğerleri koruyacağı düşünülen iş âlemi için metalaştırılması, kuzunun kurda teslimi demektir. Oysa 

yapılması gereken kuzunun kurttan; doğanın da rekabete dayalı bir iktisat sisteminde maksimum kâr 

elde edilecek bir meta olarak gören kapitalistten korunmasıdır.
94

 Bununla birlikte serbest piyasa 

çevreciliğinin önerileri de tümden reddedilemez. Onlar, çoğu durumda uygulanabilir ve gerekli hukuki 

çerçevede denetimi yapıldığında istenen sonuçları verebilir. Diğer yandan serbest piyasa çevreciliği, 

aşırı iyimser olması bir yana, soruna ancak kısmi bir çözüm getirebilir.  

                                                           
92 Bıçkı, Doğan, “Batı Düşüncesi, Liberal Kapitalizm ve Çevre”,  Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, I/2 (Antalya 2001), ss. 33-42, s. 39. 
93 Bıçkı, a.g.m., 40. 
94 Cleaver, Harry, “Doğa, Neoliberalizm ve Sürdürülebilir Kalkınma: Charybdıs ve Scylla Arasında”, trc. Mehmet Bayazıt, 
Özgür Üniversite Forumu, 03/2002, s. 62. 
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Çevrecilik, buraya kadar anlatılanlarda kendini savunamayan (canlı ve cansız) varlıkların haklarını 

savunan bir takım insanların düşünce ve eylemleri olarak anlaşılabilirken, farklı dünya görüşleri için 

kullanıldığında, tehlikeli ve makul olmayan bir boyuta da varabilmektedir.
95

 “Nüfus Fazlalığı” 

konusunda ele aldığımız ‘cankurtaran sandalı argümanı’, çevreciliğin serbest piyasa ve burjuvazinin 

sürdürebilirliği için kullanılmasının bariz bir örneğidir. 

Bu noktada insan nüfusu, tüketim ve çevre sorunları arasında kurulan yanlış denklemin yalnızca, 

iktisadî saiklerle hareket etmeyen sorunun derinliğini anlamış ekoloji felsefelerinden “derin 

ekoloji”de görüldüğüne dikkat çekilmelidir.  

Derin ekolojinin 8 temel ilkesi arasında nüfus sorununa yer vermesi de dikkat çekicidir: “4. İnsanların 

ve kültürlerinin gelişmesi, çok daha az insan nüfusu ile uyumludur. İnsan-dışı canlıların gelişmesi de 

daha küçük bir insan nüfusunu gerektirir.
96

 Tüketim konusunda derin ekolojinin de oldukça duyarlı 

olduğu tespit edilebilir. Derin ekolojinin temel ilkelerinden biri de şöyledir: “3. İnsanların kendi hayati 

gereksinimlerini karşılamaktan öte bu zenginlik ve çeşitliliği azaltmaya hakları yoktur.”
97

 Buna göre 

insanlar, hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli ihtiyaçlarını, doğadaki zenginliği yok etmeden sade 

bir biçimde doğadan almalıdırlar.
98

  

Derin ekolojinin çevre sorunlarının temel nedenleri arasında nüfus artışına yer vermesi, sorunun 

kaynağı olan siyasi yapı tarafından bir ölçüde koşullandığını göstermektedir. Bu durum, Eko-

marksizm ve toplumsal ekoloji taraftarlarınca dile getirilen “derin ekolojinin kapitalist demokrasiyi 

veri olarak kabul ettiği”ne dair eleştiriyi haklılaştırmaktadır.
99

  

Derin ekolojinin insan-doğa ve teknik-doğa kutuplaması da soruna neden olanlar ile sorunun 

mağdurlarının aynı kefeye konulmasının diğer bir nedeni ve sorunların siyasi boyutlarının göz ardı 

edilmesinin önemli bir göstergesidir. 

 

                                                           
95 Önkal; Yağanak, a.g.m., III, 594. 
96 Naess, “The Deep Ecological Movement -Some Philosophical Aspects-”, 68. 
97 Naess, “The Deep Ecological Movement”, 68. 
98 Naess, “Derin Ekolojinin Temelleri”, 15. Naess, “The Deep Ecological Movement”, 68. Naess, “Simple in Means, Rich in 
Ends”, 28. 
99 Ünder, a.g.e., 198, 205’ten. 
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3. İSLAMÎ ANLAYIŞ VE EKOLOJİK YAKLAŞIM 

3. 1. Teshir ve Emanet Anlayışı 

İslâm’da Allah’ın her şeyin mutlak sahibi (el-Melik, Mâlikü’l-mülk) oluşunun anlamı, insan açısından 

özel mülkiyetin mutlak bir mülkiyet hakkı olmamasıdır. Özel mülkiyet, insanın yeryüzünde halife 

oluşunun bir sonucu olup mülkün asıl ve mutlak sahibi olan Allah’ın iradesine uygun olarak temellük 

ve tasarruf hakkından ibarettir. Dolayısıyla doğa, Allah’ın geçmiş, şimdiki ve gelecek bütün çağlara 

lütfu olup Allah’tan başka kimsenin mutlak mülkü değildir. Bu nedenle o, yalnızca bugünkü nesile 

veya güç ve teknolojiyi elinde tutan belli bir kesime değil gelecek nesilleri de kapsayan bütün bir 

insanlığa sunulmuştur. “O, yerde ne varsa hepsini sizin için yarattı.”
100

 ayetinde ‘sizin için’ denilirken 

o zamanın nesli değil külli bir kavram olarak insanlık ifade edilmektedir. Çevre, insanlığın ortak 

mirasıdır; şimdiki ve gelecek kuşakların hakkıdır. Nitekim “Müslümanlar üç şeyde ortaktırlar: Suda, 

otta ve ateşte.”
101

 hâdisi de insanlığın ortak mirası/emaneti kavramını vermektedir. Evrenin ve insanın 

gerçek sahibi Allah olduğundan insanoğlu da bir yed-i emin konumundadır. Bu nedenle birey, 

yeryüzünü istediği gibi tasarrufta bulunabileceği bir mülk olarak göremez. Buna göre kâinattaki su, ha-

va, otlak gibi tek tek bütün insanlara ait şeylerden insanları mahrum edemez. Dolayısıyla, kul hakkına 

duyarlılık da çevreye karşı duyarlı olmayı gerektirmektedir.  

Yeryüzü hakkında İslami yaklaşımın temel özelliklerinden biri de yeryüzünü sadece insanlar için değil 

tüm canlılar için yaratılmış olduğunun bilincinde olmaktır:  

“(Allah) yeri, canlılar için (li’l-enâm) koydu (yarattı).”
102

 

Buna göre insan, ekolojik düzeni yalnızca insanlar için değil doğadaki yaşam çeşitliliği için de 

korumalıdır. 

3.2. İsrafın Yasaklanması 

Günümüz insanının içindeki manevî boşluğu gizlemeye; huzursuzluğunu tüketim hazzı ile gidermeye 

yönelik, gösteriş amaçlı tüketimi, çevre sorunlarının başta gelen nedenlerindedir.  

                                                           
100 2/Bakara 29. 
101 Ebu Dâvud, “Büyû” 62; İbnu Mâce, “Rühûn” 16. 
102

 55/Rahmân 10. 
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Batı kültürü, doğadaki tüm değerleri üretim, pazarlama ve tüketim döngüsüne yerleştirmeye 

yönelmiştir. Mevcut ekonomi anlayışları hızlı büyüme uğruna moda örneğinde olduğu gibi tüketim 

toplumu oluşturmaktadır. Ekonomik canlılığının devamını sağlamak için üretim-tüketim döngüsünü 

korumak istemektedir. Bunun için de psikoloji, sosyoloji ve iletişim bilimlerinden yararlanılarak rek-

lâmlar yoluyla kitlelere sürekli yeni gereksinimlerinin ortaya çıktığı hissettirilir ve harcama kalıpları 

aşılanır. Daha sonra halka hissettirilen gereksinimler rekabetçi üretim süreçleriyle hızla karşılanır. 

Kitlesel tüketimi öne çıkartan bu yapı kanaat ve tasarrufa karşıdır. Tüketim eğilimi, kitle iletişim 

araçları ile sürekli olarak uyarılmaktadır. Bunda hem sürekli tekrarlanan spot cümleler gibi beyin 

yıkama ve bilinçaltını etkileme yöntemlerinin de kullanıldığı reklâmların hem de üretim-tüketim 

döngüsüne dayalı modern kapitalist yapının bireyler üzerindeki baskıları söz konusudur. Bu baskılar, 

tüketimin büyük kentlerde yalnızlaşmış birey için modanın, imaj yenileme, kalabalıkta ilgi çekme ve 

saygınlık kazanmanın bir yolu hâline gelmesiyle somutlaşır.  

İslam açısından insanların, Allah’ın yaratılışta belirlediği işlevleri doğal olarak yerine getiren ve 

Allah’ı tespih eden çevresindeki varlıkları bir ihtiyaç olmaksızın veya amacı dışında kullanması ve 

israf etmesi dine aykırıdır. Kur’an, gösteriş için harcama yapan ve “Çok mal tükettim (ehlektü).”
103

 

diyerek harcamalarıyla övünen kimseleri kötülemekte; gereksiz yere saçıp savurmaktan 

nehyetmektedir. Muhtaç kimselere hakkını vermekte cimrileşirken harcamalarında savurganlık 

yapmayı yasaklamaktadır:  

“Her biri meyve verdiği zaman meyvesinden yiyin. Devşirilip toplandığı gün de 

hakkını (zekât ve sadakasını) verin fakat israf etmeyin; çünkü Allah israf edenleri 

sevmez.”
104 

 

Kur’an, müminler hakkındaki “…Harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta 

bir yol tutarlar.”
105

 ayetiyle cimrilik ve israf arasında orta yolu öngörmektedir.
106

 Kur’an’ın israfı 

kesinlikle haram yasaklaması, Müslüman ülkeler için çevre temizliği, sağlık ve ekonomi açısından 

gönüllü bir katkı sağlamaktadır.   

                                                           
103 90/Beled, 6, 
104 6/En'am, 141. Ayrıca bk. 7/A’râf, 31. 
105 25/Furkân, 67. Ayrıca bk. 17/İsrâ, 26–27. 
106 Hz. Muhammed de çok su kullanarak abdest alan bir sahabiye “Bu israf da ne?” diye müdahale etmiştir. Sahabinin “Abdestte 
israf olur mu?” diye sorması üzerine de şu açıklamayı yapmıştır: “Evet, akmakta olan bir nehir kenarında olsanız bile…” 
Ahmed b. Hanbel, Müsned, II. Onun bir hâdisi de şöyledir: “Âdemoğlu midesinden daha şerli bir kap doldurmamıştır. 
Âdemoğluna belini doğrultacak kadar bir kaç lokma yeterlidir. Eğer daha fazla yemek istiyorsa (midesini üçe ayırsın), üçte bi ri 
yemek, üçte biri su, üçte biri de nefesi için.” Tirmizî, “Zühd”, 47; İbn Mâce, “Et’ıme”, 50. 
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İslam peygamberinin yeşil alanların ve ormanların çok az bulunduğu bir bölgede yaşamış olmasının da 

onun yeşilliğe ve bitki örtüsüne önem vermesine etkisi olmuştur. İslam Peygamberi, çevrede yolcuların 

ve hayvanların gölgesinden istifade ettikleri bir sidre ağacını, o ağaçta herhangi bir hak sahibi olmayan 

bir kimsenin kesmesinin günah olduğunu belirtmiştir.
107

 Bu da demektir ki, günümüzde çevre ve 

ekolojik sistemi tahrip etmek, hatta insanların yararlandıkları doğa unsurlarını mahvetmek suretiyle 

bile olsa insan sağlığına hatta yaşamına yönelik ciddi boyutta tehlikelere ve zararlara yol açtığı için, 

(zararın büyüklüğü oranında) günahtır. 

SONUÇ 

Aşırı ve gösterişçi tüketim, çevre kirlenmesine yol açan etmenlerin başında gelmektedir. Çağdaş 

toplumların bu salgını neticesinde, ihtiyaç olmayan şeyler, ihtiyaçmış gibi görülmekte, yoksul ve 

mahrum insanların zarurî ihtiyaçları için sarf edemedikleri para, tüketim arzusunu tatmin için israf 

edilmektedir. Çağdaş ekonomik düzen “tüketim amacıyla üretim” yerine “üretim amacıyla tüketim” 

biçimini benimsemiştir.
108

 Başka bir ifadeyle, üretim, artık bireylerin insana yaraşır bir hayat sürmeleri 

için gerekli ihtiyaçlarını karşılamak yerine, israfla özdeşleşmektedir. Kaynaklar zararı hesaplanmadan 

israf edilmekte, atığa dönüşen maddeler çevreyi kirletmektedir. Diğer taraftan çöplerin toplanması, 

imha edilmesi veya geri dönüştürülmesi büyük mali harcamalar gerektirmektedir. ekosistemdeki 

dengenin bozulması ve çevre kirlenmesi gibi sonuçlar doğuracak şekilde tatmin gayesine yönelmiş 

bulunmaktadır. Bu nedenlerle günümüzde hem genişleyen hem de hızlanan üretim ve tüketim 

döngüsü, doğadaki “geri dönüştürme (yenileme) kapasitesi”ni aşan bir boyuta varmıştır. Yerküredeki 

doğal kaynakların tüketilmesini, fosil yakıtların azaltılmasını “göz ardı edilen bir sonucu” olarak, 

kirlenmenin insan sağlığı için yakın bir tehdit hâline gelmekte, hayatı bu kaynaklara bağlı olan canlı 

türleri zarar görmekted ve nesli yok olmaktadır.   

Diğer yandan dünyanın pek çok ülkesinde insanlar, kuraklık, kıtlık ve açık gibi sorunlar yaşamakta; 

ayrıca buralara gelişmiş ülkelerin tehlikeli kimyasal ve nükleer atıklarının depolandığı görülmektedir. 

Tüketimin en az olduğu ülkelerdeki insan nüfusunun, çevre sorunlarının temel nedenlerinden biri 

olarak görülmesi, bu konuda ciddi bir bilgi kirlenmesi de olduğunu göstermektedir. Bu bilgi kirliliği, 

çevre sorunlarının mağdurlarını sorunun failleri olarak tanımlama işlevi görmektedir. Oysa, dünyanın 

dört bucağındaki ülkeler, “nüfusu sayıca az ama etkisel/tüketim açıdan devasa olan” batılı gelişmiş 

                                                           
107 Ebu Dâvud, “Edeb”, 171. 
108 Dura, Cihan, “Çevre Sorunları ve Ekonomi”, Çevre Üzerine, Türkiye Çevre Sorunları Vakfı Yayını, Ank. 1991, s. 75-76. 
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ülkeler kadar aşırı tüketim ve buna bağlı atık ve çöp üretiminde bulunulsaydı, dünya çoktan yaşanmaz 

hâle gelirdi. Bu nedenle çevre sorunlarının temel nedeni, sayısal nüfus değil etkisel nüfus, yani israf 

olgusudur. Bu nedenle çevre temizliğine tehdit oluşturan savurganlığın yasaklanması da önemli bir 

tedbirdir.  Bu yasak, insanların, doğadaki kaynakları ihtiyaç olmadan veya ihtiyaçtan fazla kullanmayı 

önler. Ayrıca, İslam’da teshir, emanet, adalet gibi kavramlar, doğadaki kaynakları amacı dışında 

kullanmayı, hayatiyeti zenginleştirmek yerine doğaldaki yaşama zarar vefecek biçimde kullanmama 

bilinci aşılar.  
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DÜNYADA DEĞİŞEN ÇEVRE ALGISI VE İSLAM’IN ÇEVRECİLİK ANLAYIŞI 

Yakup KOÇYİĞİT 

Karabük Üniversitesi 

ÖZET 

İslam inanç sisteminde insan Allah’ın en değerli yaratığıdır. diğer bütün yaratıkları insan için 

yaratmıştır ve insanın emrine vermiştir. İçinde hayat bulduğumuz şu yer küre içindeki bütün 

canlılarıyla, bitkileriyle suyuyla havasıyla insanın yaşayacağı en uygun bir çevre kılınmıştır. Öyle bir 

çevre ki sürekli kendisini yenileyen temizleyen canlı bir varlıktır ve muazzam bir dengeye sahiptir. 

İnsanda bulunan hükmetme, daha çoğuna sahip olma hırsı insanı bu muazzam dengeyi bozacak bir 

takım davranışları sevk etmektedir. .  

İnsanlar çoğaldıkça, geliştikçe medeniyetler inşa etmek ihtiyacı hissetmişler bunun için doğayı 

tahrip etmişler, ne var ki! kurdukları medeniyetler çoğu zaman tahrip ettikleri doğa sebebiyle yıkılmak 

durumunda kalmıştır.    

İnsanlık tarihi boyunca Allah’ın elçileri insanları Allah’ın  doğaya koyduğu dengeyi bozmamaları 

konusunda uyarmıştır. Bu yönüyle çevrecilik  insanların çevreyi tahrip etmeleri kadar eskidir. 

Şurası bir gerçektir ki günümüzdeki çevre tahribatı tarihin eski devirleriyle değil yüz sene 

öncesiyle bile asla ölçülemez 

Dün ağacı kesmek yere çöp atmak çevreyi tahrip etmek anlamı taşıyordu. Bu gün ise 

sanayileşmenin ve ileri teknolojinin getirdiği o kadar çok sayıda problem var ki doğanın dengesinde 

tamiri mümkün olmayacak yaralar açmakta, Biyolojik kirlenmeden kimyasal  atıklara, gürültü 

kirliliğinden nükleer tehlikeye varıncaya kadar yüzlerce ayrı konuda doğa tahribatı ile karşı karşıyayız.  

İyimser düşünüldüğünde, bu gün insanlık artık olanların farkına varmaya başlamıştır. Veya 

içimizde en azından bunları dile getiren, insanlığın sağır kulaklarına duyurmaya çalışan birileri var.  

Ancak maalesef ki bu haykırışlar cılız kalmaktadır.  

 Bu gün toplumlar ve devletler, çevre tahribatını durdurma için bir takım sözleşmeler yapmakta, 

ulusal veya uluslar arası  kurallar ve kanunlar ihdas etmektedirler. Toplumların yönetilmesinde ve 

yönlendirilmesinde kanunların hükümranlığı yanında dinin koyduğu kuralları hesaba katmak 

zorundayız. Çünkü semavi dinlerin tamamında insanın insana ve topluma saygısı esastır. Özellikle 
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İslam’ın bu konudaki hassasiyeti insanlara, özellikle Müslümanlara yeterince anlatılırsa çevreyi 

korumakta daha başarılı olacağımız muhakkaktır.  Çünkü İslam’ın bütün prensipleri insan merkezlidir. 

Nihaî noktada insana zarar verecek her türlü eylemi yasaklamış, bunun aksine insana ve insanlığa 

fayda verecek faaliyetleri emretmiştir. Zaman ve şartlar ne kadar değişirse değişsin, çevre problemi ve 

algısı ne olursa olsun,  İslam’ın insan merkezli bu bakış açısı meseleyi tam olarak teşhis etmiş  ve 

tedavisine işaret etmektedir. Bu hususta İnsanlarda ki doğayı tahrip etme insiyakını ortadan kaldıracak 

en önemli  çare olarak önümüzde durmaktadır.  

 Yrd. Doç. Dr. Yakup Koçyiğit 

Karabük Üniversiesi İlahiyat Fakültesi  

Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanı 

GİRİŞ 

1- Çevre insanın içinde hayatiyetini sürdürdüğü varlıklar bütünüdür. Havasından suyuna, 

yiyeceğinden kullandığı eşyaya hatta kullanmasa bile insanla bir şekilde ilişkili olan tüm evren çevre 

kavramının içerisine girmektedir. Örneğin atmosferdeki ozon tabakası, kendisi ekvatorda yaşasa bile 

kutuplardaki buz kütleleri insanlığı ilgilendirdiği için çevre kavramı içerisinde değerlendirilmektedir 

ve insanın elinde emanet olarak verilen şeylerdendir. 

2- İnsanın çevre tahribatı insanın yaratılışı kadar eskidir. Ancak çevrenin kendisi yenileme gücü , 

yakın zamana kadar insanın çevreyi tahribinden daha hızlı idi. Ancak bu gün çeşitli sebeplerle çevre 

artık insanın verdiği zararı telafi edemez duruma gelmiştir. 

3- Çevreye verilen zararlar ile mücadelenin tarihi o kadar da çok eski değildir. Hele hele global 

çapta çevrecilik hareketlerinin bir veya iki asırlık geçmişi vardır. 

4- Günümüzde sivil toplum kuruluşlarının mücadeleleri, siyasi idarelerin bu konudaki aldığı 

önlemler elbette ki yabana atılamaz. Ancak insanlar üzerinde hala en müessir olduğuna inandığım 

dinin de, bu noktada katkısı olacağı muhakkaktır. 

5- İslam inanç sisteminde insan mükerrem bir varlıktır. Sadece dünya değil bütün kainat insanın 

hizmetine sunulmuştur. Yine bütün unsurlarıyla dünya insanın elinde emanettir. 

6- İslam’ın evrensel mesajı içerisinde çevre önemli bir yer tutar. Bu mesajın bu gün dünya 

nüfusunun çeyreğinden daha fazlasını oluşturan insan topluluğu tarafından doğru olarak algılaması 

dünya açısından büyük bir avantaj olacaktır. Bu diğer din müntesiplerine de örnek olacaktır. 
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Çevrenin tanımı ve kapsamı 

Çevre; canlıların içinde yaşadığı ortamdır. Bu ortamı, hava, su, toprak, bitki, hayvan, sıcaklık, 

soğukluk gibi canlı ve cansız varlılar oluşturur.  Bundan dolayı çevreyi; “canlıların yaşayıp 

gelişmesini sağlayan ve onları sürekli olarak etkileri altında bulunduran fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik faktörlerin bütünüdür” şeklinde tanımlamak mümkündür.
109

  Ekoloji ve Ekosistem konu ile 

ilintili kavramlardandır. Ekoloji; canlı varlıkları çevre şartları içerisinde inceleyen bilim dalı
110

 olarak 

tarif edilmektedir. Ekosistem ise canlının çevre ile ilişkisini konu edinen bilim dalı olarak tarif 

edilmektedir. Çevrecilik ve ekoloji aynı anlamda kullanılmakla birlikte ekoloji daha ziyade ideolojik 

anlamda bir bütünlüğü ifade eden ama biraz daha geniş anlamı ile çevreyi ve çevreyle beraber 

problemler bütününü ifade etmeye yarayan bir olgudur.
111

 

Çevrecilik denince ilk akla gelen; çevre ile ilgili konularda duyarlılık sahibi insanların içinde 

yaşadığımız doğal ortamın bozulmaması için gayret sahibi olmayı ifade etmektedir. 

Çevreciliğin Tarihsel Gelişimi 

İnsanlığın çevreyle münasebeti yaratılışla başlamıştır. Ebu’l-beşer olan Adem Peygamber 

yeryüzüne indirildiği andan itibaren insan cinsinin dünya ile imtihanı da başlamıştır.  Tarihçilerin 

verdiği bilgilere göre ilk insanlar avcılık ve bitkilerin yetiştirdiği meyveleri toplayarak geçinirlerdi. 

Nüfus arttıkça ve daha fazla yiyeceğe ihtiyaçları oldukça kendileri tohum ekip ürün yetiştirmeye, 

bunun için ormaklık alanları kesmişler ve yok etmişler, tabiatta ilk tahribat böylece başlamışlar. 

“Tarih Boyunca Çevre Ve İnsan” isimli makalesinde Adem Semenderoğlu “İnsanoğlu 

günümüzden 10.000 yıl kadar önce özellikle Anadolu'da sedanter (yerleşik) yada semisedanter (yarı 

yerleşik) hayata geçip tarıma başladığından beri çevresinde değiştirici etkilerde bulunmaya başlamıştır. 

Önceleri insanın ekosistemlere müdahalesi orman alanlarını çeşitli ihtiyaç ve tarım alanı açma 

amacıyla tahrip etmesi şeklinde iken, nüfusun henüz etkili bir şekilde artmış olmamasından dolayı 

insanoğlu çevreyi etkilemekten çok, çevreden etkilenen bir pozisyonda idi. Ancak insanoğlu, iklim ve 

coğrafi şart optimum olduğu sahalarda sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetlerini geliştirme imkanı 

bulunca, artan nüfusa bağlı olarak sınırlı bölgelerde oldukça etkili müdahalelerde bulunmaya başladı. 
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Bol debili akarsuların kenarlarında veya denize döküldükleri kısımlarda, verimli alüvyal sahalar hızlı 

nüfus artışına sahne olurken genellikle liman özelliği taşıyan koy ve körfezlere açılan bu bölgeler, 

günümüzden yaklaşık 5000-4000 yıl kadar önce şehir devletleri ve çeşitli uygarlıkların ulaşım yoluyla 

birbirleriyle ticaret yaptıkları alanlar haline geldi. Böylece kapalı ekonomi sistemleri, hızlı bir 

değişimle çeşitli uygarlıkların kültürel ve ticari alışverişlerinin sağlandığı, etki alanları genişleyen bir 

biçime dönüşmeye başladı. Bu şekilde ticari mal üretimi için doğal kaynakların kullanımı da hızla arttı. 

Artan yerel nüfusun ve uzak alanların taleplerine yönelik olarak doğal kaynak kullanımı, sınırlı 

alanlarda belirgin değişimlerle kendini hissettirdi. Öyle ki, son 10 bin yıllık dönemi kapsayan 

"Holosen"in başlarından ortalarına kadar devam eden bol yağışlı "Klimatik Optimum" devresinde 

artan nüfusun tarım alanı açma, gemi yapımı ve seramik eşya v.b. yapımı gibi çeşitli amaçlarına 

yönelik orman alanlarının tahribi, erozyonun şiddetlenmesine yol açtı.” demektedir.
 112

 

Semender, antik çağlardan itibaren insanın tarımsal alan açma, maden eritme gibi sebeplerle 

ormanları kestiğini, ormanların kesilmesi ile erozyon ve toprak kayması gibi sebeplerle bir takım 

yeryüzü değişikliklerinin oluştuğunu, bunun da ilk çevre tahribatı sayılabileceğini belirtmektedir. 

Doğrudur,  tarihin eski devirlerinden itibaren insanların dünyayı değiştirme uğraşları devam 

etmektedir. Ancak dünyanın kendisini yenileme hızı çoğu zaman daha hızlı olmuştur ve yapılan 

tahribat kalıcı ve yıkıcı etkiler bırakmamıştır. Hatta diyebiliriz ki dağların yükseklerinden sellerle 

gelen topraklar nehir yataklarını doldurmuş insanlar buralarda verimli tarım faaliyetlerin 

sürdürmüşlerdir. Meseleye aşırı iyimser bakarak bu değerlendirmeyi yapabiliriz.  

Osmanlı arşivlerinde çevre koruması ile ilgili araştırmalarda bulunan İsmet Binark, Kanuni, II. 

Selim ve II. Abdülhamid dönemlerinde yayınlanmış, hava kirliliğini önleme, su yollarının temizliği ve 

korunması, yeşilin korunması ve ağaç kesiminin yasaklanması ile şehircilik konularında yayınlanan 

ferman ve emirnameleri konu ettiği makalesinde Osmanlı Devleti’nin bahse konu olan sultanlar 

döneminde çevreciliğin, havanın çeşitli kötü kokulardan korunması, su yollarının kirletilmemesi, 

şehirlerde insanları tiksindirecek veya insanlara zarar verecek uygulamaların yasaklandığını 

belgelerden aktarmaktadır.  

Fatih Sultan Mehmed’e ait olan vakfiyede de kendi vakfettiği dükkanların kira gelirlerinin bir 

kısmından karşılanarak şahıslar görevlendirilerek yollarda gördükleri balgamların üzerine kireç tozu 
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dökerek sağlığı korumaya yönelik faaliyetler yapılması, yine Fatih’in yayınladığı fermanında ihtiyaç 

dışında ağaç kesenlerin cezalandırılacağıyla ilgili hükümler dönemin çevre sorunları ve çevrecilik 

anlayışı hakkında bilgi vermektedir.
113

 

Bütün bunlardan anlaşılmaktadır ki o yıllara kadar çevre sorunu olarak adlandırılabilecek şeyler 

havaya yayılan hoş olmayan kokular, sellerin su yataklarını genişletmesi ve kirletilmesi, şehirlerde ve 

yerleşim yerlerinde hayvan atıklarının ve çöplerin atılması, … gibi zaman zaman çeşitli sağlık 

sorunlarına sebep olsa da kalıcı ve yıkıcı etkileri olmayan sorunlardı. Kaldı ki 17. Yüzyılın ortalarında 

dünya nüfusunun  545.000. 000 olduğu düşünülürse nüfus farkının bile sorunları ne kadar büyüttüğü 

ortaya çıkmaktadır. 

Ancak dünya 19. Yüzyılın ortalarından itibaren sanayi devrimini yaşamış, artan nüfusun 

zorlaması  ve gelişen teknoloji yeryüzüne ve çevreye telafisi mümkün olmayan zararlar vermeye 

başlamıştır.   

Tahmini nüfus oranları, 1650 yılında iken 10 yıl içersinde %16.8 artışla 1750 yılında ancak 

728.000.000'a ulaşmıştır. Dünya nüfusu bir dönüm noktası durumundaki 1750 yılından 1850 yılına 

kadar olan dönemde %53.7 artışla 1.171.000.000'a ulaşmış, 1850 den 1950 yılına kadar olan zaman 

aralığında ise %92.5 artışla 2.495.000.000'a kadar ulaşırken nerdeyse 100 yıl içersinde ikiye 

katlanmıştır. 1950'den 1990 yılına kadar olan sadece 50 yıllık dönemde ise dünya nüfusu %112.4'lük 

bir artışla tam bir nüfus patlaması göstererek 2.495.000.000 dan 5.300.000.000'a tırmanmıştır. Bunun 

insan-çevre ilişkileri açısından değerlendirilmesi, 1750'lere kadar büyük ölçüde çevre kontrolünde olan 

insanın sanayi devriminden sonra hızla genişleyen yerleşim alanları, yollar, sanayi bölgeleri, 

fabrikalar, barajlar, dev rafineriler,  maden ocakları, hızla genişleyen tarım alanları vs. gibi faaliyetleri 

sonucu doğal çevre ve fiziki ortamda esaslı değişimlere yol açarak, çevre ünitelerine büyük ölçüde 

hakim olması şeklinde özetlenebilir. 
114

 

Bu gün eski tarihler ile mukayese edilmeyecek derecede çevre problemleriyle karşı karşıyayız. 

Sınırsız tüketim ve lüksün getirdiği israf, sınırsız üretimi doğurmakta, üretim ve tüketim sürecinin 

ortaya çıkardığı atıklar dünyanın artık baş edemeyeceği bir noktaya doğru gitmektedir. Bunlar içinde 

insan sağlığı için son derece zararlı kimyasal atıklar, zengin ülkeler tarafından az gelişmiş ülkelere az 
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bir bedel karşılığında ihraç edilmekte, bu ülke insanları nesiller boyu bu zararlı atıkların tehdidi altında 

yaşamaktadırlar.  

Fabrikaların bacalarından ve oto eksozlarından çıkan CO, CO2 ve diğer zararlı gazlar, sadece 

fabrika çevresinde ve şehirlerde yaşayanları değil tüm dünyayı tehdit eder duruma gelmiştir. Sera 

etkisi sebebiyle artan dünya ısısı, buzulların erimesinden tutun da insan hayatını olumsuz etkileyecek 

bir çok iklim değişikliklerine sebep olduğu konunun uzmanları tarafından dile getirilmektedir.  

Yine fabrika bacalarından çıkan dumanla oluşan asit yağmurları, insan sağlığı ve bitki örtüsüne 

kalıcı zararlar vermektedir.  

Gürültü kirliliği aynı şekilde insan psikolojisi üzerinde tedavisi zor yaralar açmaktadır. 

Nükleer kirlenme bu gün dünyanın karşı karşıya kaldığı en önemli problemlerdendir. Arıza yapan 

bir nükleer santralin ortaya çıkardığı felaketin telafisi mümkün olmamaktadır. Bunun yanında 

manyetik radyasyon bu gün en çok iç içe olduğumuz bir tehlike olmuştur. Vazgeçemediğimiz mobil 

telefonlar, elektrikli ve elektronik aletlerin bize verdiği zararlara bilerek katlanmak durumundayız.  

İnsanların bitmek bilmeyen, daha çok tüketme arzusu sadece kendilerini değil etrafının ölümüne 

de sebep olmaktadır. 

Tüketim çılgınlığının dünyaya verdiği tahribatın en önemlilerinden bir tanesi de tropikal kuşaktaki 

yağmur ormanlarının tüketilmesidir. Dünya karalanın %7'sini kaplayan ve canlı türlerinin %50-90'nını 

içeren tropikal ormanlar, dakikada 36 hektar hızla yok edilmektedir. Bu hızla dünyamızın akciğerleri 

olarak nitelenen tropikal ormanların 50 yıla kadar tamamen yok olma noktasına gelebileceğinden 

korkulmaktadır.
115

  

Küresel ısınma trendini inceleyen NASA, ortalama sıcaklığın 1958’e göre 2015’te 1 C , 2029 da 

ise 1,5 C daha yüksek olacağını ortaya koymuştur. Yöresel farklar ise bundan çok daha fazla 

olacaktır. Nitekim, yeterli önlemler hemen alınmazsa sıcaklık artışının Anadolu’nun doğu yarısında 

2030 yılına kadar +5 C’ye kadar çıkacağı ve Anadolu’nun yarısından çoğunun çölleşeceği tahmin 
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edilmektedir. Ayrıca FAO ortalama sıcaklığın 1,5 C yükselmesinin çeşitli afetlerin yanı sıra Sibirya 

ormanlarının yok olmasına yol açacağını belirtmektedir.
116

 

Dünyada çevreci yaklaşımlar üzüntüyle belirtmek gerekir ki çevre sorunlarının başladığı 

sanayileşme sürecinden yaklaşık 100 yıl sonra başlamıştır. Ömer Faruk Noyan Ekolojinin dünü ve 

bugünü ile ilgili yazdığı makalede ekoloji kelimesinin  1970 li yılların başlarında yaygınlaşmaya 

başladığını, belirtmektedir. 1974 den itibaren OECD üyesi ülkelerin 1991 e kadar dört defa bir araya 

gelebildiklerini belirtmektedir.
117

 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği ve Çevre Sözleşmesi 1997 

yılında imzalanmış ve ancak 2005 yılındı yürürlüğe girmiştir. Bu protokolü imzalayan ülkeler, karbon 

dioksit ve sera etkisine  neden olan diğer  gazların salınımını azaltmaya söz vermişlerdir. Maalesef 

bazı gelişmiş ülkeler hala bu protokole imza atmamışlardır. 

Bütün bunlara rağmen ulusal ve uluslararası çapta bir takım gayretlerin varlığı sevindiricidir.  

Bu gün dünyada çevrecilik anlamında devletlerin resmi kuruluşlarının yaptığı mevzuat 

çalışmalarının yanında çevreyi koruyamaya yönelik çabalar, akademik çevrelerin yaptığı bilimsel 

yayın ve faaliyetler, sivil toplum kuruluşlarının çaba ve gayretleri azımsanmayacak boyutlara 

ulaşmıştır. Bu az da olsa teselli etmektedir. Ancak derinliğine olan bu çalışmaların yatay ve yaygın 

olduğunu söylemek herhalde mümkün görünmemektedir. Gelişmiş, zengin ülkeler çevreci önlemlerin 

maliyetlerinin pahalılığı ve gelirlerinin azalacağı gerekçesiyle bu gerekli yatırımlardan 

kaçınmaktadırlar. 

Geçmiş ile günümüzdeki çevre sorunlarından bir iki küçük alıntı yaparak dünle bugün arasındaki 

farkına işaret etmeye çalıştık. Elbette bu konuda yazılmış detaylı çalışmalar mevcuttur. Günümüzde 

çevre problemlerinin çok büyüdüğünü her vesile ile tekrar etmetteyiz. Aslında meseleye yaklaşım tarzı 

çok daha önem arz etmektedir. Eğer zarar bu kadar yaygın olmasaydı çok önemli değildi gibi bir 

yaklaşım olursa mesele hangi boyutta olursa olsun çözüm şansı yoktur. Ancak mesele insan hayatı ve 

mutluluğu ise en küçüğünden başlayarak sorunu halletmek gerekir. İnsana zarar verecekse bir 

uygulama, maddi getirisi ne olursa olsun onu terk etmeyi dini ve manevi bir görev bilmedikçe çevre 

sorunlarından kurtulmak mümkün olmayacaktır. 
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Dünya-Cennet düalitesi 

 İslam inancına göre insan Allah’ın yaratmış olduğu en mükemmel varlıktır.  “And olsun ki, 

biz insanoğullarını şerefli kıldık, onların karada ve denizde gezmesini sağladık, temiz şeylerle 

onları rızıklandırdık, yaratıklarımızın pek çoğundan üstün kıldık.”
118

 Ayeti insanın diğer 

yaratıkların pek çoğundan üstün kılındığını belirtmektedir.  O kadar ki gece ile gündüzü, güneşi ve ayı, 

denizi ve nehirleri insanın emrine vermiş, onun için gökten su indirmiş, yemesi için yerden türlü 

yiyecekler bitirmiştir.
119

 

Allah Adem’i (a.s) cennette yaratmıştır. Cennet insanın bulunabileceği en mükemmel mekandır. 

En güzel yiyeceklerin içeceklerin evlerin altlarından ırmaklar akan bahçelerin bulunduğu, hiçbir şeyin 

kirletemediği, bozamadığı bir mekan. Cennet Kur’an’da  yeşilliğiyle, güzelliğiyle, ihtişamıyla anlatılır 

ve insan oraya özendirilir. Orası gözlerin gördüğü ve göremediği en güzel meyvelerle çiçek ve 

ağaçlarla süslenmiştir. Altlarından ırmaklar akmaktadır. Orada insanlar bu güzelliklerden istifade 

ederken ahlaki olarak da en güzel bir halde olurlar. Çünkü cennet hiçbir yaramazlığın, düzensizliğin 

giremediği bulunmadığı bir mekandır. Bu güzel mekanlar Allah (c.c) tarafından insan için 

hazırlanmıştır. İnsan cennete ulaşmaya özendirilir. Oraya ulaşmanın yolu dünyayı cennetten bir parça 

yapabilmektir. Yani insanlar Allah’ın kendisine verdiği diğer varlıklarda bulunmayan üstün 

özellikleriyle dünyayı imar edip yaşanabilir kılmak zorunladırlar. Çünkü insan Allah’ın (c.c) 

yeryüzündeki halifesidir.
120

 Halife asıl adına, asılın yapacağını yapan varlıktır.
121

 İnsan Allah adına yer 

yüzünde hareket eden O’nun adına hükmeden ve yeryüzünü imar eden varlıktır. Ve bu haliyle 

melekleri bile kıskandıracak durumdadır. 

İmtihanı gereği insan yeryüzüne indirilmiştir. Yeryüzü bozulmaya ve düzeltilmeye imkan 

sağlayan bir mekandır ve insandan Allah’ın halifesi olarak yeryüzünü imar etmesi istenmiştir. Bu imar 

iki yönlüdür. Hem insanlar arasında hakkın ve adaletin hakim kılınması hem de yeryüzünün 

yaşanabilir olarak muhafaza edilmesi. 

  

İnsan dünya ilişkisi 
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İnsan Allah’a (c.c) ibadet için yaratılmış bir varlıktır. Dünya da insan için yaratılmıştır. Denizleri, 

dağları, ovaları, havası ve suyu, gece ve gündüzü, hatta güneşi ve ayı, semayı dolduran bütün 

yıldızlarıyla dünya insana hizmet etmesi için yaratılmış bir varlıktır..  

Şeyh Galip’in şu beyti bu konuyu ne güzel dile getirir. 

“Hoşça bak zâtına kim zübde-i âlemsin sen  

Merdüm-i dîde-i ekvân olan âdemsin sen” 

Kainatın merkezinde insan vardır. Her şey insana göre düzenlenmiştir.  

İslamın hükümlerinde de bu öz dikkati çeker. Bütün emirlerin, tavsiyelerin özünde insanın 

maslahatı ve menfaati öncelenmiştir. Mekasidü’ş-Şeria olarak bilinen hususlar bunu ortaya 

koymaktadır. 

Dini muhafaza, nesli muhafaza, nefsi muhafaza, aklı muhafaza, malı muhafaza. 

İnsanlar arası ilişkilerin düzenlenmesinde insan öncelendiği gibi dünyanın imar ve 

şekillendirilmesinde de temel gaye insan maslahatı ve menfaatidir.  

Alkolün yasaklanması insan aklının muhafazası içindir. Çünkü insan aklıyla insandır. Gayri meşru 

cinsel ilişkiler insan neslinin korunması için yasaklanmıştır. İnsan silah zoruyla Müslüman yapılmaz. 

Çünkü o zaman Müslüman olmaz sadece münafık olur. Bu dinin ve inancın koruma altında 

olmasındandır. Hiçbir kimsenin malı rızası olmadan alınamaz. Buda malın koruma altında 

olmasındandır. Bütün bunlar İslamın emirlerinin hikmetini anlamak aynı zamanda hükümlerin 

illetlerini tespit ederek yeni hükümlerin tesisinde kıyasın öncüllerini ortaya koymak içindir. 

İslam’ın çevre anlayışını tespit hususunda da temel hareket noktası budur. Yani fert ve toplumun 

faydasına olan şeyler emredilmiş, zararına olan şeyler yasaklanmıştır.  

Şöyle bir örnek verirsek mesele daha iyi anlaşılacaktır. Allah hayvanları da insana hizmet etsinler 

diye yaratmıştır. Hayvanlara, insana itaatini sağlayacak özelliklerle yaratmıştır. Ancak insan 

hayvanların gücünden istifade ederken onlara eziyet etmemeli, zulmetmemelidir. İnsanın erdemli 

davranışı olarak nitelendiği merhameti hayvanlara karşı da göstermelidir. İslam’a göre ahiret hayatında 

hayvanlara yer yoktur. Hayvanlar kendisine zulmeden insanlardan hakkını almak için diriltilecek sonra 

toprak olacaklardır. Ancak bu dünya hayatında insanlar onlardan en güzel biçimde istifade 

etmelidirler. 
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Avlanma hususunda da hüküm bu konunun güzel bir örneğidir. Gıda temininde veya insan 

hayatını tehdit edecek yerde hayvanların öldürülmesine izin verilmiştir. Ancak merhameti azalttığı için 

İslam mutasavvıfları avlanmayı hoş saymamışlardır. İnsana zararı olmayın böceklerin canlıların 

öldürülmemesi gerektiğini anlatan Peygamber (s.a.v) “Yeryüzündekilere merhamet ediniz ki Allah’ta 

size merhamet etsin” buyurmuştur.
122

  

Aynı şekilde bazı hayvanların soyları tükenmekle karşı karşıya kaldığı zaman bu aslında uzun 

vadede insanın da menfaatinedir. Çünkü yeryüzünde  Allah’ın (c.c) kurmuş olduğu akıl üstü bir denge 

vardır. İnsan müdahalesi olmadığı zaman, canlıların bitkilerin azalması çoğalması, suların azalması 

çoğalması iklimler yeryüzü değişiklikleri bir denge içinde olmaktadır. Buna Ekosistem denilmektedir. 

Bu dengeyi muhafaza noktasında uzmanların görüşüyle devlet bazı kurallar koyabilir ve diyebilir ki: 

şu hayvanın nesli tükenmek üzere avlanması yasaktır. Tebaanın bu kurallara uyması kanuni bir 

gereklilik olduğu kadar dini de bir gerekliliktir. 

 

İslam’ın insanlara dünya ile ilgili tavsiyeleri 

İslam tasavvufunda dünya, deni olan aşağılık bir şeydir. İnsanı Allah’tan (c.c) alıkoyan 

uzaklaştıran, Allah’a (c.c) ulaşmasına engel olan şeylerdir. İnsanın içindeki hırsı temsil eder. 

İnsanın yaratılışında dünyaya düşkünlük vardır. Halbuki insan en güzel bir surette yaratılmıştır. 

Yüceliğe layıktır ve yücelere erişmelidir. Ancak tasavvufun ele aldığı bu mana mecazi bir manadır. 

İnsanın içerisinde bulunan ve hayatını sürdürebilmek için zaruri olan, adına tasavvufi dilde şehvet 

denilen eğilimler insanın dünyaya düşkünlüğünü artırmakta ve onu dünyaya sahip olma hususunda 

bazı aşırılırlara itmektedir. Halbuki dünya insan elinde bir emanettir. İnsanın kendi nefside bir 

emanettir. Nefis ve dünya Allah’a (c.c) ibadet için önemlidir. Dünya Allah’ın bir emaneti olduğu gibi 

aynı zamanda nimeti ve lutfudur. Ancak dünyayı kullanma hususunda aşırılığı giderse bu nimet azap 

vesilesine dönüşmektedir. 

Çeverciliğin handikapı 

Burada çevreciliğin iki büyük handikapından söz etmek gerekmektedir. 

                                                           
122

 Beyhakî, Adab, I, 33. 
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İçinde yaşadığımız asırda çevre sorunlarının ne ölçüde girift ve devasa olduğuna yukarıda kısaca 

temas ettik. Bu gün bu devasa sorunlar fark edilmiş ve belli ölçüde mücadele de edilmektedir aslında. 

Ancak çevre sorunu kişisel menfaatle toplumsal menfaatin çatışma noktasında bulunmaktadır. 

Dünyayı kirleten ve çevre sorunlarını büyüten fabrikaların, işletmelerin sahipleri sermaye ve güç 

sahipleridir. Çoğu zaman kurallar,  kanunlar onların istekleri ve onayları doğrultusunda 

şekillenmektedir. Yahut geniş toplum kesimlerinin baskısıyla bir takım kurallar konmuş olsa bile bu 

güç çevrelerine bu kuralları uygulattırmak oldukça güç olmaktadır. 

Bir ikinci husus ise dünyamızda ülkelerin resmi kuruluşları, akademik çevreleri ve sivil toplum 

kuruluşlarıyla çevre sorunlarının büyüklüğü ve ileride insanlığın başına gelebilecekler hususunda 

belirli bir farkındalık oluşturmuş olsalar bile toplumların büyük kesimlerinde çevre konusunda cehalet 

ve aymazlık hakimdir. Çevreye zarar vermek sadece piknik yerinde yediklerinin artıklarını bırakıp 

gitmek yada otobanda giderken içtiği kola kutusunu otobana fırlatmaktan ibaret değil artık. Elbette 

bunlarda çevre ile ilgili asgari nezaket kuralıdır, ancak sorun artık insanlığın geleceği ile ilgili global 

ölçüde, iklim değişiklikleri, büyük sağlık problemleri, yeryüzünün çölleşmesi, deniz seviyelerinin 

yükselmesi ve büyük alanların sular altında kalması, sıra dışı iklim ve yeryüzü olayları, … Çevre ile 

ilgili gelecek projeksiyonları yapan bilimsel yayınlarda sayfalarca uzayıp gitmektedir senaryolar. Bu 

konuların yaygın halk kesimlerine ulaştırılması, anlatılması ve ikna edilmesi gerekmektedir. 

 

 

İslama göre çevrecilik ve Dinin çevrecilikte rolü  

İslam’a göre insan yaşadığı çevre ile canlı bir bağ içerisindedir. Bu gerek sosyal çevre gerekse 

fiziki çevre fark etmez. Müslümanlardaki bu durum aslında tamamen insani ve fıtri bir durumdur. 

Yaşadığı ortama alışması duygusal bir bağ oluşturması çevreyi değiştirirken kendisinin de etkilenmesi 

selim tabiatının gereğidir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi dünya bütün içindekilerle Allah’ın (c.c) 

insana lutfu ve nimetidir ve insanın koruması gereken bir emanettir. Çünkü dünya insanın sadece 

kendisine mahsus bir varlık değil geçici süre  üzerinde yaşadığı istifade ettiği fani bir mekan, 

kendisinden sonra gelecek nesillere bozmadan, tahrip etmeden ulaştırması gereken bir emanettir. Bu 



 

118 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

Peygamber’in (s.a.v) şu tavsiyesinde açıkça görülmektedir. “Kıyamet kopmaya başladığında birinizin 

elinde bir ağaç fidanı bulunsa, kıyamet kopmadan onu dikmeye gücü yeterse hemen diksin”
123

 

Sadece kendisini düşünmeyip başkaları için bir şeyler yapmayı tavsiye eden Peygamberimiz aynı 

zamanda dünyayı güzelleştirmenin anahtarını da bizlere göstermektedir.  

Başka hiçbir inanç sisteminde yaş ağaç kesmemek ot koparmamak, canlı öldürmemek Allah’a 

(c.c) yapılan bir ibadetin sıhhat rüknü değildir. İslam’da hac ibadetinin sıhhat şartlarından birisi de 

ihram yasaklarına dikkat etmektir ki yukarıda sayılan hususlara riayet etmeden ibadeti tam yapmış 

sayılmaz. 

Peygamber; (s.a.v) bir kimse bir ağaç diktiğinde, kuşlar o ağacın dallarında konup cıvıldaştığında 

Allah’ın o kimseye sevap vereceğini müjdeler.
124

 

Hayvanlara eziyeti, fazla yük yüklemeyi yasaklayan Peygamber (s.a.v) susuz kalmış bir köpeğe su 

içirdiği için bir kimsenin günahkar olduğu halde cenneti hak ettiğini, çok ibadet ettiği halde kedisini 

aç, susuz hapsettiği için cehennemle cezalandırılacağını bildirerek insanın çevresine merhamet 

ölçüleriyle davranması gerektiğini anlatmaktadır.  

Hayvanlara merhamet ölçüsü ile davranılmasını buyuran bir dinin özünde insan mefkuresi vardır. 

İnsan için faydalı olanı emreden, insan için zararlı olana yasak sayan bir din bir insanın ölümünü bütün 

insanlığın ölümü ile eşdeğer tutuyorsa bu dinin müntesipleri toplumun tamamının büyük zararlara 

uğramasını elbette ki hoş görmez. 

Tarihte ilk koruma alanları oluşturan İslam dinidir. Mekke’nin etrafı hac ibadeti sebebiyle Allah 

(c.c) tarafından harem kılınmış, Medine çevresini de Peygamber (s.a.v) harem kılmıştır.  

Hz. Ebubekir’in savaşa gönderdiği ordu komutanına savaş esnasında ağaçları kesmeyi, yakmayı, 

ihtiyarları, çocuk ve kadınları öldürmeyi, savaş dışı unsurlara zarar vermeyi yasaklaması çevrenin 

insan hayatı için ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir. 

İslam tarihi boyunca Müslümanların bu konuda örnek olacak güzel davranışları vardır. Yaralı 

göçmen kuşların tedavisi için vakıflar tesis edilmesi bu gün bütün dünyanın örnek alacağı 

uygulamalardandır. 

                                                           
123

 Ahmed b. Hanbel, Müsned, III. 191. 
124

 Ahmed b. Hanbel, Müsned, V. 414. 
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Ancak bu gün İslam dünyasında da çevre bilinci yeterli düzeyde değil maalesef. Bunun sebebi; 

İslam dünyasının uzun süren savaşların, sömürgeci ve baskıcı idarelerin hegemonyası altında 

dinlerinin inceliklerini bile unutmaları kültürel eğitimden yoksun kalmalarıdır. 

Bu konuda diyanet ve eğitim camiasına büyük işler düşmektedir. Din halen toplumu en çok 

etkileyen olgulardan bir tanesidir. Dinin çevre konusunda gerçekleri doğru olarak anlatıldığı zaman 

insanların daha duyarlı davranacakları muhakkaktır.  

Çevre konusu küçük yaşlardan itibaren okullarda Kur’an kurslarında, camilerde, toplumsal 

eğitimin verildiği bütün mekanlarda daha yoğun bir şekilde gündeme alınmalı ve sadece bilgi olarak 

değil ahlaki ve toplumsal bir bilinç halinde değerlendirilmeli ve davranışlara yansıtılmalıdır. İyiliği 

emretme hususunda bir hadiste Peygamber (s.a.v) toplumu bir gemiye benzetir, Geminin 

güvertesindekiler aşağıdakilere su vermemektedirler. Aşağıdakiler de suya ulaşmak için geminin alt 

kısmında delik açmak istemektedirler, Eğer geminin üstünde bulunan kimseler aşağıdakilere mani 

olmazlarsa gemi batar ve hep birlikte boğulurlar. Dünya bizim gemimiz. Dünya ile ilgili hususlarda bir 

birimize doğruları anlatmalı yapılan yanlışlıklara mani olmaya çalışmalıyız. 

SONUÇ 

Sorun ne kadar büyük olursa olsun mutlaka çözümü de vardır. Çevre konusundaki eğitimi küçük 

yaşlardan itibaren vermeye başlamalıyız. Çevre sorunlarını anlatırken sadece felaket senaryolarını 

değil, insan unsurunun önemini, iyi insanın başkalarına faydası dokunan, kötü insanın ise başkalarına 

zarar veren kimseler olduğunu anlatmalı, insanlara, eşyaya ve tabiata diğergamlık ve merhamet 

duygularıyla yaklaşmayı öğretmeliyiz. Topluma zevkin sınırsızlığından kurtulup yetecek kadar ile 

mutlu olmayı benimsetmeli, emanet ehli olarak, bize emanet bırakılanları zayi etmeden sonrakilere 

aktarmayı sevdirmeliyiz.  Bütün bunlar bu dünya hesabıyla değil ukba (ahret) hesabıyla üstesinden 

gelinebilecek şeylerdir. Halka bir eğitim verilecekse bu ruhi bir bağlantı ile verilmelidir. 
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ANAYASA YAPIM SÜRECİNDE ÇEVRE 

 

Ahmet M. GÜNEŞ 

İstanbul Üniversitesi 

               

 

ÖZET 

Yeni bir anayasanın oluşturulmasına dair tartışmalar, uzun bir zamandan beri Türkiye gündeminin 

önde gelen başlıklarından birini meydana getirmektedir. Çevre, bu tartışmalar bağlamında göze çarpan 

konulardan biridir. Bu çalışmamızda, ülkemiz için hazırlanabilecek yeni bir anayasada çevrenin nasıl 

düzenlenebileceği sorusuna yanıt aranacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Çevre koruma hukuku, Çevre hakkı, Anayasa ve çevre, Çevre hukukunun temel 

ilkeleri 

 

ENVIRONMENT IN CONSTITUTION MAKING PROCESS 

 

ABSTRACT 

Discussions on forming a new constitution have constituted one of the leading topics of Turkey’s 

agenda for a long time. Environment is one of the outstanding issues in the context of these 

discussions. In this study answer to the question of how environment can be regulated in a new 

constitution to be prepared for our country will be searched. 

 

Keywords: Environment protection law, Environmental rights, The Constitution and the environment, 

Basic principles of environmental law     

 

1. GİRİŞ 

Yeni bir anayasanın hazırlanmasına ilişkin tartışmalar, son dönemlerde ülkemiz gündeminin en önemli 

başlıklarından birini oluşturmaktadır. Çevrenin yeni anayasada nasıl düzenleneceği, bu tartışmalar 
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bağlamında öne çıkan konulardan biridir. Çevrenin anayasa tartışmalarının önemli bir başlığı haline 

gelmesini, gün geçtikçe artan ve etki alanını genişleten çevresel sorun ve felaketlerin bir sonucu olarak 

görmek mümkündür. Nitekim, dünyanın ekolojik bir krizle karşı karşıya olduğu artık birçok kesim 

tarafından kabul edilmektedir. Bu çalışmamızda, ülkemiz için hazırlanabilecek yeni bir anayasada 

çevrenin nasıl düzenlenebileceği sorusuna yanıt aranacaktır. Bu doğrultuda, öncelikle çevrenin 

anayasal düzeyde ele alınmasının neden önem taşıdığı hususuna değinilecektir. Bunun akabinde, 

özellikle çevre hakkına ilişkin tartışmalar temelinde çevrenin gerek ülkemiz gerekse farklı ülkelerin 

anayasalarında düzenleniş modellerine ilişkin açıklamalar yapılacaktır. Bunların ardından, çevre 

hukukunun temel ilkelerine değinilerek Fransız Anayasası ve Avrupa Birliği’nin kurucu 

antlaşmalarında yer alan düzenlemelerden yola çıkılarak ülkemiz için çevrenin korunmasına ilişkin 

anayasal bir düzenleme modeli geliştirilmeye çalışılacaktır. 

 

2. ANAYASAL DÜZENLEMELERDE ÇEVRENİN ELE ALINIŞI   

Çevre sorunları, endüstriyel gelişme, kentleşme ve hızlı nüfus artışı gibi nedenlerden kaynaklanan 

çevresel felaketlere bağlı olarak, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren insanlık için önemli 

bir mesele haline gelmiştir. Çevresel bozulmanın sebepleri ve bu bozulmanın önlenmesi için gerekli 

tedbirler, bu bağlamda yoğun tartışmalara konu olmuştur. Bu gelişmelerin bir sonucu olarak, çevrenin 

korunmasına ilişkin hükümler gerek ulusal gerekse de uluslararası hukuk metinlerde yerini almaya 

başlamıştır. Bilhassa 1972 yılında Stockholm’de gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi 

Konferansı’ndan itibaren, çevrenin birçok ülkenin anayasasında yer bularak, çevrenin anayasal 

düzeyde korunmasının önünün açıldığı gözlemlenmektedir.  

Çevrenin korunmasına ilişkin hükümlere anayasal metinlerde yer verilmesi birçok açıdan önem 

taşımaktadır.
125

 Öncelikle, anayasaların genel olarak devletlerin işlev ve organları ile yurttaşların temel 

hak ve hürriyetlerini düzenleyen temel hukuki metinler olduğu belirtilmelidir. Ayrıca normlar 

hiyerarşisinde en üstte yer almalarından dolayı, yasal ve yasaaltı düzenlemelerin kural olarak 

anayasada yer alan hükümlere uygun olması ve bu düzenlemelerin anayasaya uygun yorumlanması 

gerekmektedir. Dolayısıyla, anayasal metinlerin genel bir üstünlük ve bağlayıcılığa sahip olduğunu 

                                                           
125

 Turgut, Çevre Politikası ve Hukuku, Ankara 2009, s. 74 vd.; Kuzu, Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevrede Yaşama Hakkı, 

İstanbul 1997, s. 80 vd.; Caspar, Europäisches und nationales Umweltverfassungsrecht, in: Koch, Hans-Joachim (Hrsg.): 

Umweltrecht, 3. Auflage, München 2010, N. 94 vd.; Heselhaus, Verfassungsrechtliche Grundlagen des Umweltschutzes, 

in: Hansmann, Klaus/Sellner, Dieter (Hrsg.): Grundzüge des Umweltrechts, 3. Auflage, Berlin 2007, N. 44 vd.  
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belirtmek gerekir.
126

 Bu bakımdan anayasal düzenlemelerin etki alanı ve öngördüğü hukuki güvence, 

yasama organı tarafından yapılan diğer düzenlemelere kıyasla daha ileridir. Çevrenin korunmasına 

ilişkin bir düzenlemenin anayasada yer alması, ayrıca çevresel varlıkların anayasal bağlamda korunan 

değerler olduğunun bir göstergesi olacaktır. Bu durumda çevresel varlıklar, anayasada düzenlenmiş 

diğer değerlerle aynı düzeyde ele alınma imkânına sahip olacaktır. Çevrenin anayasalarda yer alması 

bunun haricinde, yasama, yürütme ve yargı organlarının devlet fonksiyonlarını yerine getirirken, 

çevresel varlıkların korunmasına ilişkin hususları gözetmeleri gereğini doğuracaktır. Bu durum, iki 

bakımdan önem arz taşımaktadır: Birincisi, yasama organı çevrenin korunması için gerekli 

düzenlemeleri yapma konusunda anayasal bir yükümlülük altına girecektir. İkinci olarak, gerek hukuki 

boşlukların gerekse de normların yorumlanmasının söz konusu olduğu hallerde anayasal düzenleme 

gerek yargı mercileri gerekse de idari birimler için, kararlarını verirken bir rehber ilke işlevi görecektir.  

Anayasalarında çevrenin korunmasına ilişkin hükümlere yer veren ülkelerdeki mevcut düzenlemeler, 

esasen farklılık göstermektedir. Bununla birlikte, anayasal metinlerdeki bu düzenlemeleri üç 

kategoride toplamak mümkündür. İlk kategoriyi, anayasalarında açık bir şekilde çevre hakkına yer 

veren anayasalar oluşturmaktadır. Bu tür anayasaların genellikle herkesin çevre hakkına sahip olduğu 

şeklindeki ibareleri içerdiği görülür. İspanya, Slovakya, Portekiz ve Bulgaristan anayasaları bu tür 

anayasalara örnek olarak gösterilebilir.
127

 Anayasal düzenleme biçimleri bakımından ikinci bir tercih, 

çevre hakkının varlığını ilk kategorideki gibi açık bir şekilde belirtmemekle birlikte, onu anayasada yer 

alan yaşama hakkı, sağlık hakkı, mülkiyet hakkı gibi haklarla bağlantı kurarak ifade etmedir. 

Doğrudan çevre hakkına yer vermeksizin, herkesin sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına 

sahip olduğunu düzenleyen anayasalar bu kategoride yer almaktadır. Çevre konusunun anayasalardaki 

düzenleme tarzı bakımından sonuncu kategori ise, çevre hakkından doğrudan veya dolaylı bir biçimde 

bahsedilmeksizin, çevrenin korunmasının devletin bir ödevi olduğunu ifade eden ve devlet organlarına 

yol gösterecek olan genel bir norma veya rehber ya da temel ilkeye anayasada yer verilmesidir. Çeşitli 

ülkelerdeki anayasal düzenlemeler göz önünde bulundurulduğunda, bu seçeneğin ilk ve ikinci 

kategorilere göre en yaygın biçimi oluşturduğu görülür. Almanya, Yunanistan, Çin, İtalya, Hollanda ve 

İsveç anayasalarındaki düzenlemelerde bu tarzın benimsendiği dikkati çekmektedir. 
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3. ÇEVRE HAKKI 

Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşılacağı üzere, çevrenin anayasal metinlerde düzenlenmesi 

bağlamında değindiğimiz üçlü tasnif çevre hakkı esas alınarak oluşturulmuştur. Bu nedenle bu tasnifte 

belirleyici bir rol üstlenen çevre hakkına kısaca değinmek faydalı görünmektedir. Çevre hakkı, insan 

hakları teorisinde üçüncü kuşak haklar arasında yer alan bir haktır. Gelişme hakkı, barış hakkı ve 

insanlığın ortak mirasından faydalanma hakkı gibi hakları kapsayan üçüncü kuşak hakların başlıca 

özelliği, bu haklardan kaynaklanan problemlerin tüm insanlığın dayanışma içinde çözebileceği, tek tek 

insanların veya ülkelerin üstesinden gelemeyeceği sorunlar olmasıdır. Başka bir deyişle, üçüncü kuşak 

hakların gerçekleştirilmesi tüm insanlığın dayanışma içinde ortak hareket etmesini gerekli kılmaktadır.   

 

Çevre hakkı, özellikle yetmişli yılların başından itibaren uluslararası belge ve ulusal anayasalara 

girmiş ve çevresel bozulmaya karşı en etkili hukuki araçlarından biri olarak görülmüştür.
128

 1972 

yılında Stockholm’de gerçekleştirilen İnsan Çevresi Konferansı, çevre hakkının bir insan hakkı olarak 

ulusal ve uluslararası metinlere girmesinde bir dönüm noktası olmuştur. Bu konferans sonunda kabul 

edilen bildirinin ilk maddesinde, “İnsan, onurlu ve iyi bir yaşam sürmeye olanak veren nitelikli bir 

çevrede, özgürlük, eşitlik ve yeterli yaşam koşulları temel hakkına sahiptir” ifadesine yer verilmiştir. 

Böylelikle uluslararası bir hukuki metinde ilk kez sağlıklı bir çevrede yaşama hakkından bahsedilerek, 

çevre hakkı kabul edilmiştir. 

 

Stockholm Konferansı’ndan itibaren insan hakları alanında ayrı bir hak olarak tanımlanmaya başlanan 

çevre hakkı, en genel anlamıyla çevrenin korunmasını ve geliştirilmesini amaç edinmektedir. Çevre 

hakkı, bugün olduğu gibi gelecekte de yaşanılır bir çevreye sahip olabilme arzusunu gerçekleştirmeyi 

amaçlayan ve çevrenin herkesin ortak varlığı olduğu düşüncesine dayalı eşitlik ilkesi temelinde 

yükselen bir haktır. Çevre hakkı ile ulaşılmak istenen, doğayı sömürü değil uyum temelinde bugünkü 

ve gelecek kuşaklar için yaşamaya elverişli kılarak herkesin ondan eşit yararlanması hedefidir. Çevre 

hakkının insanın var olma ve yaşamını sürdürme hakkının ve dolayısıyla diğer haklarının 

kullanılabilmesinin önkoşulu olduğunu ileri süren kesimler,
129

 çevre hakkı ve diğer haklar arasında 
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ortaya çıkabilecek çatışmaların çevre hakkı lehine neticelendirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Bu 

bakımdan, klasik insan haklarının sunduğu imkânlar ile önlenemeyen çevresel ihlallerin aşılmasında 

çevre hakkının etkin bir rol üstleneceği belirtilmiştir.  

 

Hukuki düzenlemelerin çevrenin korunmasında önemli bir araç olduğu düşünüldüğünde, çevre 

hakkının anayasal metinlerde yer almasının çevresel bozulmayı önlemek için yapılacak girişimler 

bakımından önemli bir dayanak olacağı açıktır. Bununla birlikte çevre hakkının pratiğe aktarılmasının 

önünde ciddi bazı güçlüklerin bulunduğu gözden kaçırılmamalıdır.
130

 Bu güçlüklerin başında, üçüncü 

kuşak haklar kategorisinde yer alması nedeniyle geleneksel haklardan farklı olarak çevre hakkında hak 

ve ödevin birliktelik göstermesidir. Diğer bir ifadeyle, çevre hakkı bireye çevrenin korunması 

konusunda hem bir hak hem de bir ödev yüklemektedir. Diğer bir farklılık, geleneksel haklarda genel 

olarak birey ve devletin karşı karşıya gelmesi söz konusu iken, çevre hakkının hayata geçirilmesinin 

birey ve devletin bir işbirliğini gerekli kılmasıdır. Diğer bir husus, temel haklar teorisinin geleneksel 

olarak insanı ve insan menfaatini merkez alması nedeniyle bir insan hakkı olarak öngörülecek çevre 

hakkının insan merkezli (antroposentrik) bir çevre koruma anlayışını doğuracağı, bu tür bir yaklaşımın 

ise çevrenin korunması konusunda esasında yetersiz kalacağıdır. Son bir nokta, çevre hakkını içerecek 

bir anayasal hükmün hedeflediği çevresel kalitenin anayasal metinlerde nasıl belirleneceğidir.  

 

Diğer taraftan, farklı ülkelerdeki somut örnekler çevre hakkının anayasalarda soyut olarak 

düzenlenmesinin çevrenin etkin olarak korunması bakımından tek başına yeterli olmadığını 

göstermektedir. Etkin bir şekilde hayata geçirilebilmek için çevre hakkının çevresel bilgilere erişim, 

çevresel karar alım süreçlerine katılım ve çevresel konularda yargısal başvuruya ilişkin bir takım 

çevresel haklarla takviye edilerek somutlaştırılması gerekmektedir. Bu tür haklar tanınmadan, çevre 

hakkının soyut anayasal düzenlemeler olmaktan öteye geçemeyeceğini ifade etmeliyiz. Dolayısıyla, 

anayasada çevre hakkına ilişkin bir düzenlemenin varlığının önem arz etmekle birlikte bu tür bir 

hakkın mevcudiyetinin tek başına yeterli olmadığını, bu hakkın diğer bazı çevresel haklarla 

desteklenmesi ve somutlaştırılmasının gerektiğine işaret etmek gerekir. Bunların haricinde, anayasal 

metinlerde çevre hakkına açıkça yer verilmiş olmasının da çevrenin anayasal düzlemde ele alınması 

bağlamında tartışmasız en iyi seçenek olmadığına dikkat çekmeliyiz. Nitekim ampirik örnekler, çevre 
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hakkına yer vermeyen anayasal düzenlemelerin bu tür bir hakkı doğrudan öngören anayasalara kıyasla 

daha üstün bir koruma getirebileceğini göstermektedir. Örneğin, anayasasında çevre hakkına yer 

vermeyen Almanya’nın anayasasında çevre hakkına açıkça yer veren Bulgaristan’a göre daha iyi 

korunduğu açıktır.  

 

4. 1982 ANAYASASI’NDA ÇEVRENİN DÜZENLENİŞİ  

Ülkemizde çevrenin korunması ile ilgili temel anayasal düzenleme 1982 Anayasası’nın 56. 

maddesinde yer almaktadır.
131

 Anayasanın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümünde, 

“Sağlık Hizmetleri ve Çevrenin Korunması” başlığı ile yer verilen düzenleme şu şekildedir: “Herkes, 

sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak 

ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların ödevidir.” Bu düzenleme bağlamında dikkat 

çekilmesi gerekli ilk nokta, 1982 Anayasasının söz konusu hükmünde çevre hakkına doğrudan 

doğruya ve açıkça değinilmemiş olduğudur. Zira ilgili maddede çevre için bir haktan veya çevre 

hakkından söz edilmemekte, asıl olarak yaşam hakkı vurgulanmaktadır. Bu nedenle, 1982 

anayasasında yer alan düzenlemeyi çevrenin anayasal düzenlemelere konu olması bağlamında 

yaptığımız tasnifte ikinci kategoride değerlendirmek gerekecektir. Bunun haricinde, bu düzenlemenin 

herkese sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı tanımanın yanı sıra çevrenin korunması, 

geliştirilmesi ve çevresel bozulmanın önlenmesi bağlamında kamusal birimler ve vatandaşlara 

müşterek bir yükümlülük yüklendiği ifade edilmelidir. Anayasanın bu düzenlemesinde çevre hakkına 

yer verilmemiş olması ilk bakışta bir eksiklik olarak görülebilse de, sağlıklı ve dengeli bir çevrede 

yaşam hakkına ve çevrenin korunması yükümlülüğüne yer vermesi nedeniyle Anayasanın 56. 

maddesinin çevrenin korunmasına ilişkin birçok girişime önemli bir hukuki dayanak oluşturduğu 

gözden kaçırılmamalıdır. Bu düzenleme, çevrenin korunmasına ilişkin olarak kabul edilecek yasal 

düzenlemelere anayasal bir temel oluşturmanın yanı sıra başta Anayasa Mahkemesi ve Danıştay olmak 

üzere çeşitli mahkemelerin çevre ile ilgili verdiği kararlara dayanak olmuştur.
132

 

 

56. maddede yer verilen hüküm, 1982 Anayasası’nın çevrenin korunmasına ilişkin tek düzenlemesi 

değildir. Anayasada çevrenin korunması bağlamında önem taşıyan farklı düzenlemelere de yer 

verilmiştir. Öncelikle, Anayasanın 169. maddesinde ormanların korunması ile ilgili oldukça ayrıntılı 
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bir hükmün yer aldığını ifade etmek gerekir. Burada, ormanların korunması ve geliştirilmesinin 

devletin vazifesi olduğu, devlet ormanlarının devletçe yönetilip işletileceği ve bu ormanların 

mülkiyetinin devir olunamayacağı, orman suçları için genel ve özel af çıkarılamayacağı gibi hususlara 

yer verilmiştir. Bunun dışında 168. maddede, doğal zenginlik ve kaynakların devletin hüküm ve 

tasarrufu altında olduğu ve bunların aranması ve işletilmesi hakkının devlete ait olduğu öngörülmüştür. 

Anayasanın 63. maddesinde ise, devletin tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin 

korunmasını sağlayacağı, bu amaçla destekleyici ve teşvik edici tedbirleri alacağı hükme bağlanmıştır. 

Diğer taraftan 44. maddede, toprağın korunması ve geliştirilmesine yönelik olarak detaylı hükümlere 

yer verildiği görülmektedir. Anayasanın 43. maddesi ise, kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında 

olduğunu düzenlemektedir. Son olarak 166. maddede, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın 

sağlanmasına yönelik olarak ülke kaynaklarının verimli şekilde kullanılmasını planlamanın devletin 

görevi olduğu dile getirilmiştir.  

 

5. ÇEVRE HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİNE GENEL BİR BAKIŞ 

Tarihsel açıdan bakıldığında, sayıca az da olsa çevrenin farklı unsurlarının korunmasına yönelik 

hukuki düzenlemelerin eski zamanlardan beri mevcut olduğu göze çarpmaktadır. Bununla birlikte, 

çevrenin korunmasına yönelik sistematik düzenlemelerin oldukça yeni olduğu ifade edilmelidir. 

Çevrenin korunmasını amaçlayan düzenlemeler, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren hızlı 

bir şekilde artmıştır. Bu bağlamda bu tarihten itibaren bir bütün olarak çevreyi veya farklı çevresel 

unsurları konu edinen birçok ulusal, ulusalüstü ve uluslararası düzenleme kabul edilmiştir. Bu 

gelişmelerin bir sonucu olarak, kendine has kurum, yaklaşım ve ilkeleri ile çevre hukuku adıyla 

bağımsız bir hukuk alanı ortaya çıkmıştır. Bu kurum, yaklaşım ve ilkeleri bilhassa ekoloji biliminin 

verileri ışığında yapılandırması nedeniyle ekolojik hukuk olarak da adlandırılan çevre hukuku, yeni bir 

hukuk alanı olmakla birlikte, her geçen gün önemi artan bir hukuk dalı olarak daha sık bir biçimde 

karşımıza çıkmaktadır.  

 

Çevre hukukun temel ilkeleri ise, çevre hukukuna temel oluşturan, bu hukuk dalının bağımsız bir alan 

olarak gelişmesinde ve kendine özgü bir karakter kazanmasında belirleyici olan ilkelerdir. 

Sürdürülebilir kalkınma ilkesi, kirleten öder ilkesi, ihtiyat ilkesi, önleme ilkesi, katılım ilkesi ve 

entegrasyon ilkesi, bu bağlamda karşımıza çıkan başlıca ilkelerdir. Bu ilkeler, başta ekoloji olmak 

üzere çevrenin korunması ile ilgili bilim dallarının sunduğu veriler ışığında oluşturulmuştur. Bu 
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bakımdan bu ilkeler, modern bir çevre politikasının da temel yapı taşlarını meydana getirmektedir. 

Dolayısıyla, bu ilkelerin etkin bir çevre korumasının genel çerçevesini belirlediğini ifade etmek yanlış 

olmayacaktır. Bunun haricinde, bu ilkelerin evrensel düzeyde de genel bir kabul gören ilkeler olduğu 

dikkat çekmektedir. Nitekim bu ilkeler, gerek ulusal gerek bölgesel gerekse de uluslararası birçok 

hukuki metne ve bildirgeye yansıtılmıştır.  

 

Çevre ile barışık bir kalkınma modelini öngören sürdürülebilir kalkınma ilkesi,
133

 esasen geleneksel 

kalkınma yöntemlerinin çevre üzerinde yarattığı tahribata bir tepki olarak ortaya çıkmıştır. 

Sürdürülebilir kalkınma kavramı, ilk defa Birleşmiş Milletler’in Ortak Geleceğimiz (1987) adlı 

raporunda detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Bu raporda, çevre sorunlarının insan refahını ve dünyadaki 

yaşamı tehdit ettiği, bu bakımdan sürekli ve dengeli bir kalkınmaya ihtiyaç duyulduğu, ancak bu 

kalkınma politikasında bugünün ihtiyaçları karşılanırken gelecek nesillerin ihtiyaçlarından taviz 

verilmemesi gerektiği vurgulanmıştır. Bunun için ise, sürdürülebilir kalkınmaya dayanan bir adalet 

anlayışının gerekli olduğuna dikkat çekilmiştir. Ekonomik büyüme ile doğal kaynakların korunması 

arasında bir denge kurulmasını öngören sürdürülebilir kalkınma ilkesi, şimdiki kuşakların 

ihtiyaçlarının gelecek kuşakların kendi gereksinim ve beklentilerini karşılayabilme yeteneğini 

tehlikeye düşürmeden karşılanması düşüncesine dayanmaktadır. Ekosistemlerin taşıma kapasitesini 

dikkate alan bir ekonomik büyüme modelini hedefleyen bu ilke, esasen ekonomik, ekolojik ve sosyal 

gelişmenin ayrılmaz bir şekilde bir bütün oluşturduğundan hareket etmektedir. 

Çevre hukukunun dayandığı diğer bir ilke olan kirleten öder ilkesi,
134

 çevresel zararlara neden olan 

kişilere sebep oldukları zararlarla mücadelenin bedelinin ödettirilmesini amaçlamaktadır. Kirleten öder 

ilkesi bu bağlamda, çevresel kirlenmeden kimin sorumlu tutulacağını ve bu sorumluluğun nasıl 

gerçekleştirileceğini açıklamaya çalışmaktadır. Kirleten öder ilkesi piyasa ekonomisinin ilkelerinin 

çevresel zararlara neden olan faaliyetlere uygulanarak, çevresel kirliliğin mali bedelinin 

karşılanmasına yönelik bir araçtır. Bu ilke, kirletenlere sebep oldukları kirlilikle mücadelenin bedelinin 

ödettirilmesinin yanı sıra, çevresel zararlara neden olan kişileri bu zararları azaltmaya ve daha az 

zararlara neden olacak yöntemler bulmaya da teşvik etmektedir. 
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İhtiyat ilkesi ise,
135

 bir faaliyetin çevre açısından olumsuz neticeler doğuracağı hususunda ciddi bir 

şüphenin var olması halinde bilimsel bir kanıtın ortaya çıkışı beklenmeden önleyici tedbirlerin 

alınmasını öngörmektedir. İhtiyat ilkesinin ortaya çıkmasındaki en önemli etken bilimsel belirsizliktir. 

Elde kesin bir delil bulunmadığından dolayı çevreye zararlı olduğu ispatlanana kadar bir faaliyetin 

zararsız olduğunu kabul etmek, çevrenin korunması hususunda alınması gereken tedbirler bakımından 

ciddi bir engel teşkil edecektir. Zira bir faaliyetin veya maddenin çevreye zararlı olduğunun 

ispatlanmasından sonra tedbir alınması, çoğunlukla bu konuda geç kalınmış olması sonucunu 

doğurabilecektir. İhtiyat ilkesi bu bağlamda, bilimsel belirsizlik olgusunun çevreyi korumak için 

girişimlerde bulunmamanın bir gerekçesi olarak kullanılmasının önüne geçmeyi amaçlamaktadır. 

 

Çevre hukukuna temel oluşturan diğer bir ilke olan önleme ilkesi,
136

 korumak tedavi etmekten daha 

iyidir şeklinde özetlenebilecek düşünceye dayanmakta ve çevre üzerinde olumsuz sonuçlar 

doğurabilecek faaliyetlerin olabilecek en erken aşamada engellenmesini amaçlamaktadır. Bu ilke 

uyarınca yetkili makamlar, henüz çevresel sorunlar ortaya çıkmadan harekete geçerek çevresel 

tehditleri bertaraf etmelidir. Önleme ilkesi bu bağlamda, mevcut çevresel sorunların giderilmesi ile 

değil, bilakis bu sorunlar henüz ortaya çıkmadan evvel öncelikle engellenmesi ile ilgilidir. Önleme 

ilkesi ayrıca, çevre sorunlarının ortaya çıkmasından önce alınacak tedbirlerin bu sorunların ortaya 

çıkmasından sonra başvurulacak tedbirlerden daha rasyonel ve ekonomik olduğundan hareket 

etmektedir.   

 

Katılım ilkesi ise,
137

 bireylerin çevresel yönetim sürecinde rol oynamaları, etkide bulunmaları ve 

böylece kendi yaşamlarını şekillendirecek bu süreci yönlendirmelerini öngörmektedir. Katılım, 

çevresel kararların demokratik meşruiyetini ve etkililiğini artırmanın yanı sıra, halka idari kararların 

alınması ve yürütülmesi sürecinde denetleme olanağı sunmakta, devlet idaresinde şeffaflığı artırmakta, 

ayrıca ilgili idari birime kararlarına temel oluşturacak sağlam bilgilere erişme olanağı yaratmakta ve 

idari kararların yerel koşulların da göz önünde bulundurularak alınmasını sağlamaktadır. Katılım, 
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halkın karar alım sürecine katılımı, planlama sürecine katılımı, yürütme ve uygulama sürecine katılımı, 

izleme sürecime katılımı, kontrol ve denetleme sürecine katılımı şeklinde gerçekleşebilir.  

 

Son olarak entegrasyon ilkesini,
138

 iki başlık altında ele almak mümkündür. Dış entegrasyon çevre 

koruma gereklerinin diğer politika alanlarının şekillenmesi ve yürütülmesinde dikkate alınmasını 

öngörmekte iken, iç entegrasyon bir madde veya bir faaliyetin yalnızca belli bir çevresel öğe üzerinde 

değil bir bütün olarak çevre bağlamında doğuracağı etkilerin göz önünde tutulmasını gerekli 

kılmaktadır. Dış entegrasyon bu bağlamda, diğer politikaların saptanmasında ve sektörel faaliyetlerin 

yürütülmesinde çevrenin korunmasının da göz önünde bulundurulmasını ve bu politika ve faaliyetlerde 

çevre politikası ile ilgili uyumlulaştırma ve değişikliklerin yapılmasını öngörmektedir. İç entegrasyon 

ise, sadece belli çevresel öğelerin diğer öğelerden yalıtık bir şekilde korunmasını öngören sektörel 

yaklaşımın terk edilerek, çevrenin bütüncül bir şekilde korunmasını benimseyen entegre bir anlayışın 

uygulanmasını gerektirmektedir. 

 

6. ÇEVRE HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİNİN ANAYASAL METİNLERDE 

DÜZENLENİŞİ: FRANSA VE AVRUPA BİRLİĞİ ÖRNEĞİ 

Çevre hukukunun temel ilkelerinin bu hukuk dalına temel teşkil eden esaslar olmasının yanı sıra 

modern ve etkili bir çevre politikasının genel çerçevesini çizdiğinin ortaya konmasından sonra, bu 

ilkelere birçok ülkenin yasal ve yasaaltı düzenlemelerinde yer verildiği, ayrıca çeşitli ülkelerin 

anayasalarında bu ilkelere rastlamanın mümkün olduğu, ancak bu ilkelerin tümüne açık bir şekilde yer 

veren anayasal metinlerin sayısının oldukça az olduğu ifade edilmelidir. Örneğin, İsviçre 

Anayasası’nın 73. maddesinde sürdürülebilir kalkınma ilkesine, 74. maddesinde önleme ilkesi ve 

kirleten öder ilkesine; Polonya Anayasası’nın 5. maddesinde sürdürülebilir kalkınma ilkesine, 68. 

maddesinde önleme ilkesine, 74. maddesinde katılım ilkesi ile işbirliği ilkesine ve 86. maddesinde 

kirleten öder ilkesine; İspanya Anayasası’nın 45. maddesinde ise, katılım ilkesi ve işbirliği ilkesine 

vurgu yapıldığı göze çarpmaktadır. Buna karşın, 1982 Anayasası’nda çevre hukukunun herhangi bir 

ilkesine yer veren bir hükme rastlamanın mümkün olmadığını belirtmeliyiz. Çevre hukukunun temel 

ilkelerine yer veren anayasalar, sayıca çok olsa da bu ilkelere daha kapsayıcı bir şekilde yer veren iki 

tane anayasal metnin bulunduğunu ifade etmek gerekir. Anayasal nitelikteki bu metinler, Fransa Çevre 
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Şartı ve Avrupa Birliği’nin kurucu hukuki metinleri niteliğinde olan Avrupa Birliği’nin Çalışma 

Usulüne İlişkin Antlaşma ve Avrupa Birliği Antlaşması’dır.  

 

Fransız çevre hukukunun temel anayasal belgesi olan Çevre Şartı (Charte de l’environnement), 1 Mart 

2005 tarihinde gerçekleştirilen anayasa değişiklikleri çerçevesinde 4 Ekim 1958 tarihli Fransız 

Anayasası’nın bir parçası haline gelmiştir.
139

 Bir giriş kısmı ve 10 maddeden oluşan bu şart, esasen 

çevrenin korunmasına yönelik olarak değişik hukuki metinlerde yer alan ilkeleri anayasal düzeyde 

güvence altına almayı amaçlamaktadır. Bu bakımdan, bu şartın Fransız çevre hukukunun anayasal 

çerçevesini çizdiğini belirtmek yanlış bir belirleme olmayacaktır. Şartın 1. maddesinde herkesin 

dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına sahip olduğu ifade edildikten sonra, 2. maddede her 

insanın çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine katkıda bulunmakla yükümlü olduğu belirtilmiş, 3. 

maddede önleme ilkesine, 4. maddede ise kirleten öder ilkesine ilişkin hükümlere yer verilmiştir. 

İhtiyat ilkesi şartın 5. maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenirken, 6. maddede sürdürülebilir 

kalkınma ilkesine yer verilmiş, 7. maddede ise çevresel bilgilere erişim hakkı ve çevresel karar alım 

süreçlerine katılım bağlamında önem arz eden hükümler öngörülmüştür. Tüm bu açıklamalardan 

hareketle, Fransa Çevre Şartı’nın herkes için bir çevre hakkı öngörmenin yanı sıra modern çevre 

koruma politikalarının temel esasları niteliğinde olan çevre hukukunun temel ilkelerini anayasal norm 

haline getirdiğini ifade etmek gerekir. Bu nedenle, bu şartın kabulü ile 4 Ekim 1958 tarihli Fransız 

Anayasası’nın ekolojik bir anayasa olma yolunda önemli bir mesafe elde ettiği gözden 

kaçırılmamalıdır.  

 

Çevre hukukunun temel ilkelerine anayasal metinlerde yer verilmesi bağlamında ayrıca Avrupa 

Birliği’nin kurucu antlaşmalarında yer alan hükümlere değinmek gerekir. Bu konuda dikkat çekilmesi 

ilk nokta, Avrupa Birliği’nin temel kurucu metinleri olan Avrupa Birliği’nin Çalışma Usulüne İlişkin 

Antlaşma (ABÇUİA) ve Avrupa Birliği Antlaşması’nın (ABA) Avrupa Birliği’nin bir bakıma 

anayasası niteliğinde olduğudur. Bu iki antlaşma, Avrupa Birliği’nin hukuk düzeni içinde Birliğin 

birincil hukukunu oluşturmakta, Birlik hukuk düzeninin tabi olduğu normlar hiyerarşisinde en üst 

basamakta yer almaktadır. Diğer bir husus, Avrupa Birliği düzenlemelerinin Birlik üyesi ülkelerin 

ulusal çevre hukuklarının biçimlenmesinde günümüzde birinci derecede belirleyici olduğudur. Zira, 

                                                           
139

 Bu şartın Türkçe tercümesine https://yenianayasa.tbmm.gov.tr/docs/Fransa-TR(4.10.1958).pdf linkinden erişmek 

mümkündür.  



 

132 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

üye devletlerin çevrenin korunmasına ilişkin ulusal düzenlemelerin büyük bir kısmı Avrupa Birliği’nin 

bu konuda kabul ettiği düzenlemeleri esas almaktadır. ABÇUİA ve ABA’nın farklı yerlerinde çevrenin 

korunmasına ilişkin hükümlere rastlamak mümkündür. ABÇUİA’nın 191. maddesinin 2. fıkrada, 

Avrupa Birliği çevre politikası ve hukukuna esas teşkil eden ilkeler olarak yüksek seviyede koruma 

ilkesi, ihtiyat ilkesi, önleme ilkesi, kaynakta önleme ilkesi ve kirleten öder ilkesi zikredilmiştir.
140

 

Bunun haricinde, ABÇUİA’nın 11. maddesinde entegrasyon ilkesine ve ABA’nın 3. maddesinin 3 ile 

5. fıkralarında sürdürülebilir kalkınma ilkesine yer verildiği görülmektedir. Bu açıklamalar ışığında, 

yüksek seviyede koruma ilkesi, ihtiyat ilkesi, önleme ilkesi, kaynakta önleme ilkesi, kirleten öder 

ilkesi, entegrasyon ilkesi ve sürdürülebilir kalkınma ilkesinin, Avrupa Birliği’nin çevre politikası ve 

hukukunun temel taşlarını oluşturduğunu ifade etmek mümkündür. 

 

7. SONUÇ VE ÖNERİ 

Çevrenin korunması konusunda çağımızın gerekliliklerini sıkı bir şekilde dikkate alacak bir temel 

norma anayasada yer verilmesinin büyük bir önem taşıdığı açıktır. Anayasada yer alacak bu tür bir 

düzenlemede öncelikle, herkesin insan onuruna yaraşır sağlıklı, temiz ve dengeli bir çevrede yaşama 

hakkına sahip olduğunun ifade edilmesi birçok açıdan isabetli görünmektedir. Ancak, bu tür bir 

düzenlemenin tek başına yeterli olmadığını, çevre hakkının hayata geçirilmesine yönelik olarak 

anayasanın farklı hükümlerinde ayrıca halkın çevresel bilgilere erişimini, çevresel karar alım 

süreçlerine katılımını ve yargısal birimlere başvurusunu güvence altına alan düzenlemelere yer 

verilmesi gerektiğine dikkat çekmek gerekir. Anayasada çevre ile ilgili olarak yer verilecek 

düzenlemede ayrıca, 1982 Anayasası’nda olduğu gibi çevrenin korunmasının ve geliştirilmesinin 

devletin ve yurttaşların ödevi olduğuna işaret eden bir hükmün öngörülmesinin birçok bakımdan 

faydalı olacağını belirtmeliyiz. Çevre koruma ödevinin içeriğinin somutlaştırılması açısından ise, bu 

tür bir temel düzenlemede çevre hukukunun temel ilkelerine yer verilmesi veya çevre politikalarının 

bu ilkelere dayanacağının ifade edilmesi fevkalade önem taşımaktadır. Bu bakımdan, Fransız ve 

Avrupa Birliği düzenlemeleri örnek alınarak sürdürülebilir kalkınma ilkesi, ihtiyat ilkesi, kirleten öder 

ilkesi, önleme ilkesi, katılım ilkesi ve entegrasyon ilkesine açıkça yer veren veya bu ilkelere atıfta 

bulunan hükümlere anayasada yer verilmesi birçok bakımdan yararlı olacaktır. Modern bir çevre 

koruma politikasının temel yapı taşlarını oluşturan bu ilkelere anayasal bir normda yer verilmesi, 
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ülkemizde etkin bir ulusal çevre politikasının genel çerçevesini belirlemenin dışında, bu ilkelerin çevre 

ile ilgili düzenlemelerin hazırlanması sürecinde göz önünde tutulmasını ve yargı organları dahil olmak 

üzere tüm kamu makamları için yönlendirici olmasını da sağlayacaktır. 

 

Çevrenin korunmasına ilişkin temel bir düzenlemenin yanı sıra çevre ile ilgili diğer bazı hükümlere de 

anayasada yer verilmesi uygun olacaktır. Öncelikle, 1982 Anayasası’nda ormanların korunmasına 

yönelik olarak öngörülen hükümlerin günümüzde birçok açıdan yetersiz olduğuna işaret etmeliyiz. 

Özellikle, kamuoyunda 2B arazileri olarak da bilinen orman vasfını kaybetmiş hazine arazilerin satımı 

bakımından “önce talan, sonra af” mantığını hayata geçirecek hukuki düzenlemelere engel olacak bir 

hükme anayasada yer verilmesi yerinde olacaktır. Aynı şekilde, ülkemizin sahip olduğu eşsiz doğal 

zenginlikler ve kültürel mirasın korunması gerekliliği karşısında 1982 Anayasası’nda yer verilen 

düzenlemelerin yetersiz kaldığı açıktır. Yeni anayasada, ülkemizin sahip olduğu tarihi, kültürel ve 

doğal varlıkların ve değerlerin korunmasının devletin ve vatandaşların ödevi olduğunun ve devletin 

tüm birimleri ile bu varlık ve değerleri korumak ve geliştirmek için çaba sarf etmekle yükümlü 

olduğunun belirtilmesi yararlı olacaktır. Tarihi, kültürel ve doğal varlık ve değerlerin korunmasının 

kamu yararının bir gereği olduğunun anayasada öngörülmesi, Hasankeyf, Allianoi ve Fırtına Vadisi 

gibi tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerimizin korunmasına şüphesiz önemli bir katkı sunacaktır. 

Bunların dışında, ulusal enerji politikamızı ele alan anayasal bir düzenlemede çevrenin korunması 

gereğine dikkat çekilmesi ve daha az bir çevresel kirliliğe neden olan enerji kaynaklarına öncelik 

verileceğinin ifade eden bir düzenlemenin anayasaya eklenmesi faydalı olacaktır. Son olarak çağımızın 

güncel çevre sorunları bağlamında, su kaynaklarının korunması, küresel ısınmanın önüne geçilmesi, 

gıda güvenliğinin korunması, biyolojik çeşitliliğin korunması ve hayvan haklarının korunması 

konularında anayasal düzenlemelerin öngörülmesi yararlı olacaktır.  
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ÖZET 

Sağlık kuruluşlarında açığa çıkan atıklar hastane atıkları olarak adlandırılır ve önemli düzeyde çevre 

kirliliğine neden olurlar. Bu tip atıklar hastane çalışanları, hastalar ve toplum sağlığı açısından önemli 

riskler oluştururlar. Hastane atıklarını evsel nitelikli atıklar, tıbbi atıklar, enfektif atıklar, kimyasal 

atıklar ve radyoaktif atıklar olarak sınıflandırılır (1,2).  

 

Hastane atıklarının %80’i evsel nitelikli atıklar, %15’i patolojik ve enfekte atıklar, %3’ü kimyasal ve 

farmösötik atıklar, %1’i radyoaktif ve sitotoksik atıklardır. Hastane atıklarının %1 kadarı fiziksel 

yaralanma yapıcı özellikte olan kesici ve delici özelliğe sahiptir. atıklardır (4). Hastanelerden çıkan 

atıkların tamamının enfekte atık olarak değerlendirilmesi hem maliyeti, hem de iş gücü kaybını 

arttıracağından atıkların üretildiği yerde ayrıştırılması çok önemlidir (6).  

Sağlık kurumlarında tıbbi atıklara bağlı ferdi kazalar ve enfeksiyon gelişimine sık rastlanır. HIV, 

Hepatit B ve C gibi ciddi virus enfeksiyonları, çoğunluğunu hipodermik iğnelerin oluşturduğu 

kontamine kesici-delici özellikteki atıklarla olmaktadır (5). Bu atıklar uygun yöntemlerle yönetilip 

bertaraf edilmediği  takdirde insan sağlığını ve çevreye ciddi tehditler vermekte ve halk sağlığı 

açısından büyük sorun oluşturmaktadır. Bu nedenle atıklar çıktıkları yerde ayrıştırılmalıdır(3).   

 

Resmi Gazete’nin 22.07.2005 tarih ve 25883 sayılı yayınında “Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği” 

ile tıbbi atıkların dünya standartlarına uygun şekilde toplanmaları, taşınmaları ve bertarafı zorunlu hale 

getirilmiştir. Tıbbi atıkların sağlıklı ve ekonomik bir şekilde bertarafı için atıkların kaynağında ayrı ve 

düzenli olarak toplanacağı sistemlerin oluşturulması gerekmektedir (Resmi Gazete 22.07.2005 tarih ve 

25883 sayı). 

 

İlgili resmi, yönetmeliğine göre atık yönetimi eğitimlerinin verilmesinden Çevre Bakanlığı 

sorumludur. İlgili mevzuata göre sağlık kurumlarında atık yönetimi eğitimlerinin verilmesinden de  
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başhekim sorumludur. Ancak başhekimlerin iş yoğunluğu ve İl Çevre ve Orman Müdürlülüğü’nün 

yeterli personelinin olmaması nedeniyle sağlık kurumlarında bu eğitimler daha çok başhemşireler, 

başhemşire yardımcıları veya hastane müdürleri tarafından organize edilmekte ve genellikle eğitim 

hemşireleri veya enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından verilmektedir.  

Dünya genelinde hastanelerde yatan yada değişik sebeplerle buralarla teması olanlarda görülen 

hastahane enfeksiyonlarının görülme oranı %5–7 iken,Türkiye'de bu oran %10–15'lerde. Ülkemizdeki 

bu oran, koruyucu hekimliği öne çıkartan enfeksiyon kontrolünün bu konuda uzman kisilerin 

olusturdugu ayrı birimler ve üniteler tarafından yürütülmesi yanında eğitimin önemi göz ardı edilemez 

 Sağlık kurumlarında atıkların ayrıştırılması, tıbbi atıkların kontrolü ve zararsız hale getirilmesi için 

etkili bir atık yönetiminin planlanması kaçınılmazdır. Bunun için de öncelikle hastanelerde çalışan 

personele bu konuda düzenli eğitim verilmesi gerekmektedir. Bu şekilde planlanan hizmet içi 

eğitimlerle hastanelerdeki tıbbi atık yönetiminde başarıya ulaşılabilmesi mümkün olabilir.  

Tıbbi atık yönetimi konusunda  Sağlık personeli (hekim, hemşire, lab tek v.s) dışında özellikle zincirin 

zayıf halkasını oluşturan temizlik personellerinin hiçbir sertifikasyon ve standart eğitiminden 

geçmeden en krıtik birimlerde (ameliyathane yogun bakım v.s) çalışmalarının önününe geçilmelidir. 

Bu konuda Hastanelerde yapılan hizmet içi eğitimlerin bir standartı yoktur.   Hastane temizlik 

personelleride bir meslek olarak tanımlanmalıdır. Bu konuda standart eğitim ve sertifikasyon 

programları oluşturulmalı ve bu eğitimler sonrası sağlık kurumlarında istihdamları sağlanmalıdır. 
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GENEL TIP, ÇEVRE VE TOPLUM 

 

Dr. Hüseyin Budak 

ÇEKÜD 

 

             

            AMAÇ: 

         Bir disiplin olan tıp ilminin insanlık tarihi ile eşdeğer bir tarihi vardır. Toplumsal bir varlık olan 

insanın çevreye olumlu ve olumsuz etkileri bulunmaktadır. Çalışmamızda çevresel faktörlerin insan 

sağlığına etkilerini, tüketim toplumu, sağlık ve çevre ilişkilerini irdelemeye çalıştık. İnsan hizmetinde 

bulunan tıp ilminin çevreye daha duyarlı olması ve yeşil tıbbın ülkemizde de gelişimi için gündem 

oluşturulması amaçlanmıştır. Bilinçli ve az tüketimin çevreye dolayısıyla insan sağlığına daha az 

etkileyeceğini düşünmekteyiz. Sınırlı yeryüzü kaynaklarının doğru kullanımı ile insan sağlığının daha 

yerinde olabileceği düşünülmektedir.  

 

ÖZET 

         Sağlığın tanımında bedensel, ruhsal ve sosyal hatta ekonomik olarak tam iyilik halinden 

bahsedilir. Çevre insan sağlığını etkileyen çok önemli bir faktördür. Tanım olarak çevre; hayatın 

gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin bütünlüğü olarak tanımlanmaktadır. 

Sağlık ise: ‘Vücudun hasta olmaması durumu, vücut esenliği, sıhhat, afiyet’ veya Dünya Sağlık 

Örgütünün tanımına göre ‘bedensel ruhsal ve sosyal olarak tam iyilik halidir’ şeklinde 

tanımlanmaktadır. 

         Dünyanın bir tarafında aşırı beslenme ve onun getirdiği başta metabolik sendrom gibi tablolar, 

diğer tarafta çevrenin bozulmasına bağlı oluşan tarım yetersizliği ve ona bağlı kıtlık ve beslenme 

bozuklukları gelişmektedir. Yeterli beslenme kişisel bir hak olarak kabul edilmeli ve besinlerin 

dağıtımı için küresel olarak uluslararası kuruluşlar etkin olarak çalışmalıdır. 

         Sanayinin çevreye kötü etkilerini azaltmak için gerekli önlemler alınmalıdır. Su ve hava 

kirliliğine yol açmamak için gerekli filtrasyon çalışmaları yapılmalıdır. İş ve işçi sağlığına daha fazla 

önem verilmeli ve çevre sağlığı klinikleri kurularak işçilerin hasta olmadan sağlılarını koruyacak erken 

teşhis ve tedavi çalışmaları yapılmalıdır. 
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         Tıp ve çevre ilişkisinin bir yönü de tıbbi atıklardır. Tıbbi atıklar çevreye zarar vermeden 

uzaklaştırmalı, enfekte atıklar çevreye mikrop saçmamalıdır. Çevreye zarar vermeyen teşhis ve tedavi 

yöntemleri geliştirmek için gayret edilmelidir. Yeşil kimya, yeşil pazarlamadan bahsedilmektedir, yeşil 

tıp oluşturulmalıdır. Yeşil tıp ; tıbbi işlemeler müdahaleler tetkik ve tedavi süreçlerinde  insana ve 

ekosisteme zararların en aza indirilmesi ve bu yolda tıbbi atıkların  zararlı etkilerinin farkında 

olunması, bilincinin aşılanması ve toplumun belirli basamaklarına ulaştırılmasıdır. 

         En iyi koruma kirletmemektir. Çevreyi bozunca düzeltmekte aynı şekilde zordur. İhtiyaç kadar 

kullanmak, hiçbir şeyi israf etmemek en doğru davranıştır.  Koruyucu önlemler her şeyde olduğu gibi 

çevre konusunda da önemlidir. Kirlenen çevreyi ve bozulan çevre sağlığını düzeltmek de hastalığın 

tedavisi gibi zor ve pahalıdır. İhtiyaç kadar kullanmak, hiçbir şeyi israf etmemek çevre sağlığını 

korumada en doğru davranıştır. Daha az atık daha az çevre kirlenmesi, daha az çöp demektir. Böylece 

çöplerin bertaraf için gereken emek,  enerji ve çevresel zararlar azaltılmış olacaktır. Tıpta en ekonomik 

olan hastalığı önleyici tedbirlerdir, hastayı tedavi etmekten daha ucuza mal edilir. Çevreyi bozunca 

düzeltmekte aynı şekilde zordur.  

 

  Anahtar Kelimeler: Çevre, Tıp, Hastalıklar, Korunma, Tüketim 

        

Tanım olarak çevre; hayatın gelişmesinde etkili olan doğal, toplumsal, kültürel dış faktörlerin 

bütünlüğü olarak ifade edilmektedir. Bir başka tanımda ise çevre; İnsanların ve diğer canlıların 

yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri ve karşılıklı olarak etkileşim içinde bulundukları fiziki, 

biyolojik,  sosyal, ekonomik ve kültürel ortamdır.  

 Sağlığın tanımında bedensel, ruhsal ve sosyal hatta ekonomik olarak tam iyilik halidir denilmektedir. 

Başka bir tanımda ise ‘ Vücudun hasta olmaması durumu,  vücut esenliği, esenlik, sıhhat, afiyet ‘ 

olarak tanımlanmaktadır.  

        Klasik tıp tarihinde dört unsur teorisi yıllarca hüküm sürmüştür. Bu teoriye göre evren toprak, 

hava, su ve ateş gibi dört unsurdan oluşmuştur. Evrenin bir parçası olan insanda bu unsurlar belli 

oranlarda bulunmaktaydı. Yunan tıbbının ikinci döneminde filozof hekimler döneminde mitolojilerde 

anlatılanlara körü körüne inanmak yerine olaylar arasında neden sonuç ilişkilerini araştırmışlardı. Bu 

dönemde Yunan tıbbı Empedokles’in ortaya attığı dört unsur teorisi üzerine kurulmuştur. Bu dört 

unsurun dört özelliği vardı (sıcak, kuru, nemli ve soğuk) Ayrıca bu dört unsur, insan bedeninde dört 

organa denk gelmekteydi. (kalp, beyin, karaciğer, dalak) ve bu dört organda ayrı dört sıvı bulunurdu. 

(kan, balgam, sarı safra ve kara safra). Bu teze göre hastalıklar insan bedeninde ki unsurların 

dengesizlinden (fazla ya da azlığından ) ileri gelmekteydi. Bu nedenle her hastalığın bu teoriye göre bir 

özelliği vardı. Ateşli hastalıklar da karaciğer fazlaca sarı safra üretmekteydi ve bunun dengelenmesi 

için ateşin tam tersi olan serin özellikte maddelerin kullanılması gerekmekteydi. Bu nedenle de ilaç 
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olarak kullanılacak her maddenin bu dört özelliği temin hangisine sahip olduğuna hekimlerce iyi 

bilinmesi gerekiyordu. Empdoksles’in bilinen bir özelliği de bataklıkların kurutma ve evleri tütsüleme 

yoluyla Selinustaki salgını önlemiş olmasıdır. Türk İslam klasiklerinden Mesnevide konuyla ilgili 

olarak hasta cariye ve sultan hikâyesinde işaret vardır. Hastaya verilen ilaçların ters etki yaptığı 

anlatılır:  

              

             ‘Kazara sirkengübin safrayı artırdı. 

              Badem yağı da kuruluk tesiri göstermeye başladı. 

                                                                                            (55. beyit) 

                                      Karahalileyle kabız oldu, ferahlığı gitti;  

                                      Su,  neft gibi ateşe yardım etti. 

                                                                                         (56.beyit) 

(Neft yağı: katran, Sirgügibin :sirke ve ballı bir ilaç) 

Görüldüğü gibi safra, ateş, su beyitlerde geçmektedir. 

13. yüzyılda yazılan bu hikâyede geçen muayene usulleri: anamnezin önemi, nabzın kontrolü,  idrarın 

tahlil edilmesine ayrıca dikkat çekicidir. Çevre biliminde de yine hava kirlenmesi, toprak kirlenmesi, 

su kirlenmesinden bahsetmekteyiz. Bu ilginç benzerliğe vurgu yapmadan geçemedim. 

 

          1.   SOSYOLOJİK ÇEVRE   

            Sağlığın tanımında bedensel, ruhsal ve sosyal hatta ekonomik olarak tam iyilik halinden 

bahsedilir. Sağlıklı olmak için sosyal çevrenin de sağlıklı olması gerekmektedir. Sosyolojinin 

ilgilendiği bir konu doğal olayların insanlara etkisinden bahseder. En son Van depreminde 

gördüğümüz gibi şehrin yer değişikliğinden bahsedilmektedir. Çevre ve şehircilik bakanlığı Van - 

Edremit yakınlarında yeni bir yerleşim yerinden bahsetmektedir. Sosyolojinin bir başka ilgi alanı ise 

tüketimin şimdiki düzeylerinin sürdürülebilir olup olmadığı ve kirlilik, atık ve kaynakların azaltılması 

da içinde olmak üzere çevremize yönelik önemli tehditlerdir. 

           Yine insanların doğal dünya üzerindeki zararlı etkisiyle ilgili sorular; örneğin küresel ısınma, 

yağmur ormanlarının azalması,  çevresel ekoloji diye bilinir. Dünyanın çevresini koruma, kaynakların 

tüketmeden çok esirgeme, geriye kalan hayvan türlerini korumak için harekete geçmek ortak bir 

konudur. Sosyolojide tehdit kaynakları ise şöyle sayılmaktadır: Hava kirliliği, su kirliliği, katı atık. 
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            Diğer yandan kaynakların azalması başlığıyla ise su, toprağın niteliğinin azalması ve 

ormansızlaştırma sayılmaktadır. Bunlar çeşitli canlılar yanında insanların yaşamını da 

zorlaştırmaktadır. Risk, teknoloji ve çevre başlığıyla ise küresel ısınma ve sonucu olan sera etkisi 

gündeme gelmektedir. 

 Bunun sonucu olarak da:  

                  1. Deniz seviye yükselmesi,  

                   2. Çölleşme,  

                   3. Hastalıkların yayılması, 

                   4. Kötü hasat,  

                   5. Değişen iklim örüntüleri, 

                   6. Jeopolitik istikrarsızlık söz konusu olmaktadır. 

          Bunun en güzel örneği Somali’de bu durum görülmektedir. Çevresel sorunlar sonrası ülke 

istikrarsızlıklar içindedir. Kıtlıklar görülmektedir. Beslenme bozuklukları gelişmiş, hastalıklara 

yatkınlık artmıştır. İç savaşlar ve bölge istikrarsızlığı oluşmuştur. 

 

           2. BESLENME VE ÇEVRE  

         Beslenme;  insanın büyüyüp gelişmesi ve canlılığını devam ettirebilmesi için gerekli besinleri 

alıp vücudunda kullanmasıdır.  

Samastı , toplum sağlığının çevre boyutları adlı tebliğinde (a) :Hastalıkların bir çoğu çevrenin 

bozulmasından kaynaklanmaktadır. Dikkat edildiğinde tüm çevrenin ve gıdalarımızın kimyasal 

maddelerin istilasına uğradığını görülmektedir. Çevrenin tahribi bitkisel ve hayvansal gıda kaynakların 

azalmasına ve neticede beslenme problemlerine neden olmaktadır. Sanayileşmiş ülkelerle geri kalmış 

ülkeler arasında mesafe gittikçe büyümekte olduğunu belirtmektedir.    

Batıda aşırı ve düzensiz beslenme büyük bir sorun halinde iken Afrika’da beslenme yetersizlikleri 

görülmesi önemli bir dengesizlik oluşturmaktadır. Batı toplumlarında aşırı beslenmeye bağlı metabolik 

sendrom dediğimiz tablolar olduğu halde Afrika’da kaşeksi ve beslenme bozukluklarıyla doğrudan ve 

dolaylı bir çok hastalıkla ölümler meydana gelmektedir. Afrika ‘daki bu durumu iklim değişiklikleri ile 

de irtibatlandırmak  ve  çevrenin insan için ne kadar önemli olduğunu görmek gerekir. İnsanların veya 

ülkelerin kendine yetecek besin kaynaklarını üretecek yeterliliğe gelmesi için desteklenmesi gerekir. 

Ülkemizdeki bu yıl görülen kırmızı et sıkıntısı düzensiz bir planlamanın sonucudur. Bu durum 

ülkelerin gelişmesinde bazı şeylerin ihmal edilmemesi gereğini bize hatırlatmaktadır. Düzenli bir 

gelişme için her yönden gelişme gerekmektedir. Beslenme yönünden ülkemiz toprakları verimlidir. 
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Kendi kendine her yönden yetebilecek sayılı ülkelerden biriyiz. Bu verimliği bozmadan ülkemiz 

nüfusuna yeterli ve gerekli besin maddeleri üretimini sağlamalı, hatta yurtdışına ihraç edecek seviyeye 

çıka              Besin kaynakları ile bir öneri Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)  besin 

yönünden de ülkelerin kendi kendine yeterliğini desteklemelidir. Beslenme hakkının temel insan haklı 

olduğu kabul edilmeli ve desteklenmelidir. Ekonomik olmadığı için ithalatla besin temin edilmesinin 

doğru olmadığı, ette yaşanan sıkıntı ile ortaya çıkmıştır. 2010 ve 2011 yılları kurban bayramlarında 

ithal hayvanlarla açık kapatılmaya çalışılmış ve hayvan ithali desteklenmiştir. Mutasavvıf ve âlim 

Gümüşhaneli Ahmet Ziyaüddin hazretlerinin 19. yüzyılda sevenlerine önerdiği gibi yerli malların 

tüketimine önem verilmelidir. Yerli üretim artırmalı, ülkenin kendine her yönden yeterliliği 

sağlanmalıdır. 

Temiz çevre için temiz ve artıksız beslenme ortamları sağlanmalı, gıda üretim teknolojileri çevreye 

duyarlı bir şekilde kullanılmalıdır. Doğaya en az zarar verecek önlemler alınmasına azami özen 

gösterilmelidir. İnorganik maddeler tarımda gereği kadar kullanılmalı, fazla kullanılan her maddenin 

çevre ve insan sağlığına zararı olduğu unutulmamalıdır. Fazla kullanılacak böcek öldürücüler; çevreye, 

insan, kuş ve diğer canlılara zarar vermekte, yeterince yıkanmadan yenilen sebze ve meyvelerden 

insanlara geçebilmektedir. İnsanların dengeli ve sağlıklı beslenme ihtiyaçları karşılanırken çevre 

koruyucu yöntemler ve yeterli teknolojik imkânlar da sunulmalıdır. Beslenme konusu ile ilgili en 

önemli çevresel sorunlardan biri de kullanılmış sıvı yağlardır. Kızartmalarda defalarca kullanılan sıvı 

yağlar kanserojen hale gelebilmektedir  

 

         2.1 .Örnek bir proje: sofrada sıfır artık          

Beslenme fizyolojisinde beslenmenin sefalik faz denen beyinde yemeği düşünme ile başladığı kabul 

edilir. Bünye buna göre beslemeye hazırlanır. Mide salgıları düzenlenir. Pankreas salgıları aktive olur. 

Doyma duyusunun tam olması için yarım saatlik bir süre geçmesi gerekmektedir.  Bunun için 

yemekler yavaş yavaş yenmeli lezzetine varılmalı ve lokmalar iyi çiğnenerek zaman kazanılmalıdır. 

Yemekler tabağa bitirilecek kadar az alınmalıdır. Çoğunlukla aynı yemekten ikinci tabağın alınması 

kalori fazlalığına yol açmaktadır. Ülkemiz insanları için de obezite ve onun getirdiği hastalıklar önemli 

sorunlar haline gelmeye başlamıştır. Sağlık Bakanlığının konuya hassasiyet gösterdiği görülmektedir. 

Çeşitli kampanyalarla obezitenin önüne geçmeye çalışmaktadır. Bir tabak yemek sonra salata ile 

devam etmeliyiz. (Bakınız.21.yüzyılda sağlıklı beslenme ve diyet kitabımız sayfa 17.) tüketim 

çılgınlığının ve yemek yeme çılgınlığının azaltılması ile sağlanacak tasarrufla başka ülkelere gıda 

yardımı da belki de sağlanabilecektir. Beslenme problemlerine engel olunmuş olacak. Çevreye zarar 

veren ve bertarafı ile ekonomik yük getiren evsel katı atıklar( çöpler)  azalacaktır.  

Sofrada sıfır artığın gerçekleşmesi için öncelikle kişinin doyabileceği kadar yemesi gerekmektedir 

veya doymadan sofradan kalkması gerekir.   Ülkelerin beslenme yönünden de kendi kendine yeter hale 

gelmesinin öneminden bahsetmiştik.  2011 yılı yaz aylarında Somali’de görülen kıtlık bunun önemini 

göstermiştir. Sağlık tanımımda bedensel ruhsal ve sosyal olarak tam iyilik halinden bahsedilen için 
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insanların yeterli beslenmesi de temel haklarından sayılmalıdır. Beslenme yönünden uluslararası 

kuruluşlar ülkeleri desteklemeli gıda yardımından ziyade yetiştirme ile kendine yeterlilik 

sağlanmalıdır. Çevresel şartlar toplumların kendi besinlerini üreteceği şekilde desteklemnmelidir. 

Yeterli temiz su, yeterli yiyecek temel insan hakkı olarak kabul edilmelidir. Sofrada sıfır artıkla daha 

az çevre kirliliği oluşacaktır. Daha az atık daha az çevre kirlenmesi, daha az çöp demektir. Böylece 

çöplerin bertarafı için gereken emek,  enerji ve çevresel zararlar azaltılmış olacaktır.. 

Bir yandan aşırı beslenme ve onun getirdiği başta metabolik sendrom gibi sorunlarla uğraşan ülkeler 

diğer yanda ise açlık ve besin yetersizliği ile karşılaşan insanlar oluşmayacaktır. 

Daha küçük porsiyonlarla kendimize yetecek kadar gıda alarak sofrada sıfır artık oluşmasını 

sağlayalım. Doğayı koruyalım, kendimizi sağlık sorunlarından koruyalım. 

   

        3.YEŞİL TIP 

         İlaç, modern hastaneler tedavi ve teşhis yöntemleri ile ortalama yaşam süresinin yükselmesine 

katkı koyan tedavi yöntemleri sayesinde hayatlarımız oldukça kolaylaşmaktadır. Ancak bilimin 

zamanla gelişmesi ile bazı günlük hayatta kullandığımız ilaçların ve teşhis tedavi yöntemlerinin yan 

etkileri olduğu ortaya çıkmıştır.    

         1990’lı yıllarda, Çevre Koruma Ajansı (Environmental Protection Agency) Yeşil Kimya (Green 

Chemistry) terimi ilk olarak ortaya çıkarılmıştır. Dünya kimya sektörü ve biliminde yeni bir akım olan 

Yeşil Kimya, kimyasal ürünler ve işlemlerdeki çevre ve insan sağlığına zararlı maddelerin oluşumunu 

engelleyici ve önleyici yöntemlerin bulunması, planlanması ve geliştirilmesini hedefleme amaçlı bir 

yaklaşım olarak benimsenir.  

Yine yeşil pazarlama, yeşil inşaatlar gibi her sektör çevreye daha duyarlı olmak zorunluluğu 

hissetmektedir.  Bunun gibi yeşil tıptan da bahsedilmesi gerekmektedir. 

Yeşil tıbbın’nın esas hedefi, teşhis ve tedavi  süreçlerin ekosisteme zararlarının en aza indirilmesi ve 

bu yolda sürecin  zararlı etkilerinin farkında olunması bilincinin aşılanması ve toplumun belirli 

basamaklarına ulaştırılmasıdır. Şirketlerin ürettiği malların çevreye olan zararlarına göre belirleneceği 

Avrupa Birliğin tarafından hazırlanan ve 1 Haziran 2007 de yürürlüğe giren REACH (Registration, 

Evaluation, Authorization and restrictions of Chemical Substances) kanunun kullanıma girmesi ile 

kimyasalların kayıt altına alınması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki muhtemel riskleri, kullanımları ve 

sınırlandırmaları bir veri tabanı seklinde toplanması amaçlanmaktadır. 

 

            Bu anlamda elimizdeki bir materyali daha “yeşil” yapma yolunda çevreyle dost seçimler 

yapmak önemli. Atık üretimini azaltan, yenilenebilir hammaddelerin kullanılmasını teşvik eden, 

çevresel olarak kabul edilebilen, ve yüksek verimli olması kaçınılmazdır. 
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            Varolan kirlilik kaynağını azaltacak veya yok edecek önlemlere odaklanmış ve bu sayede de 

kirliliği ancak ortaya çıktıktan sonra temizleme yolunu arayan yaklaşımlar artık yeterli değildir. 

               Özetlemek gerekirse, Yeşil Tıp, tıbbi işlemlerde çevreyi korumaya yönelik yöntemlerin 

geliştirilmesini ön plana çıkarmayı amaçlayan bir  bakış açısıdır.   Daha az atık madde oluşumunu 

sağlar . Genel olarak insan ve doğa sağlığının korunmasını sağlayan bu yeni yaklaşım, çevre 

kirliliğinin önlenmesinde aktif rol oynayacağından ülkemizde de çeşitli uygulamalarda kullanılabilir. 

 

             

         4. ÇEVRESEL HASTALIKLAR  

         Çevrenin insan sağlığı üzerine çeşitli olumsuz etkileri görülür. Çevrensel hastalıklar son 

zamanlarda ülkemizde de gündeme gelmektedir.  Kot taşlamada çalışan işçilerde görülen, ölümcül 

olabilen nefes darlığı ile giden akciğer hastalıkları, yine bazı köylerde kullanılan badana malzemesine 

bağlı olan akciğer zarı kanseri vakaları  (mezotelyoma),  birde kömür işçilerinde görülen akciğer 

hastalıkları da sayılmalıdır.  

               

           4.1 Hava kirliliği 

           Hava kirliliğinin oluşturduğu belirtiler ve hastalıklar; sigaranın yol açtığı kanser dışı belirtilerle 

aynıdır. Astım, amfizem gibi kronik obstrüktif hastalıklarda artışa yol açar. Anne ve babası sigara içen 

çocuklarda solunum sistemi hastalıklarında artış ve akciğer fonksiyonunda azalma saptanmıştır. Pasif 

dumana maruz kalan yetişkinlerde akciğer kanseri riski artmıştır.  

      İnsanın yaşaması için şart olan en önemli öğe havadır. Hava başta oksijen olmak üzere birçok 

unsurdan meydana gelir. Hava içerisinde yer alan oksijen olmadan insan yaşamı düşünülemez. 

Solunum yetmezliği ile gelen bir hastada biz doktorlar olarak oksijen satürasyonunu ölçmekte, belli 

değerin altında ise suni solunum cihazına bağlanması gerektiğini belirtmekteyiz. Oksijen ve 

karbondioksit dengesi insan için bu kadar önemlidir. 

Günümüzde hava kirliliğinin en önemli sebepleri arasında araçların egzoz gazları ve sanayi tesislerinin 

havaya saldığı zehirli gazlar olduğu söylenebilir. Kurşunsuz benzin ve kükürt içeriği daha az olan 

motorin kullanımını artırımı yönündeki çalışmalar insan ve çevre sağlığı açısından olumlu 

gelişmelerdir. Yine sanayi tesislerinin yerleşim yerleri dışında olması çok önemlidir. 

Sanayinin çevreye zararı açısından Kocaeli Dilovası ilçesi kötü bir örnek olarak gösterilebilir. 

Dilovası'nda hava kirliliğinin solunuma kötü etkisi yanında birçok kanserojen madde içerdiği ve kanser 

hastalıklarında artışa sebep olduğu belirtilmektedir. 
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İstanbul içinde nehri olmayan fakat etrafı ormanlarla kaplı devasa bir şehirdir. Belki bu daha iyi 

oksijen almamız açısından bir şans olarak sayılabilir. Bunun yanında başta doğalgaz kullanımının 

yaygınlaştırılması olmak üzere başarılı şehircilik çalışmaları İstanbul için bir başka şans olarak 

görülebilir 

  

          4.2 Mesleki Temas ve Akciğer Hastalıkları 

           Çalışma ortamında bulunan tozların, dumanların, buharların ve gazların solunmasıyla doğrudan 

ilişkili olan akciğer hastalıkları.  

            İnhalasyon yoluyla vücuda giren bir etkenin göstereceği etkiler; etkenin kimyasal özellikleri, 

etkenin fiziksel özellikleri ve kişinin bu etken karşısındaki yatkınlık durumu gibi çeşitli faktörlere 

bağlıdır. Partikül katı bir madenin, buğu ise bir sıvının küçük tanecikleridir; buhar normalde sıvı 

halinden bulunan bir maddenin üç halinden biridir. Bazı durumlarda inhalasyonla akciğerlere giren 

maddeler akciğerlerde kalır ve birikir; suda erime özelliğine sahipse , kan akımına absorbe olur. 

Çözünürlüğü olamayan küçük tanecikler ve buğu ise, büyük oranda vücudun kendi savunan sistemleri 

aracılığıyla akciğerlerden uzaklaştırılır.   

Burada asbestoz ve silikoz üzerinde duracağız. 

 

            4.2.a -    Asbestoz 

          Temas;  madenlerde, değirmenlerde ve asbest ürünlerinin üretiminde; inşaat sektöründe (boru 

döşeme, kazancılık ve güvenlik elbiseleri, plastik madde macunu, döşeme, kazancılık ve sürtünme 

sistemleri( fren ve  debriaj sistemleri) üretiminde çalışanlarda görülebilir. Asbest akciğer dokusu 

bozuklukları yanında solunum sisteminde kanserlere de yol açabilir. Asbeztoz 10 yıl ve daha çok 

temas süre orta ve yoğun temasla oluşmaktadır. Akciğer kanseri genellikle ilk temastan 15 -20 yıl sora 

çıkar. Sigara kullanımı asbest temas varlığı da akciğer kanseri riskini artır. Son zamanlarda Çin 

tarafından üretilen çeşitli ürünlerde asbest maddesinden rastlanabilmektedir. Asbestli arabalarını 

piyasadan geri çekmiştir. Yine asbestli gemiler bir çevre sorunu olarak ortada durmaktadır. Bu asbestli 

gemilerde çalışmış olan ve hastalanan personel tazminat davalarına başvurabilmektedir. 

 

       4.2.b Silikozis  

       İnorganik tozlara bağlı (metal tozlarına) meydana gelen ve fibrosois e yol açan hastalıklarından 

biridir. Bilinen en eski meslek hastalığıdır. Serbest silika (silikon di okside -kuvars) kristallerinin 

inhalasyonu ile meydana gelir . Kurşun, taş kömürü, bakır, altın, gümüş madenciliğinde, taş kırmada, 

zımpara endüstrisinde, son yıllarda kot taşlamada, dinamit kullanılan taş ocağında, çiftçilikte 
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görülebilir. Dökümhane çalışanlarında, çanak çömlek imalathanelerinde kum taşı ve granit kesim 

işçilerinde görülebilmektedir. Kısa dönem, yüksek miktarda temas ( 10 ay kadar kısa olabilir) akut 

silikoz tablosu oluşturabilir. Daha uzun dönem ve az miktarda temas söz konusu ise  20-30 yılda  

hastalık ortaya çıkar. Silikoz hastalarının verem olma riski normalden fazladır.  Zımpara imal etme, 

tünel açma gibi yüksek konsatrasyonda maruziyette 10 yıldan önce hastalık çıkabilmektedir.    

        Ülkemizde diğer meslek hastalıklarında da olduğu gibi silikosis de tüm çalışanların değil, 506 

sayılı SSK yasasına tabi "işçilerin bir meslek hastalığı" olarak kabul edilmektedir. Bunun anlamı 

silikosis yapıcı iş öyküsü olan ve buna uyan radyolojik bulguları olan kişilerde silikosis ve diğer 

meslek hastalıkları tanıları yasal anlamda SSK'nın bu konuda yetkili kuruluşlarınca konulabilmektedir. 

Birinci basamakta çalışan bir hekim (örneğin işyeri hekimi) yukarıda söz edildiği gibi silikosis başta 

olmak üzere bir kişide meslek hastalığı kuşkusu bulunduğunda tanının yasallaşması için kişiyi SSK'nın 

bu konudaki görevli ve karar verici kurumları olan Meslek Hastalıkları Hastaneleri’ne göndermek 

durumundadır. Konu yalnızca tıbbi değil yasal ve de sosyal boyutu olan bir konudur. Öncelikle tanı bu 

kurumlarda konulduğunda aynı iş yerinde çalışan başka kişilerde de etkilenme olup olmadığı ortaya 

çıkacaktır. İndeks olgudan diğer olguların da tanınması sağlanmış olacak; bu iş yerinde ilgili 

birimlerce gerekli önlemlerin alınması sağlanacak ve böylece yeni olguların olmaması dolayısı ile 

diğer kişiler ve çevre için korunma önlemlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca yasal tanı konulduğunda 

kişilerin bazı hakları da elde etmelerine yol açılmış olunacaktır.  

Teşhis: Silikoz radyolojik olarak meydana gelen karakteristik  değişikliklere ve kişinin anamnezinde 

serbest silis inhalasyonunun çok uzun zaman boyunca söz konusu olduğu şeklinde ki bilgilerin 

varlığına dayanılarak konur. Basit silikoz vakalarının akciğer grafilerinde opasite  (çok sayıda küçük 

yuvarlak veya düzenli opaklaşmalar) vardır. Ve basit silikoz bunların şiddetine göre birinci,  ikinci ve 

üçüncü katagori lere ayrılır. Konglomerat silikoz önceden ikinci veya üçüncü bir opasitenin 

belirmesiyle teşhis edilir. Miliyer tuberküloz kaynakçıların siderosisi hemosisderosis ve kömür 

madencilerinin pnömokonyozu, sarkoidoz gibi birçok hastalık basit silikozu taklit edebilir. Bununla 

birlikte hiler ve mediastinal lenf bezelerinde yumurta kabuğu gibi kireçlenmenin meydana gelmesi 

silikozu akciğerin diğer bütün meslek hastalıklarından ayırt etmemizi sağlayan bulgudur. 

         Korunma: Etkili toz kontrol yöntemlerinin uygulanması yoluyla silikoz’ dan korunmak 

mümkündür. Kum püskürtme yöntemiyle uygulanan temizleme işlemi sırasında bu kontrol 

yöntemlerinin etkisi söz konusu olmayacağından dışarıdan gelen temiz havanın solunduğu bir başlık 

giyilmesi gerekir. Bu çeşit bir korunma kaynakçılar boyacılar gibi iş kollarında mümkün olmayabilir. 

B u nedenle kum püskürtme yöntemiyle temizleme yönteminin yerini diğer aşındırma yöntemiyle 

temizleme yöntemine bırakmasını tercih etmekten başka yol yoktur. Serbest silis tozu soluyan 

kimselerin göğüs grafileri 6 aylık aralıklarla çekilmelidir. 

         Tedavi: Akciğer transplantasyonu dışında hastalığın etkili bir tedavisi bilinmemektedir. KOAH  

gibi tedavi edilmelidir. Semptomatik tedavi ve Tüberküloz (verem) yönünden proflaksi 

gerekebilmektedir. 
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           5.    ÇEVRE VE SU KİRLİLİĞİ 

        Su kirliliği çevresel felaketlerden birdir. İçilebilir, tatlı sular canlılar için vazgeçilmezlerdir. İnsan 

yemek yemeden bir ay kadar yaşayabilmektedir.  Fakat susuzluğa sayılı  gün dayanabilir. Bunun için 

zaman zaman su savaşlarından söz edilmektedir.  

         Örnek olarak yerinde incelediğimiz Trakya -Ergene coğrafi bölümündeki kirlilikten 

bahsedeceğiz.  Trakya- Ergene bölümü dereleri zaman zaman çevreci kuruluşların gündemine 

gelmektedir. Bölge birçok bakımdan önemlidir. Türkiye için jeo-stratejik öneme sahip bir yer. Tarih 

boyunca da bölge önemli olmuş. Batıya sefer yapan sultanlar bölgeden geçmiş, İstanbul- Edirne arası 

iki payitahtı birleştiren bu yol üzerindeki dereleri birer gerdanlık gibi köprülerle Osmanlı en ihtişamlı 

zamanında süslemiştir. Büyükçekmece gülünün denizle birleştiği yerdeki zigzag köprü olarak bilinen 

Mimar Sinan eserinin önünde su kirliliği oldukça fazla, buradaki bendin verdiği su durağanlığı buna 

sebep oluyor gibi görünüyor. Büyükçekmece’deki diğer bir çevre sorunu ise şimdi şehir içinde kalmış 

olan çimento fabrikasıdır.        

          Silivri’de ki Mimar Sinan eseri Sultan Süleyman Köprüsünün altında birçok yerde su kurumuş. 

Küçük bir dere üzerinde izlenimi veriyor.  Sellerde neden bu kadar uzun bir köprü yapıldığını daha iyi 

anlıyoruz. Silivri merkezindeki bu dereninde bulanık olduğu görülmektedir. 

            Çorlu deresindeki köprü altındaki kırmızı renkli su ise tekstil fabrikalarının çevreye verdiği 

zararın ve kirliliğin bir göstergesi olarak görülmekteydi. 

             Lüleburgaz’daki Sokullu Mehmet paşa köprüsü ve Babaeski Deresinde  de aynı ölçüde olmasa 

da kirlilik gözlendi. 

              Bölge birçok sanayi kuruluşuna sahiptir ve derelerde kirlenme haberleri gelmektedir. Çevreye 

zarar vermemesi için sanayi kuruluşları atıklarını çevreye salmadan önce gerekli önlemler alınmalı, 

arıtma yapılmalıdır. Çevre bize verilmiş bir emanettir. En iyi koruma kirletmemektir. Tıpta en ucuzu 

hastalığı önleyici tedbirlerdir, hastayı tedavi etmekten daha ucuza mal edilir denilir. Çevreyi bozunca 

düzeltmekte aynı şekilde zordur. Kirlenen suların arıtılması oldukça maliyetlidir. İhtiyaç kadar 

kullanmak, hiçbir şeyi israf etmemek en doğru davranıştır. Çevre dostu olmak, çevreye saygı kendine 

saygıdır.                           

Temiz su kaynaklarını korunması yine ciddi önlem alınması gereken konulardandır. Susuz hayat 

düşünülemez. İnsanlar yemek yemeden günlerce yaşayabilir fakat hiç su içmeden bir kaç günden fazla 

yaşayamaz. Su savaşlarının gündemde olduğu ve suyla ilgili birçok olumsuz senaryonun konuşulduğu 

günümüzde temiz su kaynaklarının korunması, temiz içme sularının kullanılması son derece önemlidir. 

Çocukluğumda akan dereyi kirletmemek hususunda büyüklerimin suyu kirletirsen ahirette temizlersin 

diye hatırlatmalarını unutmuyorum.Yine Peygamberimizin dere kenarında dahi olsanız suların israf 

edilmemesi yönündeki hadisleri şayanı dikkattir. Ayrıca Müslüman daima tasarruflu olmaya alışmak 
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zorundadır, Dünyanın 3/4 ü sularla kaplı olmasına rağmen sadece yüzde 3’ü içilebilir niteliktedir. Tatlı 

suların da yüzde birinden az oranı insan kullanımına uygun yerlerde bulunmakta, geri kalanları 

buzdağlarında, yeraltı kaynaklarında veya ulaşamayacağımız yerlerde depolanmaktadır.  

Tatlı su kaynakları bu kadar kısıtlıyken, küresel ısınmayla bu kısıtlı kaynaklar da küçülüyor. 

UNESCO, 2020 yılında su kıtlığının dünya çapında bir sorun olacağını tahmin ediyor. Koskoca Aral 

Gölü’nün önümüzdeki yıllarda yok olacağı söyleniyor. Şu anda dünya nüfusunun üçte biri kullanma ve 

içme suyu kıtlığı yaşıyor. Su kıtlığı ise, hastalıklara, beslenme sorunlarına ve ekin kıtlığına yol açıyor. 

Susuz hayat olmuyor. 

 

6.ÇEVRE BOZULMASI VE KKKA HASTALIĞI ÖRNEĞİ 

           (Crimean –Congo hemorragic fever) 

           Hastalık ilk olarak 1944 yılında Kırım’da tanımlanmış ve Kırım Kanamalı Ateşi adı 

verilmişti.1969 da patojen etken bulunmuş ve bazı vakalar 1956 da Kongo’da görüldüğü için Kırım 

Kongo Kanamalı ateşi adı verilmiştir. 2001 yılında Kosova, Arnavutluk ,  İran,  Pakistan ve Güney 

Afrika da vakalar bildirilmiş ve salgın olmuştur. 

          Tıp klasik el kitabi olan Merk Manuel 1985 baskısında görüldüğü başlıca yerler Güney Asya, 

Orta Afrika, Batı Pakistan ve Bulgaristan olarak gösterilmekteydi. Vektör kenedir.  Kitabın 1999 

baskısında Nairovirus etken olduğu yazılamaktadır. Afrika, Doğu Avrupa , Ortadoğu ve Eski  Sovyet 

cumhuriyetler büyük   dağılım olarak sayılmaktadır. 

          Çevresel faktörlerin olduğu düşünülen bir hastalıkta Kırım Kongo Kanamalı Ateşidir ilk olarak 

Kırım ve kongoda görüldüğü için bu isim verilen hastalık ülkemizde Kelkit ve Yeşilırmak vadisinde 

olduğu gibi iç Karadeniz ve orta Anadolulun kuzey kesimlerinde Bolu’dan Gümüşhane’ye uzayan dar 

coğrafyada görülmektedir. Hastalık ilkbaharda ortaya çıkmakta ve yaz aylarında havaların ısınmasıyla 

pik yapmaktadır. Kırım-Kongo Hemorajik Ateşi virüsü günümüze kadar birçok Asya, Doğu Avrupa, 

Orta Doğu ve Afrika ülkesinde epidemi yapmıştır ve yaklaşık 30 ülkede tanımlanmıştır. KKHA 

Ülkemizde ilk kez 2002 yılında Tokat yöresinde tanımlanmıştır. 

Hastalığın son yıllarda ortaya çıkmasında iklim değişikliği ve/ veya hayvan 

popülâsyonlarındaki değişiklik sorumlu olduğu görüşü vardır. Kenelerin doğal düşmanları olan kantlı 

hayvanların azalması ile hastalığın arttığı düşünülmektedir.  Bu sebeple yerel yönetimlerce zaman 

zamana doğaya sülün gibi kanatlılar salınmaktadır. 

          Çoğu ilaçlamalar sonucu kuş ve tavuk popülâsyonunun azalması ve iklim değişikliği ile kene 

sayısı artmakta ve KKKA hastalığı bulaştırılmaktadır. 

Daha az ilaçlama daha çok organik tarım ve daha az hastalık sonucuna gidilebilir. 
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          KKKA kenelerle taşınan virusların sebep olduğu, hayatı tehdit eden ve viral hemorajik ateş 

sendromları arasında yer alan zoonoz karakterli bir enfeksiyon dur. 

Türkiye’de özellikle kuzeydoğu Anadolu ile Bolu arasındaki Kelkit, Çekerek, Yeşilırmak 

vadilerinin bulunduğu coğrafik alanlardaki yerleşim alanlarında 2002-2003 yıllarından itibaren KKKA 

epidemisi bildirilmektedir. 

 İnsanlarda sıklıkla Hyalomma cinsi kenelerin ısırması KKKA ile enfekte akut fazda olan bir insanla 

temas ya da çiftlik hayvanının kanı ile ya da dokusu ile temas sonucu bulaştığı bilinmektedir. 

Hayvancılık, tarım mezbahacılık ve veterinerlik gibi mesleklerle uğraşanlara bulaşma riski en 

yüksektir. Ülkemizdeki olguların % 90’ı çiftçi iken, sağlık çalışanları etkilenen ikinci grubu 

oluşturmaktadır. 

Doğada tanımlanmış yaklaşık 900 kene türü vardır.  Türkiye’de, memeliler, sürüngenler ve 

kuşlarda toplam 32 kene türünün varlığı bildirilmiştir.  Kırım Kongo kanamalı ateşinin bulaşmasında 

Hyalomma soyuna ait keneler daha büyük bir yere sahip olmakla birlikte, tüm dünya’da 30 kene 

türünün bu hastalığı bulaştırabileceği bildirilmektedir. KKKA bulaştıran 30 kene türünün birkaçının 

dışındakiler Türkiye’de bulunmamaktadır.  Özellikle ülkemizde de bulunan Hyalomma marginatum 

marginatum kenelerle bulaşma olmaktadır. Hyalomma marginatum marginatum Akdeniz hyalomması 

olarak da bilinir ve Avrupa’daki KKKA virüsünün ana vektörüdür. Hyalomma soyuna ait keneler 

Ülkemizin de içinde bulunduğu çok geniş bir coğrafik alanda yerleşmişlerdir. Ülkemiz kenelerin 

yaşamaları için coğrafi açıdan oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Türlere göre değişmekle beraber 

kenelerin, küçük kemiricilerden, yaban hayvanlarından evcil memeli hayvanlara ve kuşlara kadar geniş 

bir konakçı spektrumları mevcuttur. Hyalomma soyuna ait keneler, küçük omurgalılardan kan emerken 

virüsleri alır, gelişme evrelerinde muhafaza ederler ve insan veya hayvanlardan kan emerken virüsleri 

de bulaştırırlar.  

  Türkiye’de Haziran ayı itibariyle 2009 yılı içerisindeki Kırım Kongo Kanamalı Ateş vakaları 

T.C. Sağlık Bakanlığı 01.01.2009-11.06.2009 tarihleri arasında KKKA tanısı almış364 vaka ve 19 

ölüm olduğunu bildirildi (Vaka Fatalite Oranı: % 5.2). 2008 yılında ise aynı dönemlerde (Ocak-

Haziran) KKKA tanısı almış 766 vaka ve 42 ölüm (Vaka Fatalite Oranı: % 5.4) bildirilmiş idi. Geçen 

senelerde olduğu gibi vakaların büyük çoğunluğu Tokat 74 (% 21), Çorum 46 (% 13), Kastamonu 36 

(% 10.2), Yozgat 33 (% 9.3), Sivas 18 (% 5.1) ve Gümüşhane’den 14 (% 4) bildirilmiştir. 2008 yılı ile 

karşılaştırıldığında vaka sayısında belirgin bir azalma gözlenirken, vaka fatalite oranında bir değişiklik 

olmamıştır. Sayıdaki bu azalma yağmurların uzun sürmesine bağlanırken, havaların ısınmasıyla 

vakalarda artış olacağı tahmin edilmektedir. Vaka sayısının ve ölümlerin azaltılması amacıyla Sağlık 

Bakanlığı tarafından yoğun çalışmalar sürdürülmektedir. Bu kapsamda yüz yüze eğitimler ve iletişim  

materyalleri (afiş-poster-broşür) ile halkın bilgilendirilmesi çalışmaları devam etmektedir. 
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            SONUÇ: 

           Çevresel hastalıklar önemsenmeli. İşçiler yeterli olarak koruyucu önlemler alınarak 

çalıştırılmalıdır. Fabrikalar ve iş yerlerinin çevreye zarar verici etkilerini minimalize etmelidirler. 

            Çevre bize verilmiş bir emanettir. En iyi koruma kirletmemektir. En önemlisi koruyucu 

önlemlerdir. Tıpta en ucuz yöntem hastalığı önleyici tedbirlerdir. Bu tedbirler hastayı tedavi etmekten 

çok daha ucuzdur. Çevreyi bozunca düzeltmek zordur. İhtiyaç kadar kullanmak, hiçbir şeyi israf 

etmemek en doğru davranıştır. Çevre dostu olmak, çevreye saygı kendine saygıdır.                           

            Koruyucu önlemler her şeyde olduğu gibi çevre konusunda da önemlidir. Tıpta en ucuz tedavi 

metodu hastalığı önleyici tedbirlerdir. Kış aylarında hava kirliğinde fosil yakıtların tüketimine bağlı 

olarak artış gözlenmektedir. Kirlenen çevreyi ve bozulan çevre sağlığını düzeltmek de hastalığın 

tedavisi gibi zor ve pahalıdır.  Örneğin kirlenen suların arıtılması oldukça maliyetli olup, bunun yerine 

kirletmemek daha ucuza gelecektir. İhtiyaç kadar kullanmak, hiçbir şeyi israf etmemek çevre sağlığını 

korumada en doğru davranıştır. Çevre dostu olmak bir görev ve bir saygınlıktır 

           Güncel bir konuda iş ve işçi sağlığı olarak özetlenecek olan ohsas’dır.  Birde Envirmontial  

Medicine  yani Çevre Tıbbı diyeceğimiz ve  çevrenin sağlığa etkilerini inceleyen klinikler artık 

Avrupa’da görülmektedir. Sanayiye dayalı şehirlerde sanayinin çevreye kötü etkilerini azaltmak için 

gerekli önlemler alınmalıdır. Su ve hava kirliliğine yol açmamak için gerekli filtrasyon çalışmaları 

yapılmalıdır. İş ve işçi sağlığına daha fazla önem verilmeli ve çevre sağlığı klinikleri kurularak 

işçilerin hasta olmadan sağlılarını koruyacak erken teşhis ve tedavi yönünden çalışmalar yapılmalıdır. 

         Tıpta tedavinin en ucuzu hastalığı önleyici tedbirlerdir, hastayı tedavi etmekten daha ucuza mal 

edilir. Kirli sular sonrası Haiti’de olan kolera salgını önemli bir halk sağlığı sorunu olmuştur. Çevreyi 

bozunca düzeltmek de aynı şekilde zordur. Kirlenen suların arıtılması oldukça maliyetlidir, bunun 

yerine kirletmemek daha ucuza gelecektir. İhtiyaç kadar kullanmak, hiçbir şeyi israf etmemek en 

doğru davranıştır. Çevre dostu olmak çevre korumanın ilk adımı, çevreye saygı kendine saygıdır. . 

Diğer yandan kanalizasyona dökülen sıvı yağlar tonlarca suyun kirlenmesine yol açmakta ve bu 

sıvıların tekrar kullanılabilir hale getirilmesi de yüksek maliyetler gerektirmektedir.  
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FARKLI ÇALIŞMA ORTAMLARINDA OLUŞABİLECEK  

HAVA KİRLİLİĞİNİN ÇALIŞANLARIN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ 

 

Simge Taner, Utkan Özdemir 

Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, 41380, Umuttepe. 

simge.taner@kocaeli.edu.tr 

 

ÖZET 

Endüstriyel ve endüstriyel olmayan (okul, ofis, fotokopi merkezleri, restoran vb.) çalışma alanlarındaki 

hava kalitesi, çalışma ortamında bulunan personelin sadece konforu için değil, sağlığı için de büyük 

önem taşımaktadır. İç ortam hava kalitesi değerlendirmesi yapılırken genellikle sıcaklık, nem oranı, 

hava akım hızı, kükürtdioksit (SO2), karbondioksit (CO2), solunabilinir asılı partikül madde (PM), 

hidrojen sülfür (H2S), uçucu organik bileşikler (VOC), azot oksitler (NOx), karbonmonoksit (CO), 

ozon (O3), radon, hidrojenflorür, formaldehitler (HCHO), mikrobiyal kontrol gibi parametrelerin 

analizleri yapılmaktadır. Yapılan bu analizler sonucunda elde edilen veriler eşliğinde, çalışanların 

sağlığı hakkında daha doğru ve emin adımlar atılabilir. Bu durum çevresel analizlerin, işçi sağlığı ve iş 

güvenliği prensipleriyle birebir örtüştürülmesinin gerekliliğini gözler önüne sermektedir. Özellikle 

metal işleme, demir-çelik vb. imalat ortamlarında, diğer çalışma ortamlarına göre çok daha fazla 

kirletici parametre tanımlanabilir. Bu ortamlarda yapılacak ortam ölçümlerinin doğruluğu, çalışma 

bölgesinin temizlenmesi ve yeterli koruma önlemlerinin alınması konusunda işverenlere kolaylık 

tanımaktadır. Ülkemizde yalnızca imalat sektörleri değil maden ocakları da çevre ve insan sağlığı 

açısından ciddi riskler taşımaktadır. Maden ocaklarında çalışanların sağlıklarının korunması adına 

yapılması gerekli ortam ölçümlerinin yeterli düzeyde olmadığı bilinmektedir. Bu durum maden 

sektöründe çalışan kişilerin meslek hastalıklarına yakalanma riskini arttırmaktadır. Bu çalışmada 

ülkemizde iş sahası bakımından geniş bir alana sahip olan maden ve metal sektörlerindeki iç ortam 

hava kalitesini olumsuz yönde etkileyen parametreler irdelenerek, sözü edilen sektörlerde çalışanların 

sağlıklarının korunmasıyla ilgili alınabilecek tedbirler açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: İç ortam hava kalitesi, iş sağlığı ve güvenliği, metal sektörü, madencilik. 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde, işyeri ortamlarında evler ve diğer kapalı ortamlara benzer şekilde ortaya çıkan sağlık 

riskleri çeşitli açılardan ele alınmaktadır (Kurutaş, 2009). Farklı çalışma ortamlarında sadece 

çalışanların dikkatsizliği veya teknik nedenlerden dolayı ortaya çıkan iş kazaları değil, uzun vadede 

kendisini belli eden meslek hastalıkları da araştırılması gereken önemli konuların başındadır. 

Ülkemizde, iş kazalarıyla ilgili çeşitli araştırmalar yapılmasına rağmen, meslek hastalıklarıyla ilgili 

somut çalışmalara sıklıkla rastlanmamaktadır. Bu durumun sebepleri arasında, kişinin meslek 

hastalığına yakalandığının farkında olmaması,  ilgili sağlık kuruluşlarına bildirimlerin yapılmamış 

olması veya sağlık kuruluşlarındaki personelin meslek hastalığına konusuna karşı duyarsız oluşları 

bulunmaktadır.  

 

Soluma yoluyla kirleticilere maruz kalma sonucunda oluşan meslek hastalıkları, ülkemizde en sık 

rastlanan meslek hastalıklarındandır. Özellikle metal, maden, tersane, kimya..vb sektörlerde çalışan 

işçilerde soluma yoluyla oluşan meslek hastalıkları görülmektedir. sektörler bazında incelendiğinde, 

ülkemizde metal ve maden sektörlerinin ilk sıralarda yer aldığı bilinmektedir. Dolayısıyla bu 

sektörlerde çalışan işçilerin maruz kaldıkları kirleticilere bağlı olarak, meslek hastalığına yakalanma 

ihtimallerinin diğer sektörlere göre daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. fakat, Sosyal Güvenlik 

Kurumu (SGK) ve diğer sağlık istatistiklerinde, tespit edilen meslek hastalıklarının sayısı yok denecek 

kadar azdır.  

 

Bu çalışma kapsamında, ülkemizde en fazla meslek hastalığı oluşması beklenen 2 sektör olan maden 

ve metal sektörlerinden kaynaklanabilecek kirleticiler ve sağlık etkileri irdelenmiş, ilerleyen yıllarda 

bu konuda yapılabilecek istatistiksel araştırmalara referans olunmaya çalışılmıştır.       

 

2. MADENCİLİK FAALİYETLERİ SIRASINDA OLUŞABİLECEK HAVA KİRLETİCİLERİ 

VE SAĞLIK ETKİLERİ 

Madencilik faaliyetleri en genel haliyle, yer altı ve yer üstü (açık hava) olmak üzere 2 şekilde 

gerçekleştirilmektedir. Yer altı madenlerinde gerçekleştirilen üretim çalışmaları sırasında, yeraltına 

gönderilen temiz hava; cevher ve çevre kayaçları içerisinde bulunan zararlı gazlar ile birlikte cevher ve 

kömürün oksidasyonu sonucu ocak havasına karışan gazlar ve oluşan tozlar nedeniyle kirlenmekte ve 
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yer altı madenlerinde çalışan işçiler için önemli bir tehlike haline dönüşmektedir. Zehirli (CO, H2S, 

SO2 gibi), patlayıcı  (CH4, H2, CO gibi), boğucu (CO2, N2, CH4 gibi) gazlar ve insan sağlığı için zararlı 

tozlar (kömür tozu, asbest gibi), madenlerde iç ortam hava kalitesini olumsuz yönde etkileyen en 

önemli kirleticiler arasında yer almaktadır (ÇSGB, 2009a).  

 

Oluşabilecek kirleticilerden başka, yer altı madenlerinde havalandırma ihtiyacı da çalışmalarda en 

tehlikeli ve en az arzu edilen durum temel alınarak belirlenir ve CO, CO2, NO2 ve O2 yoğunluklarının 

ocak atmosferi için izin verilen değerlerinin altına indirilmesi sağlanır. (URL 1). Örneğin, benzinli 

motorlar aşırı miktarda ve kontrol edilmesi güç oranlarda CO açığa çıkardıklarından, bunların 

yeraltında kullanımı kanunlarla yasaklanmıştır. Ayrıca, çalışmaların gerçekleştirileceği ocak havasında 

oksijen seviyesinin %19’dan fazla, metan seviyesinin %2’den az ve CO2 seviyesinin %0,05’ten az 

olması istenir. Bu şartları sağlamayan ocaklarda madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, yasalarla 

kısıtlanmıştır (Bayır ve Ergül, 2006).  

 

Tablo 1’de, ocak havasında bulunan ve işçi sağlığı açısından tehlike arz eden belli başlı kirletici gazlar, 

özellikleri ve maden ocaklarındaki oluşum nedenleri sunulmuştur.  

 

Bu gazlardan metan (CH4), yer altı maden ocaklarında oluşabilecek en tehlikeli gazdır. Kömür olan her 

yerde bulunan metan, hava ile karışarak “grizu” denilen son derece patlayıcı ve boğulmaya sebebiyet 

veren gazı oluşturmaktadır (Üstünkol ve Güyabilir, 1977).  

 

Madencilik faaliyetleri sırasında oluşan zehirleyici, boğucu ve patlayıcı özellikler taşıyan gazların yanı 

sıra, kanserojen, mutajen ve radyoaktif özellikler taşıyan tozlar da iş sağlığı ve güvenliği açısından 

büyük önem taşımaktadır. Toz; hem yer altı hem de yer üstü (açık hava) maden ve taş ocaklarında ve 

tünel yapımında delme, kazma, lağım atma, doldurma, boşaltma, taşıma gibi işlemlerde işyeri havasına 

yayılan ve havada asılı olarak kalan kömür, maden filizleri ve kayaç parçacıklarıdır (ÇSGB, 2009a). 

Kömür tozu, bazı demir cevherleri gibi fibrojenik tozlar (solunum sistemine zararlı olanlar); radyum, 

arsenik, asbest gibi kanserojen tozlar, zehirleyici özellik taşıyan metal tozları; uranyum, radyum gibi 

radyoaktif tozlar, maden ocaklarındaki aktiviteler sırasında oluşan ve gerek insan sağlığı gerekse çevre 

açısından dikkate alınması gereken kirleticilerdir.  
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Tablo 1. Yer altı ocak havasında bulunan başlıca kirleticiler ve oluşum nedenleri (ÇSGB, 2009a) 

 

Gazın İsmi Fiziksel özelliği Patlama sınırı Müsaade edilen 

max. kons. 

Ocaktaki Oluşum Nedeni 

Karbondioksit 

(CO2) 
Havadan ağır - %0,5 

Kömürün oksidasyonu 

Patlatmalar 

Çalışanların sonumu 

Patlarlı motorlar 

Dizel lokomotifler 

Açık alevli lambalar 

Yangınlar ve patlamalar 

Ocakta atılan lağım 

dumanları 

 

Karbonmonoksit 

(CO) 
Havadan hafif - %0,005 

Kömürün oksidasyonu 

Ocak yangınları ve 

patlamalar 

Patlatma işlemi 

Patlarlı motorlar 

Hava giriş ve çıkış yolunun 

ya kendiliğinden 

kapanması ya da barajlarla 

kapatılması, 

 

Hidrojen (H2) Çok hafif %4,1-74 %28,6 

Akülerin şarj edilmesi 

Oksidasyon sırasında 

Ocak yangınlarının su ile 

söndürülmesi sırasında 

 

Hidrojen Sülfür 

(H2S) 
Havadan ağır %6 

%0,002 (8 

saatlik) 

Organik maddelerin 

çözünmesi 

Tabaka çatlakları 

Tam olmayan patlatmalar 

Kükürt ihtiva eden dinamit 

ve barutların yanması 

Patlatma kablolarının 
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yanması 

Metanla birlikte yayılma 

(nadiren) 

 

Kükürtdioksit 

(SO2) 
Havadan ağır - %0,0007 

Sülfürlü cevherlerin veya 

yantaşların bulunduğu 

ocaklarda (özellikle pirit 

ocaklarında) meydana 

gelen yangınlar ve 

patlamalar 

Lağım dumanları 

Dizel lokomotifler 

 

Azotdioksit (NO2) Havadan ağır - %0,003 

Yangınlar 

Patlamayan dinamitlerin 

yanması 

Benzin ve dizel motorlar 

 

Metan (CH4) Havadan hafif %5-14 %2 

Bitki artıklarının durgun 

bir havada kömürleşmeye 

başlaması yani selülozun 

parçalanması 

 

Madenlerde çeşitli faaliyetler sırasında oluşan tozların risk potansiyeli, spesifik özelliklerine (organik 

veya inorganik kompozisyonlarına), parçacık büyüklüklerine (<5 µm) ve solunan toz 

konsantrasyonuna bağlıdır (ÇSGB, 2009b). İnsan solunum yolları, ekstratorasik bölge (burun-farinks-

larink) ve nefes borusundan oluşan üst solunum yolları (trakeobronşiyal bölge) ile, nefes borusunun 

ikiye bölünmesiyle meydana gelen bronşlardan (akciğer bölgesi) oluşur. 5 µm’den büyük tozlar, 

ekstratorasik bölgede tutulurken, 5 µm’den küçük boyutlu tozlar ise akciğerin en ince girintileri olan 

alveollere kadar girerek çeşitli sağlık sorunlarına yol açmaktadır (Taner, 2012).  

Madencilik faaliyetleri sırasında oluşan tozlar, en genel şekliyle patlayıcı (özellikle kömür tozu) ve 

sağlığa zararlı (taş ve kömür tozu) tozlar olmak üzere 2 çeşittir (ÇSGB, 2009a). Yer altı maden 

havasındaki tozun iki ana kaynağı vardır: 
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 Dışarıdaki atmosferden madene temiz hava ile gelen toz 

 Yeraltı işlemleri sonucu meydana gelen toz. 

 

Yer altı madencilik faaliyetlerinde, toz oluşumuna neden olan kaynaklar Tablo 2’de verilmiştir.  

 

Tablo 2. Yer altı madenlerinde toz oluşturan kaynaklar (Üstünkol ve Güyabilir, 1977) 

 

İşlem *Birincil Kaynak **İkincil Kaynak 

Lağım atma, göçertme + + 

Kömür kazı + - 

Delik delme + 0 

Posta alma, yükleme - + 

Araba tulumba etme - + 

Kömür kaydırma - + 

Ramble yapma - + 

Nakliyat 0 - 

Tahkimat 0 - 

*: Toz meydana getiren işlem 

**: Mevcut tozu havaya kaldıran veya dağıtan işlem 

+: Önemli toz kaynağı 

-: Orta derecede önemli toz kaynağı 

0: Önemsiz toz kaynağı 

 

Tozun, insan vücudunda akciğerlerde meydana getirdiği olumsuz değişiklik “pnömokonyoz” hastalığı 

olarak tanımlanmaktadır ve bu hastalık tozlu ortamda çalışan işçiler arasında iş göremezliği ve 

ölümlerin önemli bir nedenidir. İşçilerin yarısının kömür tozu, silis ve asbeste maruz kaldığı 

bilinmektedir (Karadağ, 2000). Pnömokonyoz, genel bir toz hastalığı tanımı olmakla birlikte, tozun 

yapısına göre çeşitli adlandırmalar yapılmaktadır. (Bayır ve Ergül, 2006). 
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Doğal minerallerin ve kayaların çıkarılması, işlenmesi (delme, eleme..vb işlemler) ve 

değerlendirilmesi gibi madencilik faaliyetleri sırasında oluşan tozlardan biri olan mineral tozunun, 

kronik zarar verici etkisi olabilmektedir. Mineral tozlardan biri olan ince kuvars tozu, ciğerlere zarar 

veren (soluma yoluyla) kristalin şeklindeki silisyum dioksit (SiO2) olarak tanımlanmaktadır (ÇSGB, 

2009b). Silis tanecikleri, madenlerde ve taş ocaklarında çalışanların en çok karşı karşıya kaldıkları 

tozdur. Solunabilir kömür tozları da, yeraltı ve yerüstü kömür madenleri ve kömür işleme tesislerinde 

karşılaşılan son derece önemli bir tehlikedir Bu tozların içinde silika, kireç taşı, kil ve diğer mineral 

tozları da bulunur. Kömür tozu, kömür işçisi pnömokonyozu (KİP)’na neden olur ve kronik bronşit, 

amfizem gibi kronik solunum yolları hastalıklarının oluşumuna katkıda bulunur. Karbon içeriği yüksek 

olan sert kömürlerde, KİP riski daha yüksektir. Madencilik operasyonları sırasında kullanılan 

makinalar ve teknikler ortamda sürekli olarak tozun bulunmasına neden olmaktadır. Ayrıca madenlerin 

yerin altında olması ve çalışılan alanın dar olması bu tozlarla teması arttırmaktadır. (URL 2; ÇSGB, 

2010). 

 

Madenlerde işçi sağlığı açısından risk oluşturan asbest ise, ısıya dayanıklı lifler halinde ayrışma 

özelliği gösteren hidrosilikat mineral grubunu içermekte ve hava temizleme cihazları, duvar veya çelik 

aksam üzerinde kullanılan spreyli kaplama maddelerinden ortam havasına yayılmaktadır. (RSHM, 

2004). Asbest’in oluşturduğu sağlık etkileri kısa sürede ortaya çıkmamakla birlikte; gastrointestinal 

sistem ve akciğerlerde kansere yol açtığı tespit edilmiştir. Yine akciğerlerde asbestos olarak 

adlandırılan “fibröz” hastalığı da asbestin neden olduğu en önemli meslek hastalığı olarak 

bilinmektedir (Kurutaş, 2009). 

 

Asbest ve metal gazları dışında, madenlerde çalışan işçilerinin radyoaktiviteye maruziyetinin 

belirlenmesi amacıyla da bir çok çalışma yapılmıştır. Yurtdışında, uranyum madencilerinin üzerinde 

yapılan bilimsel çalışmalar sonucu, solunum yoluyla alınan radonun, akciğer kanseri riskini arttırdığı 

gözlenmiştir (Uludağ, 2010).  
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3. METAL İŞLEME SEKTÖRÜNDE OLUŞABİLECEK HAVA KİRLETİCİLER VE SAĞLIK 

ETKİLERİ 

 

Genel olarak 3 üretim aşamasından oluşan (metal döküm işleri, kaynak-lehim işleri ve metal kaplama 

işleri) metal işleme endüstrisinde, hem iş güvenliğini hem de işçilerin sağlığını tehdit eden  birçok 

tehlike bulunmaktadır (URL 3). 

 

İş kazalarının en fazla olduğu metal döküm işleri, kalıpların oluşturulması, kullanılacak metalin 

eritilmesi ve rafine edilmesi, eriyik metalin kalıplara dökülmesi gibi işlemleri kapsamakta ve bu 

işlemlerde çalışan işçilerde, tozdan kaynaklanan hastalıklara oldukça çok rastlanmaktadır. Özellikle 

silikoz hastalığına neden olan silika kumu, asbestozis hastalığına neden olan asbest tozu, termal 

parçalanma sırasında oluşmasına bağlı olarak önemli kanserojen etkileri olan polisiklik aromatik 

hidrokarbonlar, ve krom, nikel gibi metaller, döküm işlerinde çalışan işçilerin soluma yolu ile maruz 

kaldığı en önemli kirleticiler arasında yer almaktadır.  Bunlarla birlikte dökümhanelerde bulunan 

formaldehit, dimetilamin, trietilamin gibi bazı kimyasallar, çalışanlarda gözlerin sulanması, kaşınması 

ve buğulu görme gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır (URL 3). 

 

Döküm işlerinin dışında, kaynak ve lehim işleri de metal işleme sektöründe önemli bir yer tutmakta ve 

bu işlem sırasında oluşan çeşitli toz, duman ve gazlar, hem kaynak işlemini gerçekleştiren personel 

hem de kaynak yapılan ortamda bulunan işçiler için önemli bir tehlike oluşturmaktadır. Kaynak 

işleminin gerçekleştirildiği imalat atölyelerindeki önemli risklerin başında gelen kaynak dumanlarını 

oluşturan tanecikler, temel olarak metal ve diğer oksitlerdir. Kaynak ve kesme işlemi sırasında ortaya 

çıkan kaynak arkı ile metaller yüksek sıcaklıkta buharlaşmakta, bu metal buharları ortam havası ile 

temas ederek oksitlenmekte ve yoğunlaşarak metal oksit dumanlarına dönüşmektedir. Metal oksitleri, 

işçi sağlığı açısından tehlike oluşturan kaynak dumanlarının en önemli bileşenidir. Kaynaklı imalat 

atölyelerinde ortam havasına karışan tozlar ise genellikle, kaynak ağzı açılması, metal malzemelerin 

taşınması, kesilmesi gibi işlemler sonucunda oluşmaktadır (Bayır ve Ergül, 2006). Tablo 3’de, metal 

sektöründe gerçekleştirilen farklı kaynak işlemleri sırasında oluşan kirleticiler özetlenmektedir.  

 

Tablo 3. Kaynak işlemleri sırasında oluşan kirleticiler (ÇSGB, 2010).  
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Kaynak ve kesme İşin Tanımı Kirletici 

Kaynak  Kaynak alevi metal yüzeyini 

eritir ve dolgu çubuğu bu 

boşluğu doldurup  

Metal dumanlar, azot dioksit, 

karbon monoksit 

 

Pirinç kaynağı 

Iki metal yüzeyi metal erimeden  

yapıştırılır. Dolgu metalinin 

erime  

sıcaklığı 450 ° C üzerindedir.  

Alev  

ısıtma, direnç ısıtma ve 

indüksiyon  

ısıtma yöntemleri kullanılabilir. 

Kadmium dumanı, fluorürler 

Gaz Basınç kaynağı 

Parçalar gaz püskürtmesiyle 

basınç altında ısıtılır ve dövme 

yoluyla birleştirilir. 

Metal dumanlar, azot dioksit, 

karbon monoksit  

 

Metal kesme 

Kesilecek metal alev ile ısıtılır 

ve 

kesilecek noktaya oksijen 

püskürtülür ve kesilir. 

 

Metal dumanlar, nitrojen 

dioksit, 

karbon monoksit, gürültü, 

yanıklar 

 

Fluks kaplı kaynak 

Fluks kaplı elektroda elektrik 

akımı verilmesi sonucu kaynak 

 

Metal dumanlar, fluorürler, 

ozon, azot dioksit 

 

Gaz kaplı kaynak 
Gaz kaplı elektroda elektrik 

akımı verilmesi sonucu kaynak 

metal dumanlar, 

ozon, karbon monoksit, azot 

dioksit, fluorürler 

 

Kaynak işleminin gerçekleştirildiği atölyelerde oluşan ve çalışma ortamına yayılan toz, gaz ve buharlar 

vücuda solunum yolu ile girmekte, ve buna bağlı olarak kronik veya akut hastalıklara neden 

olabilmektedir. Kaynak işlerini yapan işçilerde en sık karşılaşılan hastalık metal duman ateşidir. Bu 
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hastalık, bir metalin yada oksitlerinin partiküllerinin solunmasından birkaç saat sonra ortaya 

çıkmaktadır. Bu hastalık geçici bir rahatsızlık olmasına rağmen, kronik rahatsızlıkların gelişmesine de 

ortam hazırlamaktadır. Önce ağızda kötü bir tat hissetme ile başlayan hastalıkta, daha sonra solunum 

yolları mukozası tahriş olmakta; ilerleyen saatlerde ise öksürük, göğüs daralması ve halsizlik 

görülmektedir. Çeşitli metalleri içeren tozların solunması ve akciğerlerde birikmesi sonucunda oluşan 

pnömokonyozlar da, metal işleme sektöründe dikkate alınması gereken meslek hastalıklarıdır. Bunların 

dışında, kaynaklı imalat atölyelerinde üretim sırasında oluşan kirleticilerin, izin verilen 

konsantrasyonların üzerinde bulunması halinde, maruz kalınan konsantrasyon ve maruz kalma süresine 

göre, solunum güçlüğü, akciğer ödemi, kan hastalıkları, kanser, solunum yollarında tahriş, böbrek, 

karaciğer ve merkezi sinir sistemi üzerinde hasar gibi çeşitli hastalıklar da ortaya çıkabilmektedir 

(URL 3; Bayır ve Ergül, 2006).  

 

Yurtdışında, metal endüstrilerinde iç ortam hava kalitesi ile iş sağlığı ve güvenliğinin ilişkilendirildiği 

bir çok çalışma olmasına rağmen, konu ile ilgili çalışmalar ülkemizde kısıtlıdır. Kuo ve diğ., (2007) 

alüminyum ergitme tesisi içinde yaptıkları çalışmada 3 farklı noktada PM2.5 ölçümleri gerçekleştirmiş 

ve metalik kompozisyonlarını belirlemişlerdir.  Yapılan ölçümler sonunda PM2.5 konsantrasyonlarının 

üretim sırasında 18,5 ile 40,3 µg/m
3
 arasında değiştiği; üretimin gerçekleşmediği sırada ise 5,7 ile 7,8 

µg/m
3
 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ayrıca tesiste, ergitme prosesi boyunca yüksek miktarlarda 

Cr, Cd, Cu, As, Pb, Se, Al ve Zn elementlerinin bulunduğu belirlenmiştir (Kurutaş, 2009).   

 

Kurutaş (2009) ise, otomotiv sektörüne yedek parça üreten bir tesisin imalat kısmında PM2.5, CO, CO2 

ve VOC ölçümleri gerçekleştirmiştir. Partikül madde ölçümleri, imalat makinelerinin yalıtımından 

önce ve sonra ölçülerek, sonuçlar karşılaştırılmıştır. İmalat makinelerinin yoğun olarak bulunduğu 

ölçüm noktalarında yalıtımsızken ve tüm makineler çalışırken 300 µg/m
3
 değerini aşan PM2.5 

konsantrasyonları, yalıtım sonrası genel olarak 10-100 µg/m
3
 olarak gözlenmiştir. Isıl işlem fırını 

(metanol ve doğal gaz kullanılan fırın) bölümünde ise CO ve CO2 konsantrasyonları yüksek 

bulunmuştur. Ayrıca bu bölümde VOC konsantrasyonlarının da oldukça değişken olduğu gözlenmiştir. 

Çalışma sonucunda belirlenen CO, CO2 ve VOC konsantrasyonlarının uluslar arası iş sağlığı 

yönetmeliklerinde belirtilen sınır değerlerin altında olduğu; PM2.5 konsantrasyonunun ise imalat 

makinelerinin yalıtımı sonrasında kabul edilebilir değerlerin altına düşürüldüğü belirtilmiştir.  
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4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Farklı ortamlardaki işyerlerinde çalışılan işçilerin maruz kaldıkları çeşitli riskler ilerleyen yıllarda 

meslek hastalıklarına dönüşmektedir. Bu konuda yapılan çalışmaların azlığı istatistiksel 

değerlendirmeleri zorlaştırmaktadır. Dolayısıyla ortaya çıkan verilerin sağlıklı bir şekilde 

değerlendirilme ihtimali azalmaktadır. Bu çalışmada metal ve maden sektörlerine meslek hastalığı 

bakımından genel bir açıklama getirilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın ilerleyen basamaklarında bu 

konuyla ilgili daha geniş kapsamlı araştırmalara referans olunması hedeflenmiştir. 
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KARDEMİR A.Ş EMİSYON VE HAVA KALİTESİNİN SÜREKLİ ONLİNE 

İZLENEBİLİRLİĞİ 

 

Müge CEBECİ, 

Çevre Mühendisi, KARDEMİR A.Ş.,  

Etüt Proje Müd., mcebeci@kardemir.com 

 

ÖZET 

 

Entegre Demir-Çelik tesisi olan Kardemir A.Ş’nin 15 adet emisyon kaynağında  “Sürekli Emisyon 

Ölçüm Sistemi Tebliği”ne uygun olarak online izlenmesi ve kontrol mekanizması oluşturulması ile 

tesis etki alanı içerisindeki hava kalitesinin izlenmesi ve kontrolü planlanmıştır.  

Bu çalışmada demir-çelik endüstrisinin proses kaynaklı kirleticileri Kok Bataryaları, Yüksek Fırınlar, 

Haddehaneler ile büyük yakma tesisi kategorisinde olan Enerji Tesisleri buhar kazanları bacalarında 

toz, debi, sıcaklık, yanma gazları (SO2,NO,NO2,CO2,CO,O2) parametreleri izlenebilirliği 

planlanmaktadır.  

Ayrıca baca gazı emisyonlarının, tesisteki ikincil emisyon kaynakların ve meteorolojik koşulların tesis 

etki alanındaki hava kalitesi üzerine etkilerinin irdelenmesi amacıyla Hava Kalitesi İstasyonları 

kurulması planlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Emisyon, Hava Kalitesi, Sürekli Ölçüm Sistemi 

 

1)ENTEGRE DEMİR-ÇELİK PROSESLERİNİN EMİSYON KAYNAKLARI 

 

Entegre Demir –Çelik Prosesleri sırasıyla aşağıdaki şekildedir: 

 Kok Fırın Tesisleri 

 Sinter Tesisleri 

 Yüksek Fırınlar 

 Çelikhane 

 Haddehane 

 Yardımcı Tesisler  
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Kok Fırın Tesisleri 

Havaya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 

-Kok Fırın kapaklarından sızan emisyonlar 

-Kapaklardaki yarı sürekli emisyonlar 

-İtme ve çekme sırasındaki sürekli emisyonlar 

-Kok gazı kaynaklı baca gazı emisyonları 

-Kok Söndürme işleminden kaynaklı emisyonlar 

 

Sinter Tesisleri 

Havaya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 

-Sinter hammadde besleme stoğu ve mamulünün maniplasyonu, kırma, eleme ve taşıma bandından 

çıkan toz emisyonları 

-Sinter bandından emilen atık gaz emisyonları 

-Sinter soğutmadan çıkan toz emisyonları 

 

Yüksek Fırınlar 

Havaya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 

- Sıcak sobalardan çıkan baca gazı 

- Şarjdan çıkan emisyonlar 

- Yüksek fırın gazı (indirekt emisyon olarak) 

- Döküm holünden çıkan emisyonlar 

- Curuf işlemeden çıkan emisyonlar 

 

Çelikhane 

Havaya Deşarj Edilen Kirletici Kaynaklar 

Birincil atık gaz 

- Pik demir ön işleminden 

- Oksijen üfleme ve BOF gazından(konverter gazı) 

- İkincil metalurjide potal ısıtma işleminden, 

 İkincil atık gaz 



 

166 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

- Sıcak metalin pota aktarımı veya curuf çekilmesinden 

- BOF şarjından 

- BOF (konverter) ve potalardan döküm veya curuf alınması 

- İkincil metalurji ve döküm alma işlemlerinden 

- Katkı maddelerinin aktarılmasından 

- Sürekli dökümlerden 

 

Haddehane 

-Tav fırını baca gazı emisyonları 

 

Yardımcı Tesisler 

-Yakma tesisi baca gazı emisyonları 

 

2- SÜREKLİ EMİSYON İZLEME SİSTEMLERİ TEBLİĞİ  

12.10.2012 tarih ve 28082 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri 

Tebliği” yürürlüğe girmiştir.3 Temmuz 2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak 

yürürlüğe giren Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Ek-3 ve Ek-5’ te yer alan ilgili 

maddelere göre ilgili tesislerde sürekli emisyon ölçüm cihazı kurulmasının zorunlu olduğu 

belirtilmektedir. Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Ek-3’e göre emisyonun sınır 

değerlerini aşıp aşmadığı kaydedicili cihazlarla sürekli ölçülerek kontrol edilir. Bu ölçümler ayrıca toz 

tutucu, gaz yıkayıcı ve son yakıcı gibi atık gaz temizleme tesislerinin etkinliklerinin belirlenmesi ile 

hammadde ve proseslerden kaynaklanan emisyonların tespiti için de gereklidir. 

 

Bu yazıcılı ölçüm cihazlarının kalibrasyonun yapılması ve ölçüm sonuçlarının düzenli olarak kayıt 

altında tutulması gerekmektedir.  

*Madde 26.a (Ölçüm Sonuçları Hakkında Bilgi Verilmesi) kapsamında Yetkili Mercii sürekli ölçümü 

yapılan emisyonların online izlenmesini isteyebilir.  

*Sürekli ölçümü yapılan baca gazı emisyon ölçüm sonuçlarının 30 dakikalık ortalamalar halinde 

yetkili otoriteye iletilmesi yaklaşımı benimsenmiştir  
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Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliği Ek-3’te;  

1. Genel  

2. Toz Emisyonlarının Sürekli Ölçümü  

3. Gaz Emisyonlarının Sürekli Ölçümü  

4. Yanma Kontrolü için Sürekli Ölçüm  

5. Kirletici Vasfı Yüksek Tesisler için Hacimsel Debinin Belirlenmesi  

 

Sürekli emisyon ölçüm sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve kalite güvence sisteminin oluşturulması 

ile ilgili ülkemizde net kriterler belirlenmemiştir.  

 

*Özellikle uygun ölçüm noktalarının seçimi, numune alma sistemleri ve kontrolleri, uygun cihaz 

seçimi, cihaz kalibrasyonları, karşılaştırmalı ölçümler, ölçüm sonuçlarının güvenirliliği gibi konularda 

sıkıntıların yaşandığı ve bazı belirsizliklerin olduğu belirlenmiştir.  

 

Baca gazı Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri (SEÖS)Tebliğine göre, sürekli emisyon ölçüm cihazı 

kurulması zorunlu olan tesislerde TS EN 14181 Sabit kaynak emisyonları – Otomatik ölçüm 

sistemlerinin kalite güvencesi standardı temel alınmıştır.  

 

Bu standart 3 adet kalite güvence düzeyi ve sürekli emisyon ölçüm sisteminin yıllık denetim testini 

kapsar.  

*Birinci Seviye Kalite Güvence Düzeyi (QAL1): Sürekli emisyon ölçüm cihazlarının performans 

kriterleri ve test prosedürlerinin EN 15267-3 standardına, belirsizlik hesaplarının ise EN 15267-3 veya 

EN ISO 14956 standardına göre hesaplanmasının sağlandığı prosedür. *İkinci Seviye Kalite Güvence 

Düzeyi (QAL2): SEÖS’ün uygun kurulumundan sonra işletmeye alınmadan önce, SRM’larla yapılan 

paralel ölçümler sonucu (en az 15 ölçüm) kalibrasyon fonksiyonu oluşturma prosedürü. 

*Üçüncü Seviye Kalite Güvence Düzeyi (QAL3): SEÖS ün normal çalışma koşullarında yapılan 

fonksiyon kontrolleri (sıfır ve span) sonucu, QAL1’de belirlenen özelliklerle tutarlı olup olmadığı 

kontrol edilmesi.  

*Yıllık geçerlilik testi (AST): SEÖS’ün yıllık olarak SRM’lerle yapılan paralel ölçümler sonucu (en az 

5 ölçüm) QAL-2’de oluşturulan kalibrasyon fonksiyonun geçerli olduğunun doğrulanması  
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TS 

EN 

14181 

AKIŞ 

ŞEM

ASI 

KGS1- 

QAL1 

(Cihaz

ın 

sertifik

asyonu

): 

Cihaz Üreticisinin  

KGS2- QAL2 (Cihazın kurulumu ve kalibrasyonu): Yetkili Laboratuarın  

KGS3- QAL3 (Sıfır ve span kontrolleri): İşletmelerin  

YGT- AST (Cihazın KGS2’de oluşturulan kalibrasyon fonksiyonu ile karşılaştırılması): Yetkili 

Laboratuarın gerçekleştireceği bölümlerdir.  

  

KGS1- QAL1 (CİHAZ SEÇİMİ)  

Sürekli ölçüm cihazları EN 14181 standardı KGS1’e (QAL 1’e-birinci seviye kalite güvence 

sistemine) göre onaylanmış sertifikalı cihazlar olmalıdır.  

 

 

 

KGS2- QAL2 

(CİHAZLARIN 

KURULUMU VE KALİBRASYONU)  

*Ölçüm cihazları kurulduktan sonra SRM ile elde edilen en az 15 geçerli karşılaştırmalı paralel 

ölçümler sonucu SEÖS’ün kalibrasyonu yapılarak kalibrasyon fonksiyonu belirlenir ve değişkenlik 
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testi uygulanır.KGS2 Bakanlıktan TS EN 14181 kapsamında yetkilendirilmiş laboratuarlar tarafından 

yapılır. 

 

KGS3-QAL3 (CİHAZLARIN KALİBRASYON FONKSİYON KONTROLLERİ)  

*SEÖS’ün işletim süresince devam eden Kalite Güvence Sistemidir. KGS3, SEÖS’ün normal işletimi 

süresince ölçüm sonuçlarının gerekli kaliteyi sağlaması ve göstermesi için bir prosedürdür. KGS3’de 

SEÖS’ün işletme şartlarında sıfır ve span ölçümleri belirli periyotlarla yapılır. Bu ölçümlerin KGS2 

(QAL2) süresince belirlenen kalibrasyon fonksiyonu ile tutarlı olup olmadığını kontrol eder. KGS3 

prosedürü işletme sahibinin sorumluluğundadır.  

 

YGT –AST (YILLIK GEÇERLİLİK TESTLERİ ) 

*YGT testleri, KGS2’de yapılan SEÖS’ün kalibrasyon fonksiyonunun hala geçerli olup olmadığını 

kontrol etmek için uygulanır. YGT testlerinde SRM ile en az beş paralel ölçüm yapılarak kalibrasyon 

fonksiyonu hesaplanır ve değişkenlik testinin performansı değerlendirilir. YGT testleri Bakanlıktan 

SRM’lerle yetki almış yetkili laboratuarlarca yapılır. YGT testleri her yıl yapılmak zorundadır.  

3-KARDEMİR A.Ş’DE EMİSYON VE HAVA KALİTESİNİN ONLİNE İZLENMESİNE 

YÖNELİK ÇALIŞMALAR 

 

12.10.2011 tarih ve 28082 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sürekli Emisyon 

Ölçüm Sistemleri Tebliğine göre tesisimizde çalışmalara başlanmıştır. Gaz ve toz emisyonlarının 

kontrolü ve tebliğe uygunluğu için toplam 38 baca gözden geçirilerek tebliğde belirtilen baca boyu, 

baca çapı, numune alma düzlemi ve numune alma noktalarının yeri, çalışma platformunun özellikleri 

ve bacadaki yeri, kurulması planlanan analizör kabininin yerinin seçimi ile ilgili çalışmalar yapılmıştır. 

 

38 baca tesislerimizdeki emisyon ve hava kalitesi modellemelerinin belirlenebilmesi amacıyla yanma 

gazı ve toz ölçümleri tamamlanmıştır. Emisyon ölçüm sonuçlarına göre kütlesel debiler belirlenerek 

hava kalitesi modelleme çalışmaları yapılmış sonuçlarına göre;tesis etki alanı içerisinde 4 noktada PM 

10 ,18 noktada çöken toz,18 noktada NOx ve SO2 ölçümleri tamamlanmıştır.  
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Tesisimizde yapılan tüm ölçüm çıktıları incelendiğinde hava kalitesi ölçüm sonuçlarına göre tesis etki 

alanı içerisinde 2 adet Hava Kalitesi İzleme İstasyonu kurulmasına karar verilmiştir. İl Çevre ve 

Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri ile birlikte istasyonların yerleri belirlenerek Ağustos ayı 

içerisinde devreye alınmıştır. 

 

Proseslerimizde yapılan baca gazı emisyonları kütlesel debileri ve tesis ısıl güçleri irdelenerek; 

 

*Kok Fabrikası 1-2 Batarya Bacası, Kok Fabrikası 3-4 Batarya Bacası, Kok Fabrikası  5-6 Batarya 

Bacası 

*Sinter Tesisi Proses Bacası 

*1 No’lu Yüksek Fırın Soba Bacası, 2 No’lu Yüksek Fırın Soba Bacası, 3 No’lu Yüksek Fırın Soba 

Bacası,4 No’lu Yüksek Fırın Soba Bacası 

*Kontinü Haddehane Tav Fırını Bacası, Ray-Profil Haddehanesi Tav Fırını Bacası 

*Enerji Tesisleri OPG 1-2-3 Buhar Kazanları Bacaları, Enerji Tesisleri BORSİNG 5-6 Kazanları 

Bacaları 

 

toplamda 15 adet bacada SEÖS tebliğine uygun gaz, toz, debi ve sıcaklık ölçüm analizörlerinin 

tamamını kapsayacak sürekli emisyon ölçüm sistemleri kurulmasına karar verilmiş ve çalışmalara 

başlanmıştır. 
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ÖZET 

 

Bu çalışmada Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden temin edilen son otuz iki yılın meteorolojik 

veri seti kullanılmıştır. Bu veri seti ile Karabük ili ısıtma derece saat değerleri on bir farklı iç ortam 

referans sıcaklığına (18-28°C) göre hesaplanmıştır. Karabük ili ısıtma derece saat değerleri baz 

alınarak seçilen iç ortam referans sıcaklığının 1-11°C üzerinde veya altında olması durumunda enerji 

talebindeki artışın veya azalmanın oransal olarak değişimi hesaplanmıştır.  Bu çalışma konfor ortamını 

bozmadan iç ortam sıcaklığını yaşam alışkanlıklarımızda yapacağımız ufak düzenlemelerle çözmeyi 

amaçlamaktadır. Aile bütçesine, ülke ekonomisine, ülkenin enerji bağımlılığının azaltılmasına ve 

çevre-hava kirliliğinden dolayı oluşan küresel ısınmanın azaltılmasına önemli katkıda bulunacaktır.  

 

Anahtar Sözcükler: ısıtma derece saat, iç ortam referans sıcaklığına göre enerji değişimi 

 

ABSTRACT 

 

In this study, the data set of the past 32 years obtained from Turkish State Meteorological Services was 

used. With this data set, heating degree-hour values of Karabuk province were estimated according to 
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eleven different indoor reference temperatures (18-28°C). The increase or the decrease in energy 

demand was estimated proportionally depending on the condition that the indoor reference 

temperature, which was selected based on the heating degree-hour values of Karabuk province, is 

above or below the range of 1-11°C. This study indicates that minor arrangements to be made 

pertaining to the indoor temperature without disturbing the comfort of the environment will make a 

significant contribution to reduce the global warming originating from environmental-air pollution as 

well as the energy dependency of our country.    

 

Keywords: heating degree-hour, energy change according to indoor reference temperature 

 

1. GİRİŞ 

Başdöndürücü hızla gelişen teknolojinin enerjiye bağımlı olarak gelişmesi ve artan dünya nüfusu, 

enerjiye olan talebi sürekli olarak artırmaktadır. Dünyadaki enerji, büyük oranda fosil türü 

kaynaklardan karşılanmaktadır. Enerjiye olan talep, fosil türü yakıtların yeniden oluşmasına göre çok 

hızlıdır. Bu durum fosil türü yakıtların rezervlerinin azalmasına neden olduğu gibi atmosfer havasının 

kirlenmesine ve dünyanın küresel olarak ısınmasına  neden olmaktadır. Gelecek dönemlerde fosil 

enerji kaynaklarının kapasitesinin artırılması konusunda büyük gelişmelerin sağlanamayacağı açıktır. 

Enerji kaynaklarının  sınırlı düzeyde olması, artan bu enerji tüketiminin karşılanmasında büyük 

güçlükler ortaya çıkarmaktadır. Sürekli olarak artan enerji talebini karşılamak için iki pratik çözüm 

üzerinde yoğunlaşılmaktadır. Bunlardan birincisi yenilenebilir enerjinin kullanımının 

yaygınlaştırılması diğeri ise konfor şartlarından çok büyük oranda vazgeçmeden enerji tüketiminin 

azaltılmasıdır. 

 

Dünya enerji konseyi (WEC), gelecekteki enerji ihtiyacının karşılanması için bir kaç  senaryo 

yayınlamıştır. Tüm senaryolar özellikle de gelişen ülkeler için sosyal ve ekonomik gelişme sağlanması 

için oluşturulmuştur. 1990–2050 arasında birincil enerji tüketiminin en iyi çevresel şartlar 

düşünüldüğünde % 50 oranında artabileceği ifade edilmiştir. En yüksek büyüme oranı senaryosu 

düşünüldüğünde ise bu tüketimin % 275 civarında artabileceği ortaya konmuştur [1].  
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Dünya 2030 yılında, şimdi olduğundan yüzde 60 daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacaktır. Bu enerji 

talebinin yaklaşık yüzde 80’lik kısmı fosil yakıtlardan karşılanırken, fosil kaynaklar içerisindeki en 

büyük talep artışının da doğalgazda yaşanması bekleniyor [2].  

 

Tablo1’de görüleceği üzere birincil enerji tüketimindeki artışlara rağmen yerli üretimde aynı oranda 

bir artışın olmaması ithalata bağımlılık oranını giderek artırmaktadır. 

 

Tablo 1 Türkiye  1995-2007 yıllar arası birincil enerjinin değişimi [3]. 

Yıllar 
Talep 

(Milyon TEP) 

Üretim 

(Milyon TEP) 

Taleple 

üretim 

arasındaki 

fark(%) 

İthal 

(MilyonTEP

) 

İthalattaki 

artış(%) 

1995 63.1 26.3 42 38.6 58 

2000 81.2 27.6 34 53.6 66 

2001 75.8 26.2 34 49.7 66 

2002 78.3 24.6 31 53.7 69 

2007 107.6 27.4 25 75 75 

 

 

Şekil 1’ e bakıldığında Türkiye 2007 yılı nihai enerji tüketiminin sektörel dağılımına göre konut ve 

hizmetlerdeki enerji tüketiminin %30 olduğu görülmektedir. 
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Şekil 1 Nihai enerji tüketiminin 2007 yılındaki sektörel dağılımı [3]. 

 

Sektörlere göre 2020 yılı enerji tüketim oranları Şekil 2’ de verilmiştir. Burada sanayi,  binalar ve 

ulaşımdaki muhtemel enerji artışı dikkat çekmektedir. Ayrıca Şekil 1’ deki dağılımda tüm sektörlerin 

elektrik enerjisi ihtiyacı fosil türü kaynakla çalışan çevrim santrallarındaki artış dikkat çekmektedir. 

 

 

Şekil 2. Sektörlere göre 2020 yılı enerji talebi senaryosu.[3] 

 



 

175 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

Binalarda enerjinin etkin kullanımında ilk oluşturulan standart ve yönetmeliklerde ısı kayıpları en 

düşük düzeye çekilmeye çalışılmıştır. Daha sonrasındaki süreçte HAVACC sistemlerinin verimliliği 

üzerinde yoğunlaşılmıştır. 2000’li yılların başından itibaren mevcut kaynakların gelecek nesillere 

yetmeyeceği fark edilerek ‘sürdürülebilirlik’ kavramıyla fosil yakıt kullanımının olabildiğince azaltımı 

sağlanmaya çalışılmıştır. Bu süreçte sürdürülebilirlik kavramıyla yenilenebilir enerjinin binalarda 

kullanımı sağlanmaya çalışılmaktadır [4].  

 

Yukarıda bahsedilen süreçle birlikle değerlendirildiğinde binalardaki enerji tüketiminin azaltılması 

dört başlık altında değerlendirilebilir. (i) Isıtma ve soğutma yüklerinin azaltılması: hem alışkanlıkların 

değiştirilmesi hem de yalıtım yapılması (ii) Daha verimli ısıtma ve soğutma sistemleri kullanımı; 

havalandırma ve iklimlendirme tesisatının iyileştirilmesi ve otomasyon sistemlerin kullanılması. (iii) 

Elektrik tüketiminin azaltılması için daha verimli cihazlar kullanılması. (iv) Binalarda yenilenebilir 

enerji kullanımının artırılması. [5]. 

 

Bu çalışmada birinci maddede belirtilen ısıtma yüklerinin azaltılması için iç ortam sıcaklığındaki 

değişimin etkisi kapsamlı bir şekilde incelenerek Tablo1 , Şekil 1 ve 2’ deki enerji tüketiminin, 

konutlar bazında azaltılmasında konfor ortamını bozmadan yaşam alışkanlıklarımızda yapacağımız 

ufak düzenlemelerle; aile bütçesine, ülke ekonomisine, ülkenin enerji bağımlılığının azaltılmasına ve 

çevre-hava kirliliğinden dolayı oluşan küresel ısınmanın azaltılmasına katkıda bulunacaktır. Küçük 

gibi görünen ve pek fazla önemsenmeyen bu tedbirler sonuçta büyük etkiler oluşturacaktır. 

 

2. DERECE ZAMAN YÖNTEMLERİNİN AÇIKLANMASI 

Mahallerin ısıtılmasına yönelik mevsimsel enerji ihtiyacı ve buna bağlı yakıt tüketimi, önceden 

belirlenmiş mimari tasarım, binaların malzeme karakteristikleri, meteorolojik sıcaklık ölçümleri ve 

bölge nüfusuna bağlı olarak belirlenebilir. Belirli bir zaman aralığında bir mahalin ısıtılmasına yönelik 

enerji ihtiyacını öngörme yöntemlerinden biri derece zaman yöntemidir. Yöntem, bir mahalin enerji 

ihtiyacının iç ve dış  ortamların sıcaklık farkı ile doğru orantılı olduğunu kabul etmektedir. Enerji 

hesaplamaları, dış ortam sıcaklığının, denge sıcaklığı olarak tanımlanmış bir sıcaklıktan daha düşük 

olduğu süreler boyunca gerçekleştirilir [6]. 
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İklimlendirme sistemlerinin tasarımı, binalarda enerji analizi, ısıtma ve soğutma yükü 

hesaplamalarının temeli iklim verilerine dayanmaktadır. Değişik enerji analizleri için farklı iklim 

verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Doğru, kolay ulaşılabilir, güvenli iklim verileri enerji analizi ve 

iklimlendirme sistemlerinin analizinde sonuçların doğruluğu, enerji verimliliği açısından son derece 

önemlidir. Binalarda ve iklimlendirme sistemleri için çeşitli enerji tahmin yöntemleri geliştirilmiştir. 

Bu yöntemlerin verdikleri sonuçların gerçeğe uygunlukları karmaşıklık derecelerine göre 

değişmektedir. Genel olarak bu yöntemler ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi doğrulukları ve sonuçları 

açısından sınırlı olmasına rağmen derece gün, derece saat ve bin yöntemlerini içine alan statik 

yöntemlerdir. Diğeri ise binanın dinamik davranışı göz önüne alınan dinamik yöntemler olup daha çok 

bina enerji simülasyonu olarak bilinirler [7-9]. 

 

Derece zaman yöntemleriyle (i) binaların ve iklimlendirme sistemlerinin ısıtma-soğutma yükleri 

hesaplanmakta (ii) her il için ısıtma ve soğutma sezonları belirlenebilmekte (iii) doğalgaz taşıma boru 

hatları boyutlandırılmakta (iv) konutlarda ısıtma amaçlı yakıt miktarının yıllık olarak belirlenmekte (v) 

ülkemizin yıllık yakıt tüketiminin hesaplanmakta (vi) ömür maliyet analizine göre optimum dış duvar 

yalıtım kalınlıklarının bulunmakta (vii) tarımda ekim, dikim, hasat zamanları belirlenip ürünün nerede 

yetiştirileceği belirlenmekte (viii) zirai mücadelenin ise hangi günlerde olacağının tahmin edilmesinde 

kullanılmaktadır [10].  

 

2.1 Bu Çalışmaya Yönelik Literatürdeki Hesaplama Yöntemleri 

Literatürde derece zaman yöntemiyle ilgili üç farklı (bin, derece gün, derece saat yöntemi)   statik 

yöntem ve binanın dinamik davranışına göre yapılan hesaplamalarda kullanılan dinamik yöntemlerdir. 

Bildiri metnini uzatmamak için bu çalışmada kullanılan derece saat yöntemi açıklanmıştır. 

 

2.1.1 Derece Saat Yöntemi 

Derece saat yöntemi ile binaların ısıtılması veya soğutulması için gerekli enerji kolaylıkla tahmin 

edilebilir. Derece gün yöntemine benzer olarak, derece saat yönteminde de bir binanın ısıtılması ve 

soğutulması için gerekli olan enerjinin, dış ortam sıcaklığı ve denge noktası sıcaklığı arasındaki farkla 

orantılı olduğu kabul edilir. Derece saat yönteminde, öncelikle belirli bir denge noktasına göre derece 

saat değerlerinin tespit edilmesi gerekmektedir. Bunun içinde bir yıl içerisinde toplam 8760 saatlik 
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ölçüm değerlerinin olması gerekir. Denge noktası sıcaklığı, bir binada ısıtmaya veya soğutmaya ihtiyaç 

duyulmadığı durumdaki dış ortam sıcaklığıdır. Genelde, yalıtımsız bir bina için derece saat değerleri 

ısıtmada 18°C, soğutmada ise 22°C denge sıcaklığı için hesaplanır. Isıtma derece saat (IDS) ve 

soğutma derece saat (SDS) değerleri aşağıdaki denklemlerle belirlenir [11]. 

 

IDS = (1 saat) Ʃsaatler (Tb-Td)
+
           (1) 

 

SDS = (1 saat) Ʃsaatler (Td-Tb)
+
        (2) 

 

Tb  : Saatlik iç ortam sıcaklığı [°C] 

Td : Saatlik dış ortam sıcaklığı [°C] 

 

Denklemlerdeki parantezin üzerindeki ‘+’ işareti sadece pozitif değerlerin hesaba katılacağını 

göstermektedir. Isıtma derece saat (IDS) ve (SDS)’leri kullanarak, aylık veya yıllık ısıtma enerjisi Qı, 

soğutma enerjisi gereksinimi Qs  gereksinimi, kWh olarak aşağıdaki denklemlerden hesaplanabilir. 

 

   
    

 
   (

 

    
)               (3) 

 

   
    

   
   (

 

    
)                 (4) 

 

Qı : Isıtma enerjisi  gereksinimi [kWh]  

Qs : Soğutma enerjisi gereksinimi [kWh] 

3. HESAPLAMA YÖNTEMİ VE ANALİZ 

 

Bu çalışmada Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ‘.txt’ dosyası olarak  Karabük için  temin 

edilen   meteorolojik veri seti kullanılmıştır. Bu set  1972-2004 yılları arasında  Karabük ili için kayıt 

altına alınan dış hava sıcaklık dağılımlarıdır. ‘.txt’ dosyaları excel dosyası formatına dönüştürülüp 

yazılan visual basic tabanlı yazılıma aktarılmıştır. Bu yazılımla Balıkesir için aylık bazda analizler 

yapılmıştır. 
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3.1. Aylık Bazda Çalışmalarda Kullanılan Yazılım Özelliklerinin Açıklanması 

Karabük için 1972-2004 yılları arasındaki dış hava sıcaklıkları her ay için ayrı ayrı olmak üzere excel 

dosyası haline getirilip yazılıma aktarılmıştır. Yazılım da her ay için analiz  yapılmıştır. Analiz 

sonucunda maksimum ve minimum sıcaklıklar ve  ikisi arasında görülen sıcaklıkların toplamdaki 

yüzde olarak sayısı  1°C farkla bulunmakta ayrıca 12 ayın ortalaması alınarak yıllık sıcaklık dağılıma 

göre Karabük ilinin ısıtma derece saat değerleri hesaplanmıştır. 

 

3.2. Karabük  İli Isıtma  Derece Saat Değerlerinin Hesaplanması    

Karabük ili için yapılan analiz sonuçlarına göre ısıtma IDS değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Isıtma 

sezonu ekim, kasım, aralık, ocak, şubat, mart, nisan ayları olarak düşünülerek ve 11  

farklı (18-28
0
C)   iç ortam referans sıcaklığına göre  Karabük ili IDS  değerleri hesaplanmıştır.  

 

Tablo2’ye bakıldığında 11 farklı iç ortam referans sıcaklığı ve  sezondaki her ay için ısıtma derece saat 

değerleri  ayrıntılı olarak görülmektedir. Bu tablo incelendiğinde  ısıtma sistemlerinin   farklı iç ortam 

sıcaklıklarında ısıtma derece saat değerleri sezonluk toplam olarak, ısıtma sezonundaki her ay için IDS 

değerleri de sezondaki toplam IDS değerlerine göre yüzde olarak IDS değerleri verilmiştir. Bu 

yaklaşım ısıtma sistemleri kullanıcılarının ekonomi ve çevre açısından daha duyarlı hale gelmesine 

yardımcı olacaktır.   

 

Tablo 2. Karabük ili ısıtma sezonundaki aylara göre ve sezonluk IDS değerleri. [10] 

 

Referans 

Sıcaklık 

[°C] 

 

KARABÜK Isıtma Derece-Saat 

[°C.saat] Aylar 

1 2 3 4 10 11 12 Toplam 

Ayların toplam içindeki yüzdelik dağılımı (%) 

18 20.5 18.1 14.6 8.0 6.4 13.6 18.8 54335 

19 20.0 17.9 14.6 8.3 6.9 13.7 18.5 59055 

20 19.7 17.6 14.6 8.7 7.3 13.8 18.3 63840 

21 19.3 17.4 14.6 9.0 7.7 13.9 18.0 68679 

22 19.0 17.3 14.5 9.3 8.1 13.9 17.8 73563 
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23 18.8 17.1 14.5 9.6 8.4 14.0 17.6 78485 

24 18.5 16.9 14.5 9.8 8.7 14.0 17.4 83437 

25 18.3 16.8 14.5 10.0 9.0 14.0 17.3 88414 

26 18.1 16.7 14.5 10.3 9.3 14.1 17.1 93410 

27 17.9 16.6 14.5 10.5 9.5 14.1 17.0 98420 

28 17.7 16.5 14.5 10.6 9.8 14.1 16.8 103441 

 

 

Şekil 3’de sezonluk IDS değerlerine göre, 11 farklı iç ortam referans sıcaklığı dikkate alınarak  IDS 

değerleri bulunmuştur. Bu şekilde  görüleceği üzere 18-28 °C iç ortam referans sıcaklığındaki 

değişimin her ±1°C için yaklaşık 5000 °C.saat değişim olduğu görülmektedir. Fakat  ± oransal 

değişimin 23-18°C iç ortam referan sıcaklıkları arasında daha fazla olduğu dikkat çekmektedir. Bu 

durumun daha iyi anlaşılması için iç ortam sıcaklığındaki değişime bağlı olarak enerji ihtiyacındaki 

oransal değişim Tablo 3’te verilmiştir. 

 

 

Şekil 3. 11 Farklı iç ortam referans sıcaklığı dikkate alınarak  IDS değerleri. 

 

 

 

KARABÜK IDS 

ID
S

 [
°C

 S
aa

t]
 

İç   Ortam  Sıcaklığı [°C 

] 
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3.2.1. IDS değerlerine göre iç ortam sıcaklığındaki değişimin enerji talebine etkisinin 

araştırılması 

Tablo 2’de Karabük ili için verilen IDS değerleri baz alınarak iç ortam sıcaklığındaki 1°C 

farkın ısıtma enerji talebine yüzde olarak etkisi araştırılmıştır. Araştırma sonuçları Tablo 3’de  

verilmiştir. Bu tablonun  1 inci sütununda referans alınacak iç ortam sıcaklığı (RİOS) verilip, son 

sütunda ise IDS, iç sütunlarda ise değiştirilmesi istenen iç ortam sıcaklığı (DİİOS) değerleri 

gösterilmiştir.  

 

Tablo 3’den nasıl faydalanılabileceğini  kısaca açıklamak gerekirse; DİİOS ile RİOS’un aynı 

sütun ve satır rakamlarının kesiştiği yerin sıfır olduğu görülmektedir.         0.0 değerinin alt ve üst 

tarafına bakılarak enerji talebindeki azalma ve artma yüzdesel olarak kolaylıkla görülebilecektir. IDS 

değerlerine bakılmak istendiğinde son sütuna bakılacaktır. Tablo 3’de  RİOS’a göre, DİİOS yüksek 

seçildiğinde değişimin oransal olarak arttığı pozitif sayı olarak, RİOS’a göre, DİİOS düşük 

seçildiğinde ise değişimin oransal olarak azaldığı negatif sayı  olarak görülmektedir. Örnek olarak 

Tablo 3’de görüleceği üzere RİOS 22°C iken DİİOS 23°C’ ye  çıkarılması istendiğinde  % 6.7’lik 

enerji talebinin  artmış olduğu, RİOS 22°C iken 21°C’ye düşürüldüğünde ise % 6.6’lık enerji talebinin 

azalacağı görülmektedir. 

 

Tablo 2.RİOS’a göre IDS değerinin  yüzde olarak değişimi.[10] 

KARABÜK 

 

DİİOS 

[°C] 

RİOS [°C] 
IDS 

 

[°C saat] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

18 0 -8 -14.9 -20.9 -26.1 -30.8 -34.9 -38.5 -41.8 -44.8 -47.5 54335 

19 8.7 0 -7.5 -14 -19.7 -24.8 -29.2 -33.2 -36.8 -40 -42.9 59055 

20 17.5 8.1 0 -7 -13.2 -18.7 -23.5 -27.8 -31.7 -35.1 -38.3 63840 

21 26.4 16.3 7.6 0 -6.6 -12.5 -17.7 -22.3 -26.5 -30.2 -33.6 68679 

22 35.4 24.6 15.2 7.1 0 -6.3 -11.8 -16.8 -21.2 -25.3 -28.9 73563 

23 44.4 32.9 22.9 14.3 6.7 0 -5.9 -11.2 -16 -20.3 -24.1 78485 

24 53.6 41.3 30.7 21.5 13.4 6.3 0 -5.6 -10.7 -15.2 -19.3 83437 
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25 62.7 49.7 38.5 28.7 20.2 12.7 6 0 -5.3 -10.2 -14.5 88414 

26 71.9 58.2 46.3 36 27 19 12 5.7 0 -5.1 -9.7 93410 

27 81.1 66.7 54.2 43.3 33.8 25.4 18 11.3 5.4 0 -4.9 98420 

28 90.4 75.2 62 50.6 40.6 31.8 24 17 10.7 5.1 0 103441 

 

Tablo 3’de  enerji değişimi oransal olarak verilmektedir. Bu tablonun daha iyi anlaşılabilmesi için 

enerjideki değişim sayısal olarak düzenlenip Tablo 4 ve Tablo 5’te verilmiştir.  

 

Tablo 4’te RİOS’na göre DİİOS büyük seçilirse değişimin pozitif sayı olarak arttığı, RİOS’na göre 

DİİOS küçük  seçilirse değişimin sayı olarak  azaldığı görülmektedir. Örnek olarak Tablo 4’de 

görüleceği üzere RİOS 22°C iken DİİOS 23°C’ye  çıkarılması istendiğinde IDS değerine 4929 ek yük 

getirmekte, RİOS 22°C iken DİİOS 21°C’ye düşürülmesi istendiğinde IDS değeri 4855 azalmaktadır.  

 

Tablo 5’te RİOS’na göre DİİOS büyük seçilirse artışın referans alınan iç ortam sıcaklığındaki IDS 

değeriyle toplamı olarak,  RİOS’na göre DİİOS küçük seçilirse azalmanın referans alınan iç ortam 

sıcaklığındaki IDS değeriyle farkı alınarak verilmiştir. 

 

Tablo 3. RİOS’a göre IDS değerinin sayısal  değişimi 

 

KARABÜK 

 

RİOS 

[°C] 

DİİOS [°C] 
IDS 

 

[°C saat] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

18 0 4727 9509 14344 19235 24125 29124 34068 39067 44066 49119 54335 

19 -4724 0 4783 9626 14528 19429 24390 29350 34370 39390 44409 59055 

20 -9512 -4788 0 4852 9704 14619 19599 24578 29558 34601 39581 63840 

21 -14354 -9615 -4808 0 4876 9821 14766 19711 24724 29738 34752 68679 

22 -19200 -14492 -9710 -4855 0 4929 9857 14860 19862 24864 29867 73563 

23 -24173 -19464 -14677 -9811 -4945 0 4945 9968 14912 19935 24958 78485 

24 -29120 -24364 -19608 -14768 -9846 -4923 0 5006 10012 15019 20025 83437 

25 -34039 -29353 -24579 -19716 -14854 -9902 -4951 0 5040 9991 15030 88414 
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26 -39045 -34375 -29611 -24754 -19803 -14946 -9995 -4951 0 5044 9995 93410 

27 -44092 -39368 -34545 -29723 -24900 -19979 -14960 -10039 -5019 0 5019 98420 

28 -49134 -44376 -39618 -34756 -29894 -24929 -19964 -14999 -10034 -5069 0 103441 

 

 

Tablo 4. Onbir farklı iç ortam referans sıcaklığına göre hesaplanan  1 °C’ lik farkın IDS değerleri 

KARABÜK 

 

RİOS 

[°C] 

 

IDS DİİOS [°C] 

[°C.saat] 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

18 54335 54335 59062 63844 68679 73570 78460 83459 88403 93402 98401 103454 

19 59055 54331 59055 63838 68681 73583 78484 83445 88405 93425 98445 103464 

20 63840 54328 59052 63840 68692 73544 78459 83439 88418 93398 98441 103421 

21 68679 54325 59064 63871 68679 73555 78500 83445 88390 93403 98417 103431 

22 73563 54363 59071 63853 68708 73563 78492 83420 88423 93425 98427 103430 

23 78485 54312 59021 63808 68674 73540 78485 83430 88453 93397 98420 103443 

24 83437 54317 59073 63829 68669 73591 78514 83437 88443 93449 98456 103462 

25 88414 54375 59061 63835 68698 73560 78512 83463 88414 93454 98405 103444 

26 93410 54365 59035 63799 68656 73607 78464 83415 88459 93410 98454 103405 

27 98420 54328 59052 63875 68697 73520 78441 83460 88381 93401 98420 103439 

28 103441 54307 59065 63823 68685 73547 78512 83477 88442 93407 98372 103441 

 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada  Karabük ili için farklı iç ortam sıcaklıklarına göre  hesaplanan IDS değerlerinin iç ortam 

sıcaklığındaki 1°C değişime bağlı olarak oransal değişimi araştırılarak termodinamik dersinde 

kullanılan tablolar gibi yaklaşım getirilmiştir. Bu yaklaşımla, ısıtma  derece saat değerlerine göre iç 

ortam sıcaklığındaki 1°C değişime bağlı olarak oransal değişimi gösteren tablo oluşturulmuştur. Bu 

tabloda ısıtma için; değiştirilmesi istenen iç ortam sıcaklığı ile referans alınacak sıcaklık aynı olursa 

değişimin sıfır olduğu görülmekte, mevcut iç ortam referans sıcaklığına göre referans alınacak sıcaklık 
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yüksek seçildiğinde değişimin oransal olarak arttığı pozitif sayı olarak, mevcut iç ortam referans 

sıcaklığına göre  referans alınacak sıcaklık düşük seçildiğinde değişimin oransal olarak azaldığı negatif 

sayı  olarak olduğu görülmektedir. Örnek olarak Karabük  ili ısıtma için yapılan çalışmada RİOS 

22°C’iken  DİİOS 23°C’ye  çıkarılması istendiğinde % 6,7’lik enerji talebinin  artmış olduğu, RİOS 

22°C iken DİİOS 21°C’ye düşürüldüğünde ise % 6,6’lık enerji talebinin azalacağı görülmektedir. Bu 

yaklaşıma ek olarak RİOS’a göre IDS değerinin sayısal  değişimi, onbir farklı iç ortam referans 

sıcaklığına göre hesaplanan  1 °C’ lik farktaki IDS değerleri tablo haline getirilmiştir.  

İstanbul için yapılan bir çalışmada referans alınan iç ortam sıcaklığı 24°C yerine 23°C seçilirse 

Türkiye bazında karbondioksit azaltma etkisi %1,258 azalmakta, karbondioksit azaltma oranıda 

%18,93 azalmaktadır.[10] Bu çalışma Karabük ili 11 farklı iç ortam sıcaklığına göre ısıtma amaçlı  

enerji ihtiyaçlarını tahmin eden ilk çalışma olup literatüre kazandırılmıştır. İstanbul için yapılan 

çalışma tüm llerimiz içinde yapılarak yakın zamanda literatüre kazandırılacaktır. Çalışmanın  konfor 

ortamını bozmadan iç ortam sıcaklığını yaşam alışkanlıklarımızda yapacağımız ufak düzenlemelerle; 

aile bütçesine, ülke ekonomisine, ülkenin enerji bağımlılığının azaltılmasına ve çevre-hava 

kirliliğinden dolayı oluşan küresel ısınmanın azaltılmasına katkıda bulunacaktır. İstanbul için yapılan 

çalışmada göstermektedirki küçük gibi görünen ve pek fazla önemsenmeyen bu tedbirler sonuçta 

büyük etkiler oluşturacaktır.  

 

Ülkemizde doğal gazın bulunduğu yerleşim birimlerinde bireysel ısıtma sistemleri tercih edilmektedir. 

Kombi üretici firmaları her il için yapılan bu çalışmayı kullanım klavuzlarına ilave ederse 

kullanıcıların enerji tasarrufu konusunda daha duyarlı olacağına inanılmaktadır. Bu durum daha az 

fosil türü enerji kaynaklarının kullanılmasını ve daha az sera gazı salımı ortaya çıkaracaktır. 
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ÖZET 

 

Bina dış duvarlarında yapılacak ısı yalıtım uygulamaları, yakıt tüketimini düşürerek ekonomik kazanç 

sağlamanın yanında, fosil kaynaklı yakıt kullanımından kaynaklanan ve hava kirliliğine neden olan 

emisyonların düşürülmesinde de son derece etkilidir. Bu çalışmada Karabük’te kömür ve doğalgaz 

kullanımında dış duvar optimum yalıtım kalınlığı tespitinin ekonomik ve çevresel analizi yapılmıştır. 

Çalışmanın ekonomik boyutu, yaşam döngüsü maliyet analizine (LCCA) dayanan P1-P2 yöntemi ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçları, yakıt olarak kömür kullanıldığında optimum yalıtım 

kalınlığı ve enerji tasarrufunun sırasıyla 0.135 m ve 129.42 TL/m² olduğunu göstermiştir. Yakıt olarak 

doğalgaz kullanımında ise bu değerler sırasıyla 0.118 m ve 98.01 TL/m² olarak bulunmuştur. Optimum 

yalıtım kalınlığının hava kirliliğine olan etkileri incelendiğinde, yalıtımsız bina dış duvarında 

hesaplanan yıllık yakıt tüketimi, CO2 ve SO2 emisyonlarının yakıt tipine bağlı olarak optimum yalıtım 

kalınlığı noktasında %86’ya kadar azaldığı hesaplanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler: Yalıtım, hava kirliliği, ekonomik analiz, LCCA. 
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1. GİRİŞ 

 

Dünya genelinde hızlı nüfus artışı ve yaşam standartlarını yükseltme çabalarıyla birlikte enerjiye olan 

talep ve tüketim her geçen gün artmaktadır. Tükettiği enerjinin büyük bir kısmını ithalat yoluyla 

karşılayan ülkeler, bu talebe karşılık verebilmek adına daha fazla ithalat politikası izlemekte ve bu 

durum uzun vadede enerji darboğazlarına sebep olabilmektedir. Bu açıdan bakıldığında, enerji 

kaynaklarının tasarruflu kullanımına yönelik yapılacak çalışmalar enerjiyi ithal etmekten çok daha 

ucuz bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Konutlarda tüketilen enerjinin %80’inin ısıtma-

soğutma amaçlı kullanıldığı Türkiye’de, ısı yalıtım teknolojileri ile enerjiden yüksek oranda tasarruf 

sağlanabilir. Uygun bir biçimde yalıtılmış binalarda yapılan yalıtım maliyeti, bina ömrü boyunca 

kendini birçok kez öder. Enerji tüketimi ve buna bağlı olarak fosil yakıtların kullanımından dolayı 

oluşan baca gazı emisyonları azalır [1]. 

 

Isı yalıtımı, yakıt tüketimini azaltarak enerji tasarrufu sağlamasının yanında yoğuşma ve küf 

sorunlarını da azaltarak yapıların ömrünü arttırmaktadır. Yalıtım malzemesinin seçiminde bölgenin 

ortalama dış ortam sıcaklığı, yalıtım malzemesinin ısıl iletkenliği ve maliyeti en önemli 

parametrelerdir. Yalıtım malzemesinin kalınlığının artmasıyla ısıtma ve soğutma için enerji tüketimi 

azalacaktır. Ancak bu durumda yalıtım maliyeti artacak ve bu durum toplam yatırım maliyetini de 

arttıracaktır. Bu nedenle yalıtım uygulamalarında toplam yatırım maliyetinin minimize edildiği 

optimum bir yalıtım kalınlığı değeri değer söz konusudur. Bu optimum değerin tespiti ekonomik analiz 

için kritik önem taşımaktadır [2]. 

 

Literatürde binalarda optimum yalıtım kalınlığının belirlenmesine ilişkin farklı çalışmalar 

bulunmaktadır. Yıldız vd. [3] yaptıkları çalışmada binalarda ısı yalıtımın ekonomik ve çevresel 

analizini yapmışlardır. Çalışmada Ankara ve İzmir illeri seçilmiştir. Yakıt olarak kömür, doğalgaz, 

fuel-oil, LPG ve elektrik kullanılan çalışmada farklı şehirler için yalıtım kalınlığının ekonomik ve 

çevresel etkileri incelenmiştir. Bolattürk [4] Türkiye’nin dört farklı iklim bölgesinden seçilen on altı 

farklı şehir için optimum yalıtım kalınlıkları, enerji tasarrufları ve geri ödeme sürelerini hesaplamıştır. 

Hesaplama sonucunda, bu değerleri sırasıyla 0.02–0.17 m arasında, %22-%79 arasında ve 1.3–4.5 yıl 

arasında olarak belirlemiştir. Uçar ve Balo [5] yaptıkları çalışmada, Türkiye’nin dört farklı iklim 
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bölgesinde bulunan şehirler için optimum yalıtım kalınlıkları, enerji tasarrufları ve geri ödeme 

sürelerini hesaplamışlardır. Sonuçlar şehir ve yakıt seçimine bağlı olarak optimum yalıtım 

kalınlıklarının 1.06–7.64 cm arasında, enerji tasarruflarının 19 – 47 $/m² ve geri ödeme sürelerinin 

1.8–3.7 yıl arasında değiştiğini göstermiştir. Çomaklı ve Yüksel [6] çalışmalarında binalarda ısı 

yalıtımının çevresel etkilerini incelemişlerdir. Çalışma sonuçları optimum yalıtım kalınlığında CO2 

salınımının yaklaşık %50 azaldığı belirlenmiştir.  Dombaycı [7] çalışmasında Denizli’de bina dış 

duvarlarında optimum yalıtım kalınlığının çevresel analizini incelemiştir. Çalışmanın sonuçları CO2 ve 

SO2 emisyonlarının optimum yalıtım kalınlığında %41.53 ve enerji tüketiminin %46.6 azaldığını 

göstermiştir.  

 

Bu çalışmada Karabük’te kömür ve doğalgaz kullanımında dış duvar optimum yalıtım kalınlığı 

tespitinin ekonomik analizi yapılacaktır. Analiz yaşam döngüsü maliyet analizine (LCCA) dayanan P1-

P2 yöntemi ile yapılacaktır. Ayrıca azalan yakıt tüketimine bağlı olarak CO2 ve SO2 emisyonları da 

hesaplanıp çevresel bir değerlendirilmede bulunulacaktır.  

 

2. DIŞ DUVAR İÇİN ISI YÜKÜ  

 

Binalarda ısı kayıpları genellikle dış duvar yüzeyinden, pencerelerden, tavandan ve hava infiltrasyonu 

ile meydana gelmektedir [8, 9]. Yapılan çalışmada ısı kayıplarının sadece dış duvar yüzeyinden 

meydana geldiği kabul edilmiştir. Çalışmada, sandviç duvar olarak adlandırılan duvar modeli 

kullanılmıştır. Duvar yapısı 2 cm kalınlığında iç sıva, 2 adet 8.5 cm kalınlığında yatay delikli tuğla ve 

3 cm kalınlığında dış sıvadan oluşmaktadır. 

 

Dış duvarın birim alanından gerçekleşen ısı kaybı aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanabilir. 

 

 ob TTUq  .           (1) 

 

Isıtma derece gün sayısına bağlı olarak birim yüzeyden gerçekleşen yıllık ısı kaybı Eşitlik (2) 

kullanılarak hesaplanabilir. 
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UIDGqA ..86400           (2) 

 

Yalıtımlı veya yalıtımsız bir duvarda ısıtma amaçlı tüketilen yıllık enerji miktarı aşağıdaki şekilde 

hesaplanır. 

 



UIDG
EA

..86400
           (3) 

 

Eşitliklerde U toplam ısı geçiş katsayısını (W/m²K) ifade etmektedir. 

 

Tipik bir yalıtımsız duvar için toplam ısı geçiş katsayısı Uun aşağıdaki eşitlik ile hesaplanır: 

 

odi

un
RRR

U


1
          (4) 

 

Burada Ri ve Ro sırasıyla iç ve dış yüzey ısıl dirençleridir. Rd yalıtımsız duvar tabakasının ısıl 

direncidir.  

 

Yalıtılmış bir duvar için toplam ısı geçiş katsayısı Eşitlik (5) kullanılarak hesaplanır. 

 

oyaldi

yal
RRRR

U


1
         (5) 

 

Burada Ryal yalıtım malzemesinin ısıl direnci olup x/k ifadesi ile hesaplanır. Bu ifadede x yalıtım 

malzemesinin kalınlığını (m), k ise yalıtım malzemesinin ısı iletim katsayısını (W/mK) ifade eder. 

 

Eğer Rtd, Ri, Rd ve Ro toplamı kabul edilirse Uun ve Uyal arasındaki fark aşağıdaki eşitlik kullanılarak 

hesaplanır. 

 

kxRR
U

tdtd /

11


          (6) 
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3. YALITIM KALINLIKLARININ OPTİMİZASYONU VE ENERJİ TASARRUFLARININ 

HESABI 

 

Bu çalışmada iki ekonomik gösterge temel alınmıştır. Birincisi (P1), ilk yıl için yakıt fiyatına ömür 

yakıt fiyatının oranıdır. P1’in en düşük değeri, ortalama yakıt fiyatlarının yüksek olduğunu gösterir bu 

potansiyel ortalama yakıt kazancının belirlenmesi açısından önemlidir. İkincisi (P2), yatırım miktarına 

artırımın sonucu olarak giren ömürlük masrafların oranıdır. P2’nin en yüksek değeri, yatırım en düşük 

ilk maliyete sahip olduğunda elde edilir. Fakat en yüksek fiyatlar donatılara aittir [10]. 

 

P1 değeri, faiz oranı (i) ve enflasyon oranını (d) ye bağlı olarak değişir ve aşağıdaki şekilde hesaplanır. 

Bu çalışmadaki hesaplamalarda i=%10 ve d=%9 olarak alınmıştır. 

 

 
 

 





















































di
i

N

di
d

i

id

d

i
diNP

N

N

j
j

j

1

1

1
1

1

1

1
,,

1

1

1      (7) 

 

P2 ise yalıtımın ilk yatırım maliyeti, işletme giderleri ve bakım giderleri olarak alınmıştır. P2 aşağıda 

verilen eşitlik yardımıyla hesaplanabilir. 

 

 Nd

vR
sMPP





1

1 12          (8) 

 

Burada Ms yıllık bakım maliyeti ve işletme maliyeti olarak belirlenir Rv ilk yatırım maliyeti olarak 

kabul edilir. Eğer bakım ve işletme maliyeti sıfır olarak belirlenirse P2 = 1 olarak alınabilir. 

 

Birim yüzey için yalıtım maliyeti Cyal (TL/m²),  Cy yalıtım malzemesi birim metreküp fiyatı (TL/m³)  

ve x yalıtım malzemesi kalınlığı (m) olmak üzere aşağıdaki eşitlikten bulunabilir. 
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xCC yyal .            (9) 

 

Yalıtılmış bir binanın toplam ısıtma maliyeti Eşitlik (10) kullanılarak hesaplanabilir.  

 

xCP
H

CIDGUP
C y

u

f

t ..
.

....86400
2

1



        (10) 

 

Eşitlikte Hu ve η sırası ile yakıtın alt ısıl değeri ve verimidir. Çalışmada kullanılan yakıtlara ait 

özellikler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

 

Tablo 1. Çalışmada kullanılan yakıtlar ve özellikleri 

 

Yakıt Fiyat [11] Hu η Kimyasal formülü [3] 

Kömür 

Doğalgaz 

0.8000 TL/kg
 

1.0634 TL/m³  

29.295 x 10
6
 J/kg

 

34.526 x 10
6
J/m³ 

0.65 

0.93 

C7.078H5.149O0.517S0.01N0.086

C1.05H4O0.034N0.022       

 

Isıtma için enerji tasarrufu Eşitlik (11) kullanılarak belirlenebilir. 

 

xCP
H

CIDGUP
S y

u

f
..

.

....86400
2

1






       (11) 

Optimum yalıtım kalınlığı toplam maliyet minimize edilerek ya da enerji tasarrufu maksimize edilerek 

bulunabilir. Toplam ısıtma maliyetinin yalıtım kalınlığına (x) göre türevi alındığında optimum yalıtım 

kalınlığı elde edilir [11,12].  

 

kR
HCP

CIDGkP
x td

uy

f

opt .
...

....86400

2

1



        (12) 

 

Bu çalışmada kullanılan parametreler ve değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 
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Tablo 2. Çalışmada kullanılan parametreler ve değerleri 

 

Parametre Değer 

Isıtma derece gün sayısı (IDG) 

Yakıtlar 

Yalıtım Malzemesi 

2945 °C-gün [13] 

Tablo 1. 

EPS  

Isı iletim katsayısı, k 0.036 W/mK 

Ömür, N 10 yıl 

P1 9.56 

P2 1 

 

 

4. YANMA PROSESİNİN HESABI 

 

Yalıtımsız binalarda ısı kaybı yüksek olur. Bu nedenle yakıt tüketimi ve dolayısıyla hava kirliliği artar. 

Bu durum çevresel kirliliğe neden olur. Yalıtılmış binalarda ısı kayıpları düşer ve yakıt tüketimi azalır.  

 

Yıllık yakıt tüketimi mfA (kg/m²-yıl veya m³/m²-yıl) aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanabilir. 

 

  ../

.86400

utd

fA
HkxR

IDG
m


          (13) 

 

Yakıt için yanmanın genel kimyasal formülü aşağıdaki gibidir. 

 

  2222222 ..
2

76.3. NEOBySOOH
z

xCONOANSOHC tywzx 







   (14) 

 

A, B ve E sabitleri oksijen denge formüllerinden (15–17) aşağıdaki gibi hesaplanabilir [3]. 
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24

w
y

z
xA           (15) 

 

  









24
.1

w
y

z
xB           (16) 

 

224
76.3

tw
y

z
xE 








          (17) 

 

Eşitlik 14’te CO ve NOx emisyonları ihmal edilmiştir.  

 

Yıllık yakıt tüketimine bağlı olarak toplam CO2 ve SO2 emisyonları aşağıdaki eşitlikler ile 

belirlenebilir. 

 

fACO m
M

x
m

.44
2
           (18) 

 

fASO m
M

y
m

.64
2
           (19) 

 

Eşitliklerde M yakıt için mol ağırlığı olup aşağıdaki gibi hesaplanır. 

 

tywzxM 14321612          (20) 

 

 

5. SONUÇLAR 

 

Yalıtılmış bir binanın yıllık toplam maliyetini etkileyen iki parametre vardır. Bunlar yalıtım ve yakıt 

maliyetleridir. Binalarda yalıtım kalınlığının artmasına bağlı olarak ısı kaybı azalır. Bu yüzden birim 

alanı ısıtmak için gerekli enerji ihtiyacı azalır ve toplam maliyet düşer. Ancak yalıtım kalınlığının 
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gereğinden fazla arttırılması yalıtım maliyetini arttırır. Bu durumda yüksek yalıtım maliyeti nedeniyle 

belli bir noktadan sonra toplam maliyet artmaya başlar. Toplam maliyetin minimum olduğu bu nokta 

optimum yalıtım kalınlığı değeri olarak ifade edilmektedir. Şekil 1’de yakıt olarak kömür (a) ve 

doğalgaz (b) kullanımında oluşan yıllık maliyetler verilmiştir. Her iki yakıt türü için de toplam maliyet 

ve yakıt maliyeti yalıtım kalınlığının artmasıyla birlikte azalmaya başlamaktadır. Ancak bir noktadan 

sonra yalıtım kalınlığının fazla arttırılması toplam maliyeti arttırmaya başlamaktadır. Toplam maliyet 

optimum yalıtım kalınlığı noktasında minimumdur.  

 

        

 

Şekil 1. Farklı yakıt türleri için oluşan yıllık maliyetler 

 

Kömür ve doğalgaz kullanımında birim alandan gerçekleşen enerji tasarrufları Şekil 2’de verilmiştir. 

Enerji tasarrufu yalıtım kalınlığının artmasıyla birlikte yükselmektedir. Enerji tasarrufu değeri 

optimum yalıtım kalınlığı noktasında maksimum olur. Yakıt olarak kömür kullanılması durumunda 

elde edilecek enerji tasarrufu, yakıt olarak doğalgaz kullanımından elde edilecek enerji tasarrufundan 

fazladır. Bunun nedeni kömürün düşük verimi ve alt ısıl değeridir. Dolayısıyla birim alanı ısıtmak için 

gerekli enerjinin maliyeti kömür için doğalgaza göre daha fazladır. 

 

Çalışmada elde edilen optimum yalıtım kalınlıkları ve enerji tasarrufları Tablo 3’te verilmiştir.  
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Tablo 3. Çalışmada hesaplanan optimum yalıtım kalınlıkları ve enerji tasarrufları 

 

Yakıt tipi Optimum yalıtım kalınlığı (m) Enerji tasarrufu (TL/m²) 

Kömür 0.135 129.42 

Doğalgaz 0.118 98.01 

 

 

 

 

Şekil 2. Farklı yakıtların kullanımında elde edilen enerji tasarrufları  

 

Şekil 3’te farklı derece gün sayılarının optimum yalıtım kalınlıkları ve enerji tasarrufları üzerinde 

etkisi gösterilmiştir. Isıtma derece gün sayısının artması, bölgenin soğuk bir iklim bölgesinde yer 

aldığını gösterir. Bu durumda birim alandan gerçekleşecek ısı kaybı artacaktır. Dolayısıyla yalıtım 

malzemesinin optimum yalıtım kalınlığı da artacaktır. Isıtma derece gün sayısının yükselmesiyle 

birlikte birim alandan elde edilen enerji tasarrufu da artmaktadır. Dolayısıyla soğuk iklim bölgelerinde 

yalıtım uygulamalarından daha fazla enerji tasarrufu yapılabileceği yorumu yapılabilir.  
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Şekil 3. Derece gün sayısının optimum yalıtım kalınlıkları ve enerji tasarruflarına etkisi 

Şekil 4’te yakıt olarak kömür ve doğalgaz kullanımında oluşacak birim alan başına yıllık yakıt 

tüketimleri verilmiştir. Şekil incelendiğinde yakıt tüketiminin, her iki yakıtın kullanımında da yalıtım 

kalınlığına bağlı olarak ısı kayıplarının azalmasıyla düştüğü görülmektedir. Bu düşüşe bağlı olarak 

birim alanı ısıtmak için kullanılan yakıt tüketimi azalacak ve dolayısıyla hava kirliliğine neden olan 

emisyonlar azalacaktır.  
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Şekil 4. Yıllık yakıt tüketimleri 

 

Yıllık CO2 (a) ve SO2 (b) emisyonlarının yalıtım kalınlığına bağlı olarak değişimi Şekil 5’te 

verilmiştir. Yalıtım kalınlığının artmasıyla birlikte yıllık yakıt tüketimi azalacak dolayısıyla kullanılan 

yakıtların yanması sonucu açığa çıkan emisyonlar da azalacaktır. Bu durum şüphesiz fosil kaynaklı 

yakıtların yanması sonucu ortaya çıkan hava kirliliğini de azaltacaktır. Farklı yalıtım kalınlıkları için 

hesaplanan emisyon miktarları Tablo 4’te verilmiştir.  

          

Şekil 5. Yıllık CO2 ve SO2 emisyonları 

 

Tablo 4. Farklı yalıtım kalınlıklarında hesaplanan emisyonlar 

Yakıt 

tipi 

Yalıtımsız 

duvar için 

emisyonlar 

(kg/m²-yıl) 

3 cm yalıtım 

kalınlığında 

emisyonlar 

(kg/m²-yıl) 

6 cm yalıtım 

kalınlığında 

emisyonlar 

(kg/m²-yıl) 

9 cm yalıtım 

kalınlığında 

emisyonlar 

(kg/m²-yıl) 

Optimum 

yalıtım 

kalınlığında 

emisyonlar 

(kg/m²-yıl) 

 CO2 SO2 CO2 SO2 CO2 SO2 CO2 SO2 CO2 SO2 

Kömür 70.62 0.145 29.27 0.06 18.46 0.038 13.48 0.028 9.6 0.02 

Doğalgaz 35.56 - 14.74 - 9.27 - 6.79 - 5.42 - 
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Bu çalışmada Karabük ili için optimum yalıtım kalınlığı tespitinin ekonomik analizi ve hava kirliliğine 

olan etkileri incelenmiştir. Çalışma yaşam döngüsü maliyet analizine dayanan P1-P2 metodu ile 

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın ekonomik boyutu, yakıt olarak kömür kullanıldığında optimum yalıtım 

kalınlığı ve enerji tasarrufunun sırasıyla 0.135 m ve 129.42 TL/m² olduğunu göstermiştir. Yakıt olarak 

doğalgaz kullanımında ise bu değerler sırasıyla 0.118 m ve 98.01 TL/m² olarak bulunmuştur. Optimum 

yalıtım kalınlığının hava kirliliğine olan etkileri incelendiğinde, yalıtımsız bina dış duvarında 

hesaplanan yıllık yakıt tüketimi, CO2 ve SO2 emisyonlarının optimum yalıtım kalınlığı noktasında 

kömür için %86 azaldığı belirlenmiştir. Doğalgaz kullanımında ise yıllık yakıt tüketimi ve CO2 

emisyon miktarı optimum yalıtım kalınlığı noktasında %85 azalmıştır.   

 

Bu veriler, binalarda yalıtım uygulamalarının önemini göstermektedir. Özellikle Karabük gibi uzun 

yıllardır devam eden hava kirliliği problemleri olan bir şehirde yalıtım uygulaması ekonomik boyutu 

kadar çevresel boyutuyla da önem kazanmaktadır.  
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İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ; TOPRAK VE SU KAYNAKLARI, TARIM VE ÇEVRE ETKİLEŞİMİ 

Bülent SÖNMEZ Ziraat Yüksek Mühendisi, bulentsonmez@tagem.gov.tr 

GTHB-Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü/ANKARA 

 

ÖZET 

Tarım sektöründe sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, kaynakları tüketmeden kullanmak 

anlayışıyla, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar stratejik öneme 

sahiptir. Türkiye’de kurak ve yarı kurak iklim koşullarına bağlı doğal etmenler ile tuzluluk, erozyon ve 

çölleşme çok yaygın olarak oluşmaktadır.. Su kaynaklarının azalması sonucunda kuraklık ve 

çölleşmeden en fazla etkilenen ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığı bildirilmektedir. Toprağın 

fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik yapısında aykırı değişim ve tükenmeler ile toprak kirlenmekte, 

verimliliği azalmakta ve doğal denge bozulmaktadır. Buna bağlı olarak biyolojik çeşitlilik azalmakta 

ve ekosistem olumsuz etkilenmektedir. Toprak ve çevresel kalitedeki olumsuzluklar tarımsal üretime 

miktar ve kalite olarak yansımaktadır. Bilimsel değerlendirmeler sürdürülebilir tarımsal üretim için, 

kaynaklarının doğru yöntemlerle kullanılması ile kaynakların kullanım etkinliğini artırarak risklerin 

azaltması gerektiğini ortaya koymaktadır. Dünyadaki değişimler de dikkate alınarak, arz güvenliğinden 

gıda güvenilirliğine, enerjiden sanayiye, doğal kaynakların korunmasından sürdürülebilirliğe, kırsaldan 

kentlere, tarımsal girdilerden tüketime kadar bütün unsurlar değerlendirilerek doğal kaynakların 

dengeli ve verimli kullanımını gerekli kılmaktadır. 

 

 

 

Anahtar Kelimeler: Tarım, Çevre, Toprak ve Su Kaynakları, İklim Değişikliği, Tuzluluk, Çölleşme, 

Sulama Suyu, Toprak Kalitesi 
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1. GİRİŞ 

Dünya nüfusunun, üçte birinin su stresi olan ülkelerde, kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde,  

¾’ünün gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı, nüfusun 2025 yılında 8.5 milyar olacağı, nüfus artışının 

%90’nın bu ülkelerde olacağı ve 1 milyar insanın güvenli su kaynaklarının eksikliğini yaşadığı 

bildirilmektedir. 

Değişen iklim koşulları ve buna bağlı olarak yağışların azalması, buharlaşmanın artması, yeraltı 

ve yerüstü su kaynaklarında görülen azalmalar ve toplumsal yaşamdaki gelişmeye bağlı olarak evsel 

ve endüstriyel su talebi artışları, tarımsal amaç ile kullanılan su kaynaklarında bir azalmaya yol 

açmaktadır. Sürdürülebilir tarımsal üretim için, sulama suyunun yarayışlılığı önemlilik arz etmektedir.  

Su kaynakları, Türkiye’nin gelişimi için son derece önemlidir. Su kaynaklarının azalması 

sonucunda kuraklık ve çölleşmeden en fazla etkilenen ülkeler arasında Türkiye’nin de yer aldığı 

bildirilmektedir. Türkiye’de mevcut su kaynaklarının % 74’ü tarımda sulama suyu olarak 

kullanılmaktadır. Bu oranın modern sulama teknikleri kullanarak 2030 yılında % 65’e düşmesi 

beklenmektedir. 

Dünya üzerinde tarım alanlarının genişletilmesi imkânının sınırlı olması, birçok ülkede bu 

imkânın bulunmaması, hatta erozyon, yanlış kullanım başta olmak üzere toprak bozunumuna neden 

olunmasına karşın, her geçen gün gıda ve tarımsal hammadde ihtiyacının artması ve özellikle tarım 

ürünlerinin yakıt üretiminde hammadde olarak kullanılmaya başlanması, ileriye yönelik gıda kıtlığı 

endişesini ve dolayısı ile tarım arazilerinin sürdürülebilir kullanımı konusundaki farkındalığı 

artırmıştır. Bu çerçevede değerlendirildiğinde, 2025 yılında 8.5 milyarı aşacağı tahmin edilen dünya 

nüfusunun gıda ihtiyacını karşılamak için verimlilik artışının yanı sıra insan sağlığı ve çevrenin 

korunması ile tarımsal arazilerin sürdürülebilirliğini ilke edinen üretim yöntemlerin geliştirilmesi ve 

uygulanması önemli bir gerekliliktir.  

Kurak ve yarı kurak bölgeler dünyadaki toplam alanın yaklaşık % 46'sını kaplamaktadır. Bu 

iklim bölgelerinde sulanan alanların yaklaşık % 50'sinde ise değişik düzeylerde tuzluluk sorunu vardır. 

Hem Türkiye’de hem dünyadaki toplam sulu tarım alanlarının fazla sulamadan ötürü % 20 sinde 

sızma, toprağın üretimini azaltan tuzlanmaya sebep olmaktadır. Dünya genelinde 954 milyon ha 

tuzdan etkilenmiş ve üretkenliği kısıtlanmış toprak bulunduğu bildirilmektedir. Bu tip sorunlu 

topraklar, Avrupa' da 50,8 milyon, Asya kıtasında 320 milyon ha alan, Türkiye’de ise yaşlık sorunu 

olan alanlarla beraber 4,2 milyon ha alan kaplamaktadır. Çoraklık ve beraberindeki sorunlar, birçok 



 

201 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

yerde ortaya çıkmakta ve giderek büyümektedir. Dünyada her yıl 1,5 milyon hektar sulanabilir arazi 

tuzlanmadan etkilenmektedir. Nüfusun artması, küresel ısınma ve iklim değişiklikleri ile suya dayalı 

ihtiyaçlardaki artış, özellikle tarımda kullanılan su kaynaklarını olumsuz etkilemektedir. Yapılan bir 

tahmine göre önümüzdeki 75 yıl içinde dünya genelinde tarım arazilerinin yaklaşık, sadece % 10 

artabileceği, buna karşın dünya nüfusunun iki katına çıkacağı ve bu artışın büyük bir kısmının, 

tuzluluğun çok yaygın olduğu dünyanın yarı kurak ve kurak bölgelerinde olması sulama suyu 

yönetiminin önemini göstermektedir (Sönmez, 2008).  

Çizelge 1. Tuzlu Alanların Dünya Genelinde Dağılımı (Szabolcs, 1991). 

              KITA        TUZLULUK (milyon ha.) 

Afrika 

Avrupa 

Avustralya 

Amerika 

Asya 

TOPLAM 

80.5 

50.8 

357.3 

146.9 

319.3 

954.8 

 

UNESCO’ tarafından hazırlanan “Dünya Su Gelişme Raporu”nda, tatlı su kaynakları açısından, 

Türkiye dünyada 45. sıradadır. Yıllık tüketilebilecek su miktarı yaklaşık 112 km³ kabul edildiğinde, 65 

milyon nüfusa göre, 1730 m³ su düşmektedir. 70 milyon için bu değer, 1624 m³e düşmektedir. Ülke 

nüfusu hızla arttığına göre, yakın gelecekte bu rakam daha da küçülecektir. Nüfusumuzun 2030 yılında 

80 milyonu aşacağı hesaplanmaktadır. Kişi başına düşen 1.624 m
3
/yıl olan kullanılabilir su miktarının 

2030 yılında 1000 m
3
’e düşeceği tahmin edilmektedir. Mevcut büyüme hızı, su tüketim 

alışkanlıklarının değişmesi gibi faktörlerin etkisi de dikkate alındığında su kaynakları üzerine 

olabilecek baskıları tahmin etmek mümkündür (Gürer, 2007). 

Tüm bu nedenlerden dolayı mevcut doğal kaynakların, etkin bir şekilde kullanılması zorunlu 

olmaktadır. “Su” günümüzün ve geleceğin en önemli stratejik kaynaklarından biri olup sulamada 

modern tarımın ayrılmaz bir parçasıdır. Sulama suyunun iletiminde, dağıtımında, sistemin 

işletilmesinde ve araziye tatbikinde sağlanacak tasarruf son derece hayati bir öneme sahiptir. 

Tarım sektöründe sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, kaynakları tüketmeden kullanmak 

anlayışıyla, doğal kaynakların korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Gıda 
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Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Stratejik Planı, Dünyadaki değişimler de dikkate alınarak, arz 

güvenliğinden gıda güvenilirliğine, enerjiden sanayiye, doğal kaynakların korunmasından 

sürdürülebilirliğe, kırsaldan kentlere, tarımsal girdilerden tüketime kadar bütün unsurlar 

değerlendirilerek katılımcı bir yaklaşımla hazırlanmış ve uygulamaya aktarılmıştır. 

2. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ; TUZLULUK VE ETKİLERİ 

Türkiye kurak ve yarı kurak iklim koşullarına bağlı doğal etmenler ile tuzluluk, erozyon ve 

çölleşme sorunlarıyla çok fazla ve yaygın olarak karşılaşmaktadır. Yıllık yağış, gerek toplam miktar 

gerekse yıl içerisinde dağılımı nedeniyle topraktaki tuzların yıkanmasında yeterli olmadığından 

tuzluluk artmakta, bu da çoraklaşmayı ve çölleşmeyi hızlandırmakta veya çölleşmenin etkisiyle 

topraklar çoraklaşmaktadır.  

Çoraklaşma ile toprak yüzeyini kaplayan bitki örtüsü sınırlanmakta, organik madde azalmakta, 

suyun ve toprağın fiziksel özellikleri kötüleşmektedir. Suyun yarayışlılığı ve bitki besin maddelerinin 

alımı olumsuz etkilenmektedir. Toprağın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve jeolojik yapısında aykırı 

değişme, yıpranma ve tükenmeler ile toprak kirlenmekte, verimliliği azalmakta ve doğal denge 

bozulmaktadır. Buna bağlı olarak biyolojik çeşitlilik azaltmakta ve ekosistem olumsuz 

etkilenmektedir. Bu süreç sonunda, ovalarda ve kapalı havzalarda sulamaya elverişli topraklardan, 

diğer bir ifade ile verim potansiyeli yüksek olması gereken topraklardan tarımsal açıdan hemen hemen 

istifade edilemez duruma gelinmektedir. Toprak yönetimi uygulamalarının uzun dönem etkilerinin, 

toprak ve çevresel kalite ile tarımsal üretimde yaratacağı riskin azaltması gerekmektedir. 

Çölleşmenin etkisi çoraklığın derecesine bağlı olarak artmaktadır. Çölleşme toprakta tuz birikimine 

yol açmakta, tuzların yıkanmasını azaltmakta, yeraltı ve yüzey sularının tuz yoğunluğunu 

arttırmaktadır.  
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Şekil 1. Çölleşmeye Eğilimli Alanların Dünya Dağılım Haritası (FAO, 2009)  

Tuzluluk ve çölleşmeyle ilgili sorunlar, Amerika kıtasında, Kuzey, Orta ve Güneyinde 

Amerika' da; Doğu ve Güneydoğu Asya'da özellikle Hindistan, Pakistan ve Çin’de; Afrika'da; Sudan, 

Mısır, Libya, Tunus, Cezayir ve Fas'ta, Arap yarımadasından Irak, Suriye, Lübnan, Ürdün ve 

Avustralya'da, hatta Avrupa’da güney-doğu ve güney-batıda kurak bölgelerde, İspanya’da, Portekiz’de 

ortaya çıkmakta ve giderek büyümektedir. Kuzey Afrika’dan Güney-Batı Asya’ya olan bölgede 3 

milyon hektar sulanan alan potansiyel tuzluluk tehlikesi altında, Doğu ve Güney-doğu Asya’da 

çölleşme ve tuzlanmanın önüne geçilemez ise 7 milyon hektar alanın çölleşmesinin kaçınılmaz olacağı 

bildirilmektedir. 

Çizelge 2. Toprak tuzluluğuna bağlı olarak çölleşmenin derecesi ve etkileri (Sönmez, 2008) 

Çölleşme Bitki Örtüsü Toprak Tuzluluğu (EC dS/m) Bitki Verimi 

Hafif İyi veya çok iyi  < 4 %10’dan daha az 

azalmakta  

Orta Orta  4–8 %10–50 arasında 

azalmakta 

Yüksek Zayıf 8–15 %50–90 arasında 
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azalmakta 

Çok Yüksek Arazi büyük 

ölçüde bitki 

örtüsünden 

yoksun 

 

Yüzeyde tuz kabukları, tozları 

% 90’dan daha fazla 

azalmakta 

 

Yapılan çalışmalar sonucunda, kurak-yarı nemli araziler, Türkiye'nin Orta ve Güneydoğu 

Anadolu bölgelerinin büyük bir bölümü ile Orta ve Doğu Akdeniz bölümlerinin bir kısmında ve Doğu 

Anadolu'nun batısında ve doğusunda yayılmaktadır. Yarı kurak iklim koşulları ise, yıllık ortalama 

yağış toplamlarının 400 mm' den az olduğu, özellikle Konya ve Iğdır yörelerinde egemendir. Çizelge 

3de görüleceği gibi, Türkiye'nin karasal iç ve doğu bölgeleri Güneydoğu Anadolu Bölgesi çölleşmeye 

eğilimli kurak araziler olarak değerlendirilmiştir. İnsan kaynaklı etmenlerin de dikkate alınması ile 

Akdeniz ve Ege bölgelerinin bazı kesimleri de çölleşme sürecinden etkilenebilecek yarı nemli alanlar 

olarak düşünülebilir (Türkeş, 1998, Türkeş, 1999). 

Türkiye’nin farklı bölgeleri iklim değişikliğinden farklı biçimde ve değişik boyutlarda 

etkilenecektir. Örneğin, sıcaklık artışından daha çok çölleşme tehdidi altında bulunan Güney Doğu ve 

İç Anadolu gibi, kurak ve yarı kurak bölgelerle, yeterli suya sahip olmayan yarı nemli Ege ve Akdeniz 

bölgeleri daha fazla etkilenmiş olacaktır. Meydana gelecek iklim değişiklikleri, tarımsal faaliyetlerde 

hayvan ve bitkilerin doğal yaşam alanlarında değişikliklere yol açacak, özellikle yukarıda belirtilen 

bölgelerimizde, su kaynakları bakımından önemli sorunlar ortaya çıkacaktır. Türkiye, küresel 

ısınmanın özellikle su kaynaklarının zayıflaması, orman yangınları, kuraklık ve çölleşme ile bunlara 

bağlı çevreyle ilgili bozulmalar gibi öngörülen olumsuz yönlerinden etkilenecektir ve küresel 

ısınmanın potansiyel etkileri açısından risk grubu ülkeler arasındadır.  



 

205 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

         

Şekil 2. İnsan Kaynaklı Çölleşme Risk Dağılım Haritası (FAO, 2009)  

  

3. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ; SULAMA SUYU KALİTİTESİNDEKİ DEĞİŞİMLER VE 

ETKİLERİ 

Doğada sulama sularının tuz kaynağına esas teşkil eden ayrışma ve parçalanma olaylarının iklim 

değişikliklerinin etkisiyle hızlanması sonucunda ana kaya içerisinde bulunan tuzlar açığa çıkar. Açığa 

çıkan tuzlar sulama suyunun yüksek tuzluluğuna esas teşkil eder. Suların tuz içeriği arttıkça da sulama 

suyu olarak etkinliği azalmakta, suda bulunan bazı tuzlar, diğer tuzların çözünürlüğünü ve 

yarayışlılığını azaltmaktadır. Su depolama ve iletim yapılarında siltasyon oluşmakta ve su kalitesi 

bozulmaktadır. 

Yağış, akış ve sızmaya bağlı hidrolojik koşullar su kaynaklarının oluşumunda ve bu 

kaynakların kirlilik durumu da arıtma gereksiniminin belirlenmesinde büyük önem taşıyan faktörlerdir. 

Bu faktörlerdeki değişim yalnızca suyun miktarını değil aynı zamanda kalitesini de etkilemektedir. 

Değişen iklim koşulları ve buna bağlı olarak yağışların azalması, buharlaşmanın artması, yeraltı ve 

yerüstü su kaynaklarında görülen azalmalar ve toplumsal yaşamdaki gelişmeye bağlı olarak evsel ve 

endüstriyel su talebi artışları, tarımsal amaç ile kullanılan su kaynaklarında bir azalmaya yol 

açmaktadır. Sürdürülebilir tarımsal üretim için, sulama suyunun yarayışlılığı önemlilik arz etmektedir. 
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Bu durumda tuzlu sular gibi tarımsal açıdan iyi ve kötü kaliteli sulama sularının ve diğer atık su 

kaynaklarının doğru yöntemlerle ve yeniden kullanılması yoluyla, sulama için kullanılan kaynakların 

kullanım etkinliğini artırarak sulanan alanlardaki fazla su talebi riskinin azaltması ve tuzluluğun 

önlenmesi gerekmektedir.  

Türkiye, iklim değişikliği sorununun yol açtığı olumsuz etkilere en açık coğrafyalardan biri olan 

Doğu Akdeniz havzasında bulunmaktadır. IPCC Dördüncü Değerlendirme Raporunda; Akdeniz 

Havzasının küresel ısınma ve İklim değişikliğinden en fazla etkilenecek bölgeler arasında yer alacağı 

bildirilmektedir. Bilim adamlarınca yapılan tahminlerde, iklim değişimi ile öncelikle bölgenin yağış 

rejiminin değişeceği ve yağışlarının önemi ölçüde azalacağı öngörülmektedir. Mevcut öngörüler, 

2025’te özellikle Türkiye, Mısır ve Suriye’de küresel ısınmayla beraber yağış miktarının %25 oranında 

düşeceğini göstermektedir (TKB, 2010).  

Yağışlarda meydana gelecek bu azalmalar, öncelikle bölgenin su kaynaklarını olumsuz yönde 

etkileyecektir. Bu nedenle, iklim değişikliğinin bölgemizde yol açması muhtemel ve en önemli 

sorunlardan birisi su kıtlığı ve buna bağlı olarak gelişen kuraklık olacaktır. Son 50 yılda, Akdeniz 

genelinde yağış miktarı % 20 azalırken, su talebi iki katı artış göstermiştir.  Artış gösteren ülkelerin 

başında Türkiye, Fransa ve Suriye gelmektedir. Su tüketiminin % 65’ini tarımsal amaçlı sulamanın 

oluşturduğu bu bölgede, su kıtlığının başlıca nedenleri arasında kuraklık kadar tarımda yanlış sulama 

tekniklerini de saymak mümkündür. Eski çağlarda yapılan bu hatalardan çok önemli derslerin alınması 

gerekirken, insanlar sulanan alanlardaki tuz dengesine ve drenaj sistemlerine yeterli önemi vermeden 

büyük su depolama ve dağıtım sistemleri inşa etmeye devam etmiştir. Birçok ülkede "modern" sulama 

sistemleri, özellikle yetersiz drenaj nedeniyle tarımsal alanların yaklaşık %30'nu çoraklaştırmıştır.  

Hali hazırda, Akdeniz Havzasında bulunan su kaynakları kısıtlı, düzensiz ve tehdit altındadır. 

Diğer yandan, bu bölgede ki hızlı nüfus artışına bağlı olarak artan su talebinin karşılanabilmesi için 

bölgemizdeki su kaynaklarının korunması ve etkin kullanılması her zamankinden daha fazla önem 

kazanmaktadır. Türkiye’nin farklı bölgeleri iklim değişikliğinden farklı biçimde ve değişik boyutlarda 

etkilenecektir. “İklim Değişikliği Birinci Ulusal Bildirimi” raporuna göre; Türkiye’nin batı illerinde 

kış yağışları son elli yılda önemli ölçüde azalma, yaz sıcaklıklarında ise belirgin bir artış olmuştur. 

Yağış azlığı ve sıcaklığa bağlı olarak, ülkemizin batısında ve güneybatısında yer alan akarsularda 

ortalama akışta belirgin azalma görülmektedir (Türkeş, 2003, TKB, 2010).  

http://www.porttakal.com/haberleri/turkiye/
http://www.porttakal.com/haberleri/akdeniz/
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Tuzluluk değerlerine göre ülkemiz akarsularının büyük bir bölümü FAO su kalitesi kriterlerine 

göre tuzluluk açısından sorunsuz olarak tanımlanan sulama suyu sınıfında yer almakta önemli bir 

problem arz etmemektedir. Topraksu Araştırma Enstitülerince Türkiye Büyük Akarsu Havzaları su 

kalitelerine yönelik 1980’li yılların başlangıcında yapılan değerlendirmelerde ülkemiz sularının % 

9,5’i 2,25 dS/m den yüksek tuzluluk gösterdiği belirlenmiştir (Becer, 1984). Son yıllarda yapılan 

değerlendirmelerde ise ülkemiz sularının %15’nin 2.00 dS/m den yüksek tuzluluk gösterdiği 

bildirilmektedir (Yurtseven ve diğerleri, 2010). 

Son yıllarda dünyada ortaya çıkan ve etkisini her yıl daha fazla hissettiğimiz iklim değişmesi, 

belirli bir alan veya dönemde kuraklığa neden olabilmektedir. Nitekim 2007 yılında, Türkiye son 

dönemlerin en kurak ve sıcak yılını geçirmiştir. Ülke genelinde, toplam yağış’ta % 17 bir azalma 

olmasına karşın, yaşanan kuraklıktan dolayı, birçok temel tarım ürününde üretim düşmüştür. 

Ülkemizin bazı önemli hububat üretim merkezlerinde, ürün kayıplarının % 40–50 oranına ulaştığı 

tespit edilmiştir (TKB, 2010). GTHB Kuraklık Eylem Planını geliştirerek yürürlüğe koymuştur. Tarla 

içi sulama sistemlerinin temininde çiftçiler sorumlu olduğundan, Kuraklık Eylem Planından sonra 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) doğrudan kendisi bir çiftçiye veya çiftçi örgütüne 

verilecek destek toplamı sınırlı olmak koşuluyla sırasıyla toplam maliyetin %50 ve %75 oranında hibe 

veya Ziraat Bankası ve Tarım Kredi kooperatifleri aracılığıyla faizsiz kredi desteği sağlamaktadır.  

4. İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ; TOPRAK KALİTİTESİNDEKİ DEĞİŞİMLER VE ETKİLERİ 

Toprak kalitesi agroklimatik faktörler, hidrojeoloji ve üretim tekniklerinin bir fonksiyonudur. 

Toprak derinliği, su tutma kapasitesi, hacim ağırlığı, yarayışlı besin maddesi miktarı, organik madde 

miktarı, mikrobiyal kütle, karbon ve azot içeriği, toprak yapısı, infiltrasyon hızı, ürün verimi gibi 

birçok özellik tarafından belirlenir. Bir toprak kalite indeksinde toprak özellikleri, üretim 

potansiyelleri, çevresel faktörler, insan ve hayvan sağlığını etkileyen kriterler, erozyon hassasiyeti, 

biyolojik çeşitlilik, gıda güvenliği ve kalitesi, yönetim pratiklerine ait faktörlerin bulunması gerektiğini 

bildirmişlerdir (Parr ve diğerleri, 1992, Cebel, 2009). 

Ülkemiz topraklarının en önemli sorunlarından biri erozyondur. Türkiye Arazi Varlığı Envanter 

çalışmaları sonuçlarına göre; arazilerimizin 5,6 milyon hektarında (% 7) hafif, 15,6 milyon hektarında 

(% 20) orta, 28,3 milyon hektarında (% 36) şiddetli ve 17,4 milyon hektarında (% 22) çok şiddetli 

erozyon görülmektedir. İşlenen tarım arazilerinin yüzde 59’unda, mera arazilerinin ise yüzde 64’ünde 
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erozyon söz konusudur. Bu değerler ülkemiz topraklarının ne denli erozyona maruz kaldığını 

tartışmasız ortaya koymaktadır. Etkili toprak derinliğine göre ise her türlü bitkisel üretime elverişli 

toprak derinliğine sahip arazi miktarı yalnızca 11 milyon hektardır. 

Toprak fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile bir bütündür ve toprak davranışına tüm bu 

özellikler, değişik seviyelerde etki eder ve bir bütün olarak toprak kalitesini belirler. Yağışın miktar ve 

dağılımındaki yetersizlik ve düzensizlik topraklarda fiziksel, kimyasal ve biyolojik reaksiyonları 

etkiler. Sıcaklık değişimleri toprak oluşumunu ve özelliklerini etkilemekte, sıcaklığın artması 

topraktaki kimyasal olayları 2–3 kat arttırmaktadır. Hızlanan ayrışmalar sonucunda ana kaya 

içerisinden açığa çıkan tuzlar, su ve rüzgâr ile ince su serpintileri halinde iç kısımlardaki arazilere 

kadar taşınır, yüksek buharlaşmanın etkisiyle tuzluluk, çoraklık ve çölleşme artar. Yağışın azalması ve 

sıcaklığın artması ile topraktaki yarayışlı nem azalır ve bitki su gereksinimi artar. Organik madde 

azalır, toprağın fiziksel özellikleri kötüleşir. Bazı topraklarda dönüşümsüz sertleşmiş alt katman 

oluşur. Toprakta suyun ve bitki besin maddelerinin yarayışlılığı olumsuz etkilenir. Bitki besin 

maddelerinin alımı zorlaşır ve toprağın verimliliği azalır. Tuzluluk ile toprak yüzeyini kaplayan bitki 

örtüsü sınırlanır ve verimi % 90’a varan oranda düşer, doğal denge bozulur, biyolojik çeşitlilik azalır 

ve ekosistem olumsuz etkilenir (Sönmez, 2008). Toprak ve çevresel kalitedeki olumsuzluklar tarımsal 

üretime miktar ve kalite olarak yansır. Üretim deseninde değişikliklere yol açar  

İklim değişikliğine bağlı olarak yağışların ve dolaylı olarak sulamanın azalmasıyla evaporasyon 

ve transpirasyon olayları artacak bunun sonucu olarak da topraklarda tuzlulaşma sorunu ortaya 

çıkacaktır. Bunun yanı sıra değişen çevre koşulları özellikle sıcaklık ve yağışın artması durumunda 

toprakların mineralojik özelliklerini etkileyerek, minerallerin strüktürel yapılarından izomorfik yer 

değiştirmeye bağlı olarak ayrışma ile ortaya çıkan elementlerin toprak profilinden kolayca uzaklaşarak 

elementler açısından zayıflamasına neden olacaktır. Sıcaklığın 10°C artması topraklarda süregelen 

kimyasal olayların hızını 2–3 kat arttırmaktadır. Bunun sonucu toprakta bitkiler açısından önem 

taşıyan fosfor ve bazı iz elementlerinin yarayışsız forma dönüşmesi söz konusu olacaktır. İklim 

değişikliğine bağlı olarak kil minerallerindeki yüzeysel değişimler, (katyon değişim kapasitesi, 

elektriksel yük ve parçacık boyutu vb.) strüktürel değişimlerden daha hızlı olmaktadır. Bu da, toprak 

içerisindeki kil minerallerinin yüzeysel değişimleri toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerine etkisinin 

daha fazla olmasına neden olmaktadır. Yağışların artması durumunda, topraklar uzun süre su ile 

doygun durumda kalacağından topraktaki oksijen miktarı azalacak, bitkilerin gelişmesi olumsuz yönde 



 

209 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

etkilenecektir. Küresel iklim değişikliğinin bir sonucu olarak, denizlerin yükselmesi ile kıyı 

bölgelerdeki tarım topraklarının su altında kalması veya geriye doğru taşınması deniz seviyesinin 

yükselme miktarına ve kıyı materyalinin direncine bağlı olarak değişecektir  ( Durak ve Ece, 2007).  

Küresel olarak beklenen iklim değişikliği birçok olumsuzluğu beraberinde getirmesine rağmen, 

toprakların birçok özelliğini olumlu yönde de etkileyecektir. Özellikle, toprakların fiziksel kalitesini 

arttıracak ve atmosferik CO2’in artması sonucunda toprak verimliliğinde göreceli bir artış söz konusu 

olacaktır. Organik madde miktarı, strüktürel yapının dayanıklılığı ve tamponlama özelliği artacaktır.  

Ülkemiz toprakları, makro besin maddelerinden olan azot bakımından genellikle fakir olup iyi 

ve yüksek organik maddeli toprakların toplam oranı sadece %12 dir. Kuraklığın ve şiddetli yağışın her 

ikisine de duyarlılığı azaltan toprak organik maddesindeki artışı sağlayan yöntemler ve uygulamalar 

önemli seçenektir. Toprakta nem tutulumuna yardımcı olan arazi yönetim uygulamalarının 

geliştirilmesi ve besin maddesi miktarlarının toprakta uygun seviyelerde korunması verimliliği 

artırabileceği gibi güçlü iyileştirmeler de sağlayabilmektedir. 

 

 SONUÇ  

Ülkemizde yanlış toprak ve su yönetimi toprak bozulmasına ve kaybına sebep olmaktadır. Uygun 

olmayan sulama sistemleri aşırı su kullanımını artırmakta dolayısıyla tuzluluk, drenaj ve çevre 

sorunları ortaya çıkmaktadır. Yer altı ve yer üstü su kaynakları hızla kirlenmektedir. Küresel ısınma ve 

iklim değişiklerinin etkisinin giderek arttığı günümüzde, yeni teknolojilerin uygulanmasında bilgi 

eksikliğinden işletme zafiyeti oluşmaktadır. Bununla birlikte,  ülkemizde çevreye duyarlı tarımsal üretim 

faaliyetleri giderek daha fazla desteklenmeye başlanmıştır. AB ülkelerinde üreticilerin destekleme 

ödemelerinden tam olarak yararlanabilmeleri çevreyi ve toprağı korumaya yönelik bazı gereklilikleri yerine 

getirmeleri şartına bağlanmıştır.   

Türkiye’de küresel ısınma nedeniyle yağış azalacak, sıcaklığın ve dolayısıyla kuraklığın artmasına 

bağlı olarak arazi kullanım şekli ve tarım yöntemleri ile su kaynaklarının kullanımı ve su niteliği 

değişecektir. Geniş tarım alanları, kullanılacak kötü nitelikli sulama suları nedeniyle tuzluluk sorunları 

ile karşılaşacaktır. Sulama sularının büyük bölümü en az iki üç kere kullanılacaktır (Kanber ve 

diğerleri, 2010).  
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İklim değişikliği dolayısıyla gelecek yıllarda su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi büyük 

önem kazanmaktadır. Su kaynaklarımızı bilinçli kullanmak, mevcutları korumak, kaynaklarımızı 

çevreye gerekli önemi vererek geliştirmek zorundayız. Kötü kaliteli sulama sularının ve diğer atık su 

kaynaklarının doğru yöntemlerle yeniden kullanılması yoluyla, sulama için kullanılan kaynakların 

kullanım etkinliğini artırarak sulanan alanlardaki fazla su talebi riskinin azaltması gerekmektedir.  

Sınırlı sulama suyu kaynakları koşullarında sulama suyu uygulama zamanı ve uygulanan su 

miktarlarının söz konusu olduğu ortamlarda, yetiştirilen bitkilerin farklı gelişme dönemlerinde 

gösterdikleri gereksinimler ve o dönemlerde sahip oldukları kurağa mukavemet ve stres koşullarının 

verime yansıması gündeme gelmektedir.  

Toprakların iklim değişikliklerinden etkilenmesini en aza indirebilmek için; fiziksel, kimyasal ve 

biyolojik olarak tamponlayıcı etkiye sahip olan organik madde seviyesinin arttırılması, toprak işlemeyi 

minimum düzeye indirerek toprakların agregasyonunun korunması, bitki deseninin ekim nöbetine 

uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmekte ve mümkün olduğunca arazi yüzeyi boş bırakılmaması 

yönündeki bilimsel öneriler uygulanmalıdır. 

Sürdürülebilir tarım ve çevre açısından daha etkin su kullanımı, yüksek kalite standartları (Ürünler ve 

temiz kaynaklar; toprak ve su), bütünleşik toprak ve su kaynakları yönetimi ve doğru teknolojilerin 

kullanımı son derece önem arz etmektedir. 
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IĞDIR İLİ TARIM İŞLETMELERİNİN ZİRAİ MÜCADELE UYGULAMALARINDA 

ÇEVREYE DUYARLILIKLARI
141

 

Yakup Erdal ERTÜRK 

Iğdır Üniversitesi 

ÖZET 

Bu çalışmada Iğdır ilinde ve ilçelerinde bitki üretimi yapan tarım işletmesi sahiplerinin bitki 

korumayla ilgili uygulamalarını gerçekleştirirken, tabiata ve insan sağlığına verebilecekleri zarar 

hakkında bilgili olup olmadıkları araştırılmıştır. Çalışmanın verileri Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğünün Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı toplam 104 tarım işletmesinin 

sahipleriyle yüz yüze yapılan anket çalışmalarıyla elde edilmiştir. Tarım ilâçlarının çevreye zararı 

konusunda çiftçilerin yarısına yakın kısmının zarar yoktur demesi, dörtte birinin de kalıntılar 

konusunda zararsız olacağını ifade etmesi çiftçinin bilinç seviyesinde yetersizliği ifade etmektedir. 

Bilhassa ilâçlama âletlerinin temizleme sularının atılmasında yeterli dikkatin gösterilmemesi, ilâç 

ambalajları ve kalan ilâçların muhafaza ve imhasındaki cevaplar çiftçilerin çevre ve ziraî mücadele 

konusunda ki bilinçsizliğini göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Çevre duyarlılığı, bitki koruma uygulamaları, çevre ve insan, bitki üretimi 

 

ENVIRONMENTAL AWARENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES IN THE IGDIR 

PROVINCE OF TURKEY AT IMPLEMENTATION OF PLANT PROTECTION  

Abstract 

In this study, it was researched if farmers from the Igdir Province of Turkey have knowledge and 

awareness on effect of plant protection implementations on environment and human health. The data 

were collected from 104 enterprises, which have been recorded in Farmer Records System of the Igdir 

Province directorate of Food, Agriculture and Livestock Ministry, through discussions face to face. 

Almost half of the farmers told that pesticides are harmless, and one forth pesticide residues are 

                                                           
141

 Organizasyon şeması için bkz. 

http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2044&title=Organization, 03.03.2012 

http://www.cittaslow.org/index.php?method=section&id=2044&title=Organization
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harmless, which shows insufficiency in conciseness of farmers. Especially, that no attention was given 

cleaning waters’ deposits, and responses about removing chemical packages and remove and storage 

of remaining pesticides, showed lack of awareness on plant protection.  

 

Keywords: Environmental awareness, plant Protection implementations, environment and human, Crop 

production 

1. GİRİŞ 

Tarım, insanların hayatlarını devam ettirmeleri için mutlak ihtiyacı olan gıda üretimini temin eden bir 

sektördür. Giderek artan nüfusun gıda talebinin karşılanması hükümetlerin çözmeleri gereken önemli 

bir meseledir. Bu meselenin çözümü için tarım üretiminin eksantif şartlardan entansif şartlara 

taşınmasına yönelik politikalar geliştirilmektedir. Entansif tarım, birim alandaki verimi artırmak için 

kullanılan girdi miktarının artırılmasını ve sertifikalı tohum kullanımı, gübreleme, hastalık ve 

zararlılarla mücadele, sulama, toprak işleme, çapalama gibi teknik faaliyetleri içermektedir. Birim 

alandaki verimin artırılmasında doğrudan verimi etkileyen hastalık ve zararlılarla mücadele edilmesi 

önemli bir yer tutmaktadır. Ziraî mücadelenin, tarımda verimin artışının sağlanması, ürün kalitesinin 

ve uygulanan tarım tekniklerinin iyileştirilmesi, ürünlerin üretim zamanı ve üretim alanlarında 

münavebe uygulanması gibi faydaları bulunmaktadır (Olhan, 1997). Ancak, ziraî mücadelede kimyasal 

yöntemlerin kullanımı insan sağlığı ve çevreye olumsuz etkileri gibi birçok meseleyi de beraberinde 

getirmektedir (Peker, 2012). Yoğun ve bilinçsiz bir şekilde kullanılmaları sonucunda gıdalarda, toprak, 

su ve havada kimyasalların kendisi ya da parçalanma ürünleri kalabilmektedir (Oğuz, 1996).  Dünya 

genelinde tarım sisteminin ayrılmaz bir parçası olarak kimyasal kullanımının, tarım ürünlerinde kalıntı 

riski ve çevreye olumsuz etki yapması dikkatle üzerinde durulması gereken bir konudur (Peker, 2012).  

Çünkü sürdürülebilir bir tarım faaliyeti ya da gıda üretimi, hastalık ve zararlılarla mücadelenin çevreye 

ve insana en az seviyede zarar verecek şekilde yürütülmesini gerektirmektedir. Minimum düzey ile 

yürütülen mücadelenin meydana getireceği hasarın tabiat tarafından dönüştürülebilir ya da telafi 

edilebilir bir seviyede olması kast edilmektedir. İstenilen bu olumlu neticenin gerçekleşmesi zirai 

mücadeleyi yürütenlerin yani tarım işletmelerinin sahip ve çalışanlarının bu konudaki bilinç 

düzeyleriyle yakından ilgilidir. Bu çalışma ile Iğdır ilinde üreticilerin zirai mücadele uygulamaları 

sırasında çevreye zarar verebilecek uygulamalar yapıp yapmadıkları tespit edilmeye çalışılmıştır.  
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MATERYAL VE YÖNTEM 

Çalışmanın birincil verileri Iğdır ili tarım işletmelerini temsil eden merkez ilçede bulunan 34 adet 

tarım işletmesinden, Aralık ilçesinde bulunan 12 adet tarım işletmesinden, Karakoyunlu ilçesinde 

bulunan 20 adet tarım işletmesinden ve Tuzluca ilçesinde bulunan 36 adet tarım işletmesinde işletme 

sahipleri ile yüz yüze yapılan anket çalışmaları ile elde edilmiştir. Bu işletme sayılarının tespitinde 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Iğdır İl Müdürlüğünün Çiftçi Kayıt Sisteminde kayıtlı olan 

işletmeler temel alınmıştır. Anket uygulaması yapılacak işletme sayısı 97 adet olarak hesaplanmış, bu 

rakamın % 10 fazlası olan 106 adet işletmeye anket uygulanmıştır. Anket sonuçlarının dökümleri 

yapılırken 2 adet anket formu hatalı doldurulmuş olduğu görülerek değerlendirme dışı bırakılmıştır. 

Anket sonucunda elde edilen verilerin SSPS 15.0 programında dökümleri alınmıştır. Veriler frekans ve 

yüzde dağılımı olarak gösterilmiştir.  

ARAŞTIRMA BULGULARI 

Kullandıkları ilaçların kalıntılarının insanlara zararlı olup olmadığı sorusuna, üreticilerin % 77,9’u 

zararlı olduğunu cevabını vermişlerdir. Üreticilerin % 16,3’ü hayır zararlı değildir diye cevaplarken % 

5,8’i bu konu hakkında bilgileri olmadığını bildirmişlerdir (Çizelge 1). 

Çizelge 1- Kullandıkları ilaçların kalıntılarının insanlara verdiği zararlar 

 Frekans Yüzde 

Evet 81 77,9 

Hayır 17 16,3 

Bilmiyorum 6 5,8 

Toplam 104 100,0 

 

Üreticilerin % 35,6’sı ilaç ambalajlarını toprağa gömdüklerini, % 34,6’sı bahçeye ve % 29,8’i çöpe 

attığını ifade etmişlerdir (Çizelge 2). 

Çizelge 2-İlâç ambalajlarını attıkları yerler 

 Frekans Yüzde 

Bahçeye atıyorum 36 34,6 

Toprağa gömüyorum 37 35,6 

Çöpe atıyorum 31 29,8 

Toplam 104 100,0 
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Üreticilerin % 69,2’si ilaçlama sonrası zirai mücadele makinalarını bol suyla yıkayarak 

temizlediklerini, % 27,9’u bazen temizlediklerini ifade ederlerken, % 2,9’u temizlemediklerini 

belirtmişlerdir (Çizelge 3).  

Çizelge 3–İlâçlama sonrası âleti/makine temizliği 

 Frekans Yüzde 

Hayır 3 2,9 

Evet, (bol su ile yıkayarak temizliyorum.) 72 69,2 

Bazen 29 27,9 

Toplam 104 100,0 

 

Üreticilerin % 64,4’ü yıkama suyunu tarla kenarına döktüğünü ifade etmişlerdir (Çizelge 4).  

Çizelge 4 - Yıkama suyunu döktükleri yerler 

 Frekans Yüzde 

Bahçeye 10 9,6 

Tarla kenarına 67 64,4 

Ağaç diplerine 3 2,9 

Dereye 8 7,7 

Diğer 16 15,4 

Toplam 104 100,0 

 

Üreticilerden 16 kişi yıkama suyunu döktükleri yer olarak diğer şıkkını işaretlemişlerdir. Bunlardan 9 

kişi yıkadıkları yere döktüklerini, 2 kişi boş bir araziye, 2 kişi toprak altına akıttıklarını, birer kişide 

beklettiğini, evden uzak yerlere döktüğünü söylerken bir kişi yıkamadığını beyan etmiştir (Çizelge 5). 

 

Çizelge 5 - Yıkama suyunu döktükleri yerler (diğer diyenler) 

 Frekans 

Bekletiyor 1 

Boş araziye 2 

Evden uzak yerlere 1 

Toprak altına akıtırız 2 

Yıkadığım yere 9 

Yıkamıyor 1 

Toplam 16 
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Üreticilerin % 28,8’i kullanım dışı kalan ilaçları odunlukta, % 10,6’sı kilerde, % 10,6’sı ahırda 

sakladıklarını bildirmişlerdir (Çizelge 6). 

 

Çizelge 6 -Kullanım dışı kalan ilâçları sakladıkları yerler 

 Frekans Yüzde 

Dolapta 9 8,7 

Kilerde 11 10,6 

Odunlukta 30 28,8 

Ahırda 11 10,6 

Diğer 43 41,3 

Toplam 104 100,0 

 

Üreticilerden 43 kişi kullanım dışı kalan ilaçları sakladıkları yer olarak diğer şıkkını işaretlemişlerdir. 

Bunlardan 29 kişi depoladığını, 13 kişi ilaçları sonuna kadar tükettiğini ve  1 kişi attığını beyan 

etmiştir (Çizelge 7). 

 

Çizelge 7 - Kullanım dışı kalan ilâçları sakladıkları yerler (Diğer) 

 Frekans 

Atıyoruz 1 

Depo 29 

Sonuna kadar tüketiyoruz 13 

Toplam 43 

 

Üreticilerin % 44,2’si günü geçmiş ya da kullanmadıkları ilaçları çöpe attığını, % 30,8’i toprağa 

gömdüğünü, % 2,9’u başkasına verdiğini söylemişlerdir (Çizelge 8). 

Çizelge 8- Günü geçmiş ya da kullanmadıkları ilâçlar 

 Frekans Yüzde 

Çöpe atıyorum 46 44,2 

Toprağa gömüyorum 32 30,8 

Bayiye veriyorum 1 1,0 

Başkasına veriyorum 3 2,9 

Diğer 22 21,2 

Toplam 104 100,0 
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Üreticilerden 22 kişi günü geçmiş ya da kullanmadıkları ilaçları ne yaptıkları sorusuna diğer şıkkını 

işaretlemişlerdir. Bunlardan 13 kişi sonuna kadar tükettiğini, 2 kişi bahçeye attığını, 2 kişi sakladığını, 

1 kişi bahçeye attığını,1 kişi kanalizasyona attığını ve 1 kişi yaktığını beyan etmiştir (Çizelge 9). 

Çizelge 9 - Günü geçmiş ya da kullanmadıkları ilâçlar (Diğer) 

 Frekans 

Bahçeye atıyorum 2 

Kanalizasyona atıyorum 1 

Saklıyorum 2 

Sonuna kadar tüketiyorum 13 

Tarihine bakmıyorum 2 

Tekrar kullanıyorum 1 

Yakıyorum 1 

Toplam 22 

 

 

TARTIŞMA VE KANI 

Üreticilerin % 55,8’i kullandıkları ilaçların çevreye zarar verebileceğini, % 77,9’u ilaç kalıntılarının 

insanlara zarar verebileceğini bildiğini söylemişlerdir. Üreticilerin % 35,6’sı ilaç ambalajlarını toprağa 

gömdüklerini, % 34,6’sı bahçeye ve % 29,8’i çöpe attığını ifade etmişlerdir. Üreticilerin % 69,2’si 

ilaçlama sonrası zirai mücadele makinalarını bol suyla yıkayarak temizlediklerini söylerken, % 64,4’ü 

yıkama suyunu tarla kenarına döktüğünü ifade etmişlerdir. Üreticilerin % 44,2’si günü geçmiş ya da 

kullanmadıkları ilaçları çöpe attığını, % 30,8’i toprağa gömdüğünü, % 2,9’u başkasına verdiğini 

söylemişlerdir ki, bunların hepsi çevreye zararlı uygulamalardır. 

Tarım ilâçlarının çevreye zararı konusunda çiftçilerin yarısına yakın kısmının zarar yoktur demiş 

olması, dörtte birinin de ilâç kalıntılarının zararsız olacağını ifade etmesi çiftçinin bilinç seviyesinde 

yetersizliği ifade etmektedir. Ancak, iki cevap arasındaki farklılık dikkati çekmektedir ve bunun ilâç 

kalıntıları konusunun basın yayında daha fazla yer alıyor olmasından kaynaklanabileceği 

düşünülmektedir. Bilhassa ilâçlama âletlerinin temizleme sularının atılmasında yeterli dikkatin 

gösterilmemesi, ilâç ambalajları ve kalan ilâçların muhafaza ve imhasındaki cevaplar çiftçilerin çevre 

ve ziraî mücadele konusunda ki bilinçsizliğini göstermektedir. Iğdır ili tarım işletmelerinde çevre 

bilinç düzeyinin artırılması çevreye zararlı olabilecek yanlış uygulamaların ortadan kaldırılabilmesi 

açısından olumlu gelişmelere sebep olacaktır.  
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Üreticilerin gerek kendilerinin ve ailelerinin hayatları ve gerekse kendilerinden sonraki nesilleri tehdit 

altında bırakmamaları için çevre konularında bilinçlendirilmeleri hayati derecede zaruridir. Çevreye 

duyarlılığın oluşturulması her şeyden önce bir eğitim problemidir ve mutlaka yaygın hatta örgün 

eğitim kapsamında insanları bilinçlendirecek eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Bu konuda kalıcı 

neticeler alınabilmesi için köy okullarında köylü çocuklarına yönelik eğitim başlatılmalıdır. Bunun için 

gerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı gibi kamu kuruluşları gerekse konuyla ilgili dernekler, vakıflar, ilaç firmaları ve 

üniversiteler işbirliği yapmalıdır. 
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ÖZET:  

Büyükbaş hayvan atıkları, içeriğindeki yüksek katı madde, organik kirlilik ve patojen 

mikroorganizmalar sebebiyle halk sağlığı açısından olumsuz etkiler yapabilecek bir atıktır. Bu 

çalışmada havasız çürütme ile atıkların stabilize edilerek biyogaz elde edilmesi ve çürümüş atıkların 

toprakta doğal gübre olarak kullanılmasını içeren bir yönetim modeli uygulanmıştır. Bunun için pilot 

ölçekli bir havasız çürütme reaktörü işletilmiş ve çürümüş atıklar çeşitli dozlarda yonca, Macar fiğ ve 

arpa karışımı ile mısır silajı bitkilerinin ekildiği alanlarda doğal gübre olarak toprağa eklenmiştir. 

Havasız çürütme işleminde yarımcı materyal olarak mısır silajı da reaktöre beslenmiştir. Çalışma 

sonunda elde edilen sonuçlar ve literatür yardımıyla 1000 baş hayvan için kurulum ve işletme 

maliyetleri hesaplanmıştır. Kurulum maliyeti; elektrik üretim sisteminin kurulup kurulmaması 

açısından iki farklı değer olarak hesaplanmıştır. İşletme maliyetleri farklı tarla ürünleri ve yine elektrik 

sisteminin kurulup kurulmaması açılarından çeşitli durumlar için hesaplanmıştır. Sonuç olarak elde 

edilen en iyi sonuçlara göre; çürümüş atıklar Macar fiğ ve arpa karışımı bitkisinin ekiminde 

kullanıldığında kurulacak tesisin elektrik üretim sistemi de kurulduğunda 2,5 yılda, elektrik üretim 

sistemi kurulmadığında ise 2,1 yılda kendisini amorti ettiği bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Biyogaz, büyükbaş hayvan atıkları, geri ödeme periyodu, havasız çürütme 

 

 

THE ECONOMICAL ANALYSIS OF CATTLE MANURE TREATMENT BY ANAEROBIC 

DIGESTION PROCESS 
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ABSTRACT:  

Cattle manure is a potential for causing detrimental effects on human health due to its high solid matter 

and pathogen microorganism content. In this study, it was aimed to achieve biogas production by 

stabilizing the waste using anaerobic digestion. Digested waste was utilized as natural fertilizer. For 

that reason, a pilot-scale anaerobic digestion tank was operated and digested wastes were added to soil 

in diverse dosages where alfalfa, the mixture of Hungarian vetch and barley and corn silage are 

planted. Corn silage was fed to the reactor as a supplementary material during anaerobic digestion 

process. Installation and operating costs are determined for 1,000 cattle by the results obtained and the 

literature datas. Installation cost was evaluated considering both installed electricity producted system 

and non-installed electricity producted system. As a result, according to best results, the system would 

pay for itself in 2.5 years when electricity production system is installed while the system is not 

installed, the pay off would be realized in 2.1 years for the mixture of Hungarian vetch and barley. 

  

Keywords: Biogas, cattle manure, payback period, anaerobic digestion 

 

GİRİŞ 

 

Büyükbaş hayvan atıkları, katı madde muhtevalarının fazla olması, yüksek organik madde ve patojen 

mkroorganizma içerikleri sebebiyle kontrolsüz olarak doğal ortamlara bırakıldıklarında çeşitli çevre 

problemlerine sebep olurlar. Yapılan çalışmalar büyükbaş hayvan atıklarının katı madde 

içeriklerinin %5,9 ile %17,5  arasında değiştiğini göstermektedir (Martin, 2004; Paavola vd., 2006; 

Pind vd., 2002; Rochette vd., 2006). Büyükbaş hayvan atıklarının katı madde içeriklerindeki bu geniş 

aralığın sebebi, katı madde içeriğinin hayvan cinsine, bölgeye, ahırların temizleme şekline vb. bağlı 

olmasıdır. 

 

Büyükbaş hayvan atıklarının bertarafı konusunda genellikle anaerobik çürütme (Aitken vd., 2007; 

Bhattacharya ve Mishra, 2003; Demirci ve Demirer, 2004; Demirer ve Chen, 2004; Demirer ve Chen, 

2005; Dugba ve Zhang, 1999; El Mashad vd., 2004; Harikishan ve Sung, 2003; Kalyuzhnyi vd., 1999; 

Keshtkar vd., 2001; Martin, 2004)  ve kompostlama (Atallah vd., 1995; Brandon vd., 2008; Larney ve 

Hao., 2007; Parkinson vd., 2004; Shiraishi vd., 2004) metodları yaygındır. 
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Bu çalışmada büyükbaş hayvan atıkları havasız çürütme reaktörlerinde stabilize edilmiş ve çürümüş 

atık, tarla uygulamalarında yem bitkilerinin ekimi için doğal gübre olarak kullanılmıştır. Pilot ölçekli 

reaktörde ortaya çıkan neticeler ve literatürden elde edilen bilgiler yardımıyla büyükbaş hayvan 

atıklarının havasız çürütme ile stabilize edilmesi için kurulacak bir tesisin ekonomik analizi 

yapılmıştır. 

 

MATERYAL VE METOD 

Çalışmada büyükbaş hayvan atıkları mısır silajı ile karıştırılarak havasız çürütme pilot reaktöründe 

stabilize edilmiştir (Resim 1). Havasız çürütme işlemi neticesinde elde edilen çürümüş atık yem 

bitkilerinin ekimi için doğal gübre olarak kullanılmış ve ürün veriminde meydana getirdiği artış 

izlenmiştir. Çürümüş atığın verime olan etkisini ortaya koymak üzere çeşitli ürün dozları 

kullanılmıştır. Denenen tarımsal ürünler yonca, macar fiğ ve arpa karışımı ile silajlık mısırdır. Her 

üründe en uygun doz belirlenmiş ve bu mali analizde o doz değerine göre işlem yapılmıştır. Havasız 

çürütme prosesi ile ilgili süreç Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 
 

Resim 1 Havasız çürütme pilot reaktörü 

 

Mevcut durumda ülkemizde, büyükbaş hayvan atıklarının büyük kısmı kontrolsüz olarak doğaya 

bırakılmaktadır. Ancak bu projeksiyonda büyükbaş hayvan atıkları anaerobik çürümeye tabi 

tutulacaktır. Elde edilen biyogazdan elektrik üretilmesi ise bir opsiyondur. Dolayısıyla dikkate 
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alınması gereken yatırım anaerobik sistemin ve biyogaz kullanım sisteminin inşa maliyetleridir. Mali 

tablo oluşturulurken havasız çürütme pilot tesisinde ve çürümüş atığın tarla denemelerinde 

uygulanmasıyla elde edilen sonuçların yanı sıra literatürden de faydalanılmıştır. Benzer sonuçlar 

verilmekle birlikte literatürde bu konudaki en kapsamlı ve en gerçeğe yakın sonuçlar ABD’de 120’den 

2.285’e kadar büyükbaş hayvanın bulunduğu 10 farklı çiftlik için yapılan USDA Rural Development 

tarafından hazırlanan “Cooperative Approaches for Implementation of Dairy Manure Digesters” isimli 

çalışmadır. Yapılan çalışmada ulaşılan sonuçlara göre havasız çürütme tesislerinin kurulum maliyetleri 

elektrik üretim sistemi kurulmasına bağlı olmaktadır. Buna göre; elektrik üretim sistemi 

kurulmadığında bir hayvan başına ilk kurulum maliyetleri ortalama 959 TL ve maksimum 2.786 TL 

civarında iken, biyogazdan elektrik üretim sistemleri de kurulduğunda ise ilk kurulum maliyeti 

ortalama 1.518 TL ve maksimum 3.507 TL civarında bulunmuştur. Ülkemizde bu tip tesislerin 

kurulumu henüz yaygın olmadığından emniyetli tarafta kalma adına burada yapılan hesaplamalarda 

maksimum maliyetler hesaba katılmıştır. Büyükbaş hayvan atıklarının anaerobik olarak çürütülmesi 

işleminde işletme esnasında da çeşitli fayda ve maliyetler bulunmaktadır. Bunlar Tablo 1’de 

özetlenmiş ve her biri için net değerler aşağıda sırasıyla izah edilmiştir. 

 

 
 

Şekil 1 Havasız çürütme prosesi akım şeması 
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Tablo 1 Büyükbaş hayvan atıklarının anaerobik bertarafında fayda ve maliyetler 

 

Ürünler Faydalar Maliyetler 

Elektrik Elektrik kullanımından kurtulma Elektrik üretim ekipmanı 

 Elektrik satışı İşletme ve bakım 

  Satıştan alınan vergiler 

   
Biyometan Doğal gaz satışı Biyogaz toplama 

  Gaz temizleme 

  Depolama ve taşıma 

   
Isı Isı / sıcak su Ekipman, işletme ve bakım 

   
Doğal gübre Kimyasal gübre kullanımında azalma Satış anlaşmaları 

 Nütrient kalitesinde gelişme  

 Daha düşük tarım ilacı kullanımı  

 Satış  

   
Karbon kredisi Satış Veriler ve doğrulama maliyetleri 

   
Çevre Kokuda azalma Substrat yönetimi 

 Çevrede kontaminasyon riskinde azalma  

 Ödenen cezalardan kurtulma  

 Patojen azaltımı  

 Metanın kontrol altına alınması  

Elektrik 

Havasız çürütme işlemi neticesinde elde edilen biyogaz içeriğindeki metan sebebiyle yakıt olarak 

kullanılabilmektedir. Biyogaz içeriğindeki metan harici gazlardan temizlendiğinde doğalgaz olarak 

kullanılabilmesinin yanı sıra elektrik üretiminde de kullanılabilmektedir. Bu durumda çiftlik sahibi, 

kendi ihtiyacı olan elektriği kendisi kullandıktan sonra geriye kalan fazla elektriği müşterilere, ya da 

resmi dağıtıcı kuruma satabildiği gibi, ürettiği elektriğin tamamını satıp kendi ihtiyacı olan kısmı resmi 

dağıtıcı kurumdan tedarik edebilir. Elektrik satışı ya da elektrik alımından kurtulma yoluyla elde edilen 

net gelir, Türkiye’de geçerli elektrik satış fiyatları dikkate alındığında hayvan başına yılda 190 TL 

civarındadır. Tesiste gerekli elektriğin maliyeti ise hayvan başına yılda yaklaşık olarak 182 TL 

civarındadır. 

 

Biyogaz 

Biyogaz satışından elde edilen değer bir yılda bir hayvan başına yaklaşık olarak 127 TL’dır. Ancak 

satışa uygun hale gelebilmesi için biyogazın çeşitli işlemlerden geçmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin 

maliyeti ise yine bir yılda bir hayvan başına yaklaşık olarak 132 TL’dır. 
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Isı 

Elde edilen biyogaz elektrik motorları ya da türbinlerinde yakıldığında ortaya çıkan atık ısı havasız 

çürütme reaktörlerinin ısıtılmasına kullanılabilmektedir. Bu durumda reaktörlerin ısıtılması için gerekli 

masraflar düşmektedir. Bu yöntemle elde edilen kazanç hayvan başına yılda 5 ile 18 TL civarındadır.  

 

Doğal gübre 

Pilot havasız çürütme çalışmalarında elde edilen çürümüş atık çeşitli dozlarda yonca, macar fiğ arpa 

karışımı ve silajlık mısır ekiminde doğal gübre olarak kullanılmıştır. Tüm bitkilerde en iyi sonuçlar, 

tüm ürünlerde dekar başına 2 ton çürümüş atığın kullanıldığı durumlarda elde edilmiştir. Büyükbaş 

hayvan atığı reaktörlere beslenmeden önce atık sulandırılmış ve mısır silajı eklenmiştir. Elde edilen 

karışımın büyükbaş hayvan atığı, su ve silajlık mısır olarak ağırlıkça yüzdeleri sırasıyla; %50, %40 

ve %10’dur. Bir büyükbaş hayvanın ortalama olarak bir günde 25 kg atık ürettiği kabulüyle 1000 

hayvandan 1 günde üretilen atık miktarı 25 ton, reaktöre beslenen ve çürümüş atık olarak üretilen 

miktar ise yaklaşık olarak 50 tondur. 1 dekara 2 ton çürümüş atık beslendiği durum en verimli olan 

durum olduğundan, her ekim döneminde 1000 hayvan için gübrelenen alan 9.125 dekardır.  

 

Piyasa fiyatlarına göre yem bitkilerinin ton başına fiyatları yonca, macar fiğ arpa karışımı ve silajlık 

mısırı için sırasıyla; 450 TL, 400 TL ve 250 TL’dır. Çürümüş atık beslenmediği ve 2 ton/dekar 

çürümüş atık beslendiği durumda ürün miktarındaki artış her 1 dekarda, yonca, macar fiğ arpa karışımı 

ve silajlık mısır için sırasıyla; 433 kg, 527 kg ve 752 kg’dır. Bu artış sonucunda elde edilen net kar ise 

dekar başına yine aynı ürünler için sırasıyla; 195 TL, 211 TL ve 169 TL’dır. Ekilebilir arazi baz 

alındığında bir yılda 1000 hayvan için net kar, yonca, macar fiğ arpa karışımı ve silajlık mısır için 

sırasıyla; 1.779.375 TL, 1.925.374 TL ve 1.542.120 TL’dır. 

 

Silajlık mısır 

Pilot çalışmada büyükbaş hayvan atığının biyobozunurluğunu arttırmak üzere reaktörlere büyükbaş 

hayvan atığının yanı sıra silajlık mısır da beslenmiştir. 1000 hayvan için bir günde sisteme beslenmesi 

gerekli silajlık mısır miktarı 5 tondur. Sisteme beslenecek olan silajlık mısır için 1 yılda ödenecek tutar 

ise 410.625 TL’dır. 
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Karbon kredisi 

Büyükbaş hayvan atıkları kontrolsüz bir şekilde doğal ortama bırakıldıklarında bozunurlar ve bunun 

sonucunda metan gazı açığa çıkar. Oluşan metan sera gazı etkisi açısından aynı miktardaki 

karbondioksitten 20 kat daha tesirlidir. Dolayısıyla büyükbaş hayvan atıklarının kontolsüz bir şekilde 

doğal ortama bırakılmaları sonucu oluşan en önemli problemlerden biri kontrolsüz metan gazı 

oluşumudur. Kyoto protokolüne göre sera gazı emisyonları belirtilen sınır değerinin üzerine çıkan 

ülkeler kendi sınırlarının altında kalan ülkelerden bu miktarları satın alabilir. Bu sebeple, ticari 

kuruluşların da dahil olduğu karbon kredisi adı da verilen uluslararası bir karbon borsası oluşmuştur. 

Sera gazı etkisini düşüren teknolojilerin bu açıdan bir katma değeri bulunmaktadır. Bu etki hayvan 

başına yılda 45 TL civarlarındadır. Ancak ülkemiz henüz Kyoto protokolüne imza atmamıştır. Bu 

sebeple, bu tip bir tesis için karbon kredisi yoluyla elde edilen kar ülkemiz için henüz net bir gelir 

kalemi oluşturmamaktadır. Bu yüzden bu kalem burada yapılan hesaplamalarda kullanılmamıştır. 

 

Çevre 

Büyükbaş hayvan atıklarının kontrolsüz bir şekilde doğal ortamlara bırakılması koku, doğal ortamlarda 

kontaminasyon riski ve patojen mikroorganizmaların varlığı gibi olumsuz sonuçları beraberinde 

getirmektedir. Hayvan atıklarının bu olumsuz özelliklerinin bertarafı için  hayvan çiftlikleri üzerinde 

yasal prosedürler bulunmaktadır. Gerekli şartlar sağlanmadığında çiftlik sahipleri zaman zaman 

yüksek miktarlarda cezalar ile de karşılaşabilmektedir. Hatta çevresel bilincin artması ve Avrupa 

Birliği ile uyum açılarından bu cezaların ilerleyen dönemlerde daha da artacağı düşünülmektedir. Bu 

durum çiftlik sahipleri üzerinde mali bir sıkıntı oluşturmaktadır. Büyükbaş hayvan atıklarının havasız 

çürütme tesislerinde bertarafı ile bu olumsuz durumların önüne geçilebilecektir. Bu etkenler dikkate 

alındığında havasız çürütme tesislerinin hayvan başına yılda yaklaşık olarak 537 TL’lık bir getirisi 

bulunmaktadır. Ancak bu değer Amerika Birleşik Devletleri’nde yapılan çalışmalarda belirlenen 

ortalama bir değerdir. Ülkemiz için henüz bu şekilde ortalama bir değer belirlenecek çalışma sayısı 

kısıtlıdır. Ayrıca, ülkemizdeki ceza sistemi ile ABD ve Avrupa’da ki cezalar arasında da farklılık 

bulunmaktadır. Bu sebeple burada yapılan hesaplamalarda bu kalem de dikkate alınmamıştır. 
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Fayda Maliyet Hesaplamaları 

 

Hesaba katılan tüm mali etkenler dikkate alındığında büyükbaş hayvan atıklarının havasız çürütme 

prosesinde stabilize edilmesi için zorunlu ve opsiyonel fayda ve maliyet kalemleri Tablo 2’de 

özetlenmiştir. 

 

Büyükbaş hayvan atıklarının havasız çürütülmesindeki fayda maliyet analizi için, başlangıçta elektrik 

üretim sisteminin kurulup kurulmaması ve toprağa ekilecek olan ürünün cinsi bakımından 6 farklı 

opsiyon bulunmaktadır. Elektrik üretim sisteminin kurulduğu ve kurulmadığı durumlarda bu üç yem 

bitkisi için yıllık net karlar Şekil 2’de gösterilmiştir.  
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Tablo 2 Havasız çürütme prosesi için zorunlu ve opsiyonel fayda/maliyet kalemleri (TÜBİTAK-106G026 Sonuç 

Raporu) 

Parametre Değer 

Hayvan sayısı (adet) 1.000 

Havasız çürütme tesisi birim kurulum maliyeti (TL/hayvan) 2.786 

Havasız çürütme tesisi toplam kurulum maliyeti (TL/1000 hayvan) 2.786.000 

Elektrik üretim sistemi dahil havasız çürütme tesisi birim kurulum maliyeti (TL/1000 hayvan) 3.507 

Elektrik üretim sistemi dahil havasız çürütme tesisi toplam kurulum maliyeti (TL/1000 hayvan) 3.507.000 

Kullanılan atık (ton/gün) 25 

Kullanılan su (ton/gün) 20 

Kullanılan silaj (ton/gün) 5 

Üretilen çürümüş atık (ton/gün) ~50 

Optimum doz (ton/da) 2 

Toplam ekilir alan (da) 9.125 

Yonca fiyatı (TL/ton) 450 

Yoncada ürün artışı (kg/da) 433 

Yonca artışından elde edilen gelir (TL/yıl-1000hayvan) 1.779.375 

Macar fiğ+arpa fiyatı (TL/ton) 400 

Macar fiğ+arpada ürün artışı (kg/da) 527 

Macar fiğ+arpa artışından elde edilen gelir (TL/yıl-1000hayvan) 1.925.374 

Mısır silajı fiyatı (TL/ton) 225 

Mısır silajında ürün artışı (kg/da) 752 
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Mısır silajının artışından elde edilen gelir (TL/yıl-1000hayvan) 1.542.120 

Elektrik üretiminden elde edilen gelir (TL/yıl-1000hayvan) 190.000 

Elektrik gereksinim maliyeti (TL/yıl-1000hayvan) 182.000 

Biyogazdan elde edilen gelir (TL/yıl-1000hayvan) 127.000 

Biyogaz elde etme maliyeti (TL/yıl-1000hayvan) 132.000 

Isıdan elde edilen gelir (TL/yıl-1000hayvan) 7.000 

Silajlık mısır kullanım maliyeti (TL/yıl-1000hayvan) 410.625 

Yıllık toplam maliyet (TL/yıl-1000hayvan) 724.625 

Yonca ekimi için elektrik üretim sistemi dahil yıllık toplam fayda (TL/yıl-1000hayvan) 1.976.375 

Yonca ekimi için elektrik üretim sistemi hariç yıllık toplam fayda (TL/yıl-1000hayvan) 1.906.375 

Macar fiğ+arpa ekimi için elektrik üretim sistemi dahil yıllık toplam fayda (TL/yıl-1000hayvan) 2.122.374 

Macar fiğ+arpa ekimi için elektrik üretim sistemi hariç yıllık toplam fayda (TL/yıl-1000hayvan) 2.052.374 

Mısır silajı ekimi için elektrik üretim sistemi dahil yıllık toplam fayda (TL/yıl-1000hayvan) 1.739.120 

Mısır silajı ekimi için elektrik üretim sistemi hariç yıllık toplam fayda (TL/yıl-1000hayvan) 1.669.120 
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Şekil 2 Yıllık net kar opsiyonları 

 

Şekilden de görüleceği üzere elektrik üretim sistemi kurulduğunda yıllın net gelir artmaktadır. 

Yem bitkileri birbirleri içerisinde kıyaslandığında ise en fazla gelir getiren ürün Macar fiğ-arpa 

ne az gelir getiren ürün ise mısır silajıdır. İlk yatırım maliyetinin üreticinin sermayesi ile 

harcandığı yani kredi çekilmediği düşünülürse; elektrik sisteminin de kurulduğu durumda tesis 

geri ödeme süreleri Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 
 

Şekil 3 Elektrik üretim sistemi kurulduğunda yıllık net gelirler 

0

300.000

600.000

900.000

1.200.000

1.500.000
Y

ıl
lı
k

 n
e

t 
k

a
r,

 T
L

Elektrik üretim sistemi dahil Elektrik üretim sistemi hariç

Seçenek

Yonca Macar fiğ-arpa Mısır silajı

0,E+00

2,E+06

4,E+06

6,E+06

8,E+06

0 1 2 3 4

Yılllar

T
o

p
la

m
 k

a
r,

 T
L

Yonca Macar fiğ- arpa Mısır silajı Kurulum maliyeti



 

231 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

 

Şekil 3’den de görüleceği üzere her bir ürün için geri ödeme süresi değişmektedir. En kısa geri 

ödeme süresi en yüksek yıllık geliri getiren macar fiğ-arpada en uzun geri ödeme süresi ise en 

düşük yıllık net gelirin üretildiği mısır silajında elde edilmiştir. Yonca, macar fiğ-arpa ve mısır 

silajı ekildiği durumlarda yatırımın geri ödeme süreleri sırasıyla; 2,8 yıl, 2,5 yıl ve 3,5 yıl olarak 

hesaplanmıştır. İlk yatırım maliyetinin üreticinin sermayesi ile harcandığı yani kredi 

çekilmediği düşünülürse; elektrik sisteminin kurulmadığı durumda tesis geri ödeme süreleri ise 

Şekil 4’de gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4 Elektrik üretim sistemi kurulmadığında yıllık net gelirler 

 

Benzer şekilde en kısa geri ödeme süresi en yüksek yıllık geliri getiren macar fiğ-arpada en 

uzun geri ödeme süresi ise en düşük yıllık net gelirin üretildiği mısır silajında elde edilmiştir. 

Yonca, macar fiğ-arpa ve mısır silajı ekildiği durumlarda yatırımın geri ödeme süreleri sırasıyla; 

2,4 yıl, 2,1 yıl ve 3,5 yıl olarak hesaplanmıştır. 
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SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 

Ülkemizde büyükbaş hayvan atıklarının bir kısmı kurutularak ısınma amaçlı olarak, bir kısmı 

gübre olarak kullanılırken büyük kısmı ise kontrolsüz şekilde alıcı ortamlara verilmektedir. 

Stabilize olmamış atıkların doğaya bırakılması ile alıcı ortamlarda kirlenme meydana gelmekte 

ve hayvan atıklarında bulunan patojen mikroorganizmalar sebebiyle salgın hastalık gibi riskler 

sürekli olarak mevcut bulunmaktadır. Ülkemizdeki büyük ölçekli birçok işletme sahibi, çevre 

bilinci konusunda yeterli bilgiye sahip bulunmaması sebebiyle üretimleri için gerekli birçok 

mali kalemi doğal karşılarken işletmede oluşan çevresel etkilerin bertarafı konusundaki 

maliyetleri kabullenmemekte ve bu konuda yapılması gereken yatırımları gereksiz veya bütçeye 

yüksek bir yük olarak algılamaktadır. Ancak, işletmelerin çevreyle ilgili yatırımların da asli bir 

ihtiyaç olduğunu ve çevrenin korunması için bu konudaki maliyetlerin de doğal maliyetler 

cinsinden kabul edilmesi gerektiğini anlamaları bir zorunluluktur.  

 

Bu çalışmada, bütünleşik bir hayvansal atık yönetimi ile yapılan yatırımların ekonomik analizi 

yapılmış ve kurulacak herhangi bir çürütme tesisinin geri ödeme periyodu hesaplanmıştır. Bu 

amaçla, pilot ölçekli bir tesisten ve tarımsal çalışmalardan elde edilen sonuçlar ile literatür 

verileri de kullanılarak 1000 büyükbaş hayvan için bir havasız çürütme tesisinin kurulum ve 

işletme maliyetleri hesaplanmıştır. Elde edilen en iyi sonuçlara göre; çürümüş atıkların Macar 

fiğ ve arpa karışımı bitkisinin ekiminde kullanıldığında kurulacak tesisin elektrik üretim sistemi 

de kurulduğunda 2,5 yılda; elektrik üretim sistemi kurulmadığında ise 2,1 yılda kendisini amorti 

ettiği ortaya konmuştur. Çalışmada öngörülen atık yönetiminin kullanılması ile yapılan çevresel 

bir yatırımın kendisini kısa sürede amorti edeceği görülmektedir. Pilot ölçek çalışma sonuçları 

ve literatür verileri kullanılarak yapılan analize göre belirtilen kar oranları gerçekte elde 

edilemese bile gerekli maliyetlerin oldukça düşeceği muhakkaktır. Bu sebeple, ülkemizde 

bütünleşik atık yönetim stratejilerinin uygulanarak çürütme tesislerinin yaygınlaştırılması ile 

çevre sağlığı ve ülke ekonomisi açısından oldukça büyük faydalar sağlayacaktır. 
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SAHRA TOZUNUN ELEMENTAL YAPISININ BİTKİLERİN BÜYÜMESİ 

ÜZERİNDEKİ GÖRECELİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ  

Ayşe Nihal YÜCEKUTLU 

Hacettepe Üniversitesi 

 

ÖZET: 

 

Atmosferik taşınım sürecinde, kuzey Afrika orijinli Sahra çöl tozları mineral aerosol’ün en 

önemli kaynağıdır. Bu çalışmada, Sahra’dan getirilen çöl toprak örneklerinin bulut içerisindeki 

davranışlarının simüle edildiği laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmesi ve alıcı ortam olarak 

çimlendirme kaplarında yetişen ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) ve makarnalık buğday 

(Triticum durum L.)’  ın bazı çeşitlerinin etkileri incelenmiştir. Kontrollü iklim odalarında yapılan 

buğday yetiştirme deneylerinde ışıklandırılmış Sahra çöl toprağı çözeltisi uygulamasının fide 

uzunluğu ve fotosentetik pigmentler [klorofil a, klorofil b, klorofil (a+b) ve karotenoidler (c+x), 

mg ml
-1 

g Taze Ağırlık
-1

] üzerine olan etkileri, Hewitt besin çözeltisi uygulaması ile 

karşılaştırılabilir veya daha iyi sonuçlar verdiği istatistiksel yöntemlerle belirlenmiştir. Sahra çöl 

topraklarından besin çözeltisi elde edilmesi ve Hewitt besin çözeltisine alternatif olarak 

kullanılması ile kültür bitkileri üzerine olan besinsel etkisi ilk kez bu çalışmada ortaya 

konmuştur (Yücekutlu vd., 2011). Özellikle biyolojik olarak kullanıma hazır (çözünmüş) eser 

element içeriklerinin yüksek oluşu nedeni ile Sahra çöl tozunun biyojeokimyasal süreçler 

vasıtası ile biyolojik sistemlere ve birincil üretime olan potansiyel katkısı buğday (Triticum sp. 

L.) (Yücekutlu, 2011) ve pamuk (Gossypium hirsutum L.) bitkileri üzerinde (Yücekutlu, 2010) 

çalışılmıştır. Sahra çöl tozu taşınımının, izleme (monitoring) teknikleri Yücekutlu (2009, 2010, 

2011, 2012) tarafından araştırılmıştır. Ülkemizi Güney Batı’dan-Doğu’ya, Güneyden-Kuzey’e 

kadar kat eden Sahra çöl tozlarının tarım-ekonomisine yapacağı katkı, eko-sistemlere besin tuzu 

sağlayan potansiyel bir kaynak olarak değerlendirilmelidir. Bu araştırma kapsamında, Sahra çöl 

tozlarının; hava kalitesine olan katkısı, yapısında bulunan kullanılabilir demir üretiminin 

fidelerin açılımını tamamlamış genç yaprak segmentlerinin klorofil miktarındaki artış grafikleri, 

fide uzunlukları artış grafikleri (Hewitt besin çözeltisi ve deiyonize su uygulamasına göre) ve 

bitki örneklerinin gelişim evrelerinde alınan fotoğrafları sunulacaktır. 
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Anahtar kelimeler: Sahra çöl (mineral) tozu, hava kalitesi, bitki gelişimi, klorofil ve 

karotenoidler, fide uzunluğu. 

 

1. GİRİŞ 

 

Sahra Tozu İçeren Aerosol’ün Hava Kalitesine Ve Bitkilerin Gelişimi Üzerine Etkileri 

Kuzey Afrika orijinli Sahra tozunu içeren aerosol ve yağmurun bileşimindeki element ve 

iyonlar çeşitli araştırmacılar tarafından belirlenmiştir (Ganor ve Foner, 1996; Mace vd., 2003). 

Küçük kırsal Akdeniz havzası (70 km
2
) üzerinde yağmur suyu kimyası atmosferik girdi miktarı 

açısından iki yıllık (Kasım 2003 - Ekim 2005) dönemde izlenmiştir. Örnekler Akdeniz Vene 

kıyı havzasında, küçük bir istasyonda toplanmıştır. Önemli bazı iyonların içeriği (HCO3, Cl, 

NO3, SO4, Ca, Mg, Na, and K)  IC tarafından belirlenmiştir, besin içeriği ( PO4
3-

, NO
3-

, NO
2-

 

and NH
4+

) ve iz element içerikleri (Al, B, Ba, Cd, Cr, Cu, Co, Li, Mn, Mo, Ni, Pb, Rb, Sr, U, V 

ve Zn) ICP-MS ile belirlenmiştir.  

 

Kuzey Afrika bölgesinden kalkan (g.m
-2

 ) ve kuzey-batı İspanya’ ya kadar taşınan Sahra tozunu 

içeren yağmur kompozisyonun da ortalama % 5.7 Ca,  % 2.0 K, % 1.69 Mg, % 0.41 Na, % 

0.00626 P ve % 0.0051 S gibi makrobesin maddelerinin ve 142 ppm Zn, 540 ppm Mn, 39.3 

ppm Cu ve 3.40 ppm Fe gibi mikrobesin maddelerinin bulunduğu belirlenmiştir (Avila vd., 

1998). Karayipler bölgesinde bulunan Barbados adasından toplanan Sahra tozu (mineral 

aerosol)  içerisinde Fe
2+

 konsantrasyonunun, gün boyunca değiştiği ve geceye göre iki kat arttığı 

ve bunun atmosferik su ve aerosol’ deki Fe
3+ 

ün Fe
2+’

ye foto redüksiyon’ un önemli bir sonucu 

olduğu bildirilmiştir (Zuo ve Hoigne, 1992). Ortalamada, çöl tozları (aerosol) % 3 demir içerir 

(Duce ve Tindale, 1991), özellikle Fe
+3 

’ü alüminosilikat yapısındadır. Bu form demir (Fe) 

yüksek pH’da çözünmez, örneğin deniz suyu (Zhu vd., 1992). Buna rağmen, okyanus 

üzerindeki aerosol içerisinde demir çözünürlüğünün çok daha yüksek olduğu belirlenmiştir 

(Zhu vd., 1992, 1997). Demir alınabilirliğinin artmasında, mineral aerosollerin geçirdikleri 

atmosferik sürecin önemli olduğu bildirilmiştir. Az çözünebilir Fe
+3

 ’ün daha çözünebilir Fe
+2

 

yapısına indirgenmesindeki fotokimyasal sürece odaklanmış muhtelif deneysel çalışmalar 

yapılmıştır (Zuo ve Hoigne, 1992; Zuo, 1995; Saydam ve Şenyuva, 2002). Fe
+2 
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konsantrasyonu’nun kararlılığı çözeltinin pH’sına ve alınabilir solar radyasyona doğrudan 

bağlıdır (Zuo ve Hoigne, 1992).   

 

Küresel ölçekte, atmosferik demir ve azot girdisi kimyasal ve biyolojik dinamikleri açık 

okyanus ekosistemler üzerinde önemli bir rol oynadığı hipotezi öne sürülmüştür. Özellikle, 

demir (Fe) deniz fitoplankton için gerekli bir besindir (Duce, 1986). Denizlerde meydana gelen 

fitoplankton patlamaları özellikle bu minerallerin taşınımından sonra görülmektedir.  Kuzey 

Afrika kökenli tozlar, Amazon havzası için potansiyel besinlerin önemli bir kaynağıdır (Swap 

vd., 1992). 2006 yapılan çalışmalar göstermiştir ki, Amazon yağmur ormanları gübreleme için 

gerekli mineral ve besinlerin yarısından fazlasını bu taşınım sırasında sağlanmaktadır (Koren 

vd., 2006). Toprak flora ve faunası, doğal ekosistemin sürdürülebilmesi için makro ve 

mikro  besinler kadar gereklidir. Bitkilerin yaprakları ile bazı maddeleri gaz, molekül ve iyon 

halinde aldıkları bilinmektedir Şekil 1. (Taiz ve Zeiger, 2008).  

 

 

Şekil 1. 6. Kat, pencere kenarında yetişen papatyanın ön-yan’dan görünüşü.  

 

Demir (Fe) elementi ise fotosentez işleminden sorumlu olan, klorofil pigmentinin sentezi için 

gereklidir. Demirin hayat için önemi Smith (1984) tarafından belirtilmiştir. Normal halde +3 

oksidasyon halinde bulunan demirin sadece +2 halde kullanılabildiği ve bunu bitkilerin hangi 

şartlarda nasıl sağladığı bu temel eserde belirtilmiştir ( Lindsay ve Schwab, 1982).  
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Tunus’un kuzey Sahra bölgesi topraklarından hazırlanan çözeltideki demirin (Fe
+3

/Fe
+2

) yapay 

fotokimyasal redüksiyon mekanizması ile biyolojik alınabilirliğinin artırılabileceği Saydam ve 

Şenyuva (2002) tarafından ileri sürülmüştür. Bu görüş esas alınarak, kuzey Sahra çöl 

toprağından alınan homojen toprak örneklerinden hazırlanan çözeltiye 3 saat ışık veya karanlık 

uygulanmış ve bu çözeltilerin besin değerinin Hewitt besin reçetesi (Hewitt, 1966)’ne göre 

hazırlanan besin çözeltisi ile karşılaştırılması gerçekleştirilmiştir (Yücekutlu 2004,  Yücekutlu 

vd., 2011). 

 

2. MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu araştırmada kullanılan tohumlar Ankara ve Adana Zirai Araştırma Enstitüsünden 2003 

yılında temin edilmiştir. Ekmeklik buğday (Triticum aestivum) ‘ın kışlık Bezostaya-1 ve yazlık 

Çukurova-86 çeşitleri ile makarnalık buğday (Triticum durum L.)’ ın kışlık Kızıltan-91 ve 

yazlık Harran-95 ve Diyarbakır-81 çeşitleri deneme materyali olarak kullanılmıştır. Bu 

araştırmada kullanılan kimyasallar, Sigma ve Merck firmalarının ürünüdür. Tüm çözeltilerin 

hazırlanmasında deiyonize su kullanılmıştır. Sahra çöl toprağının fiziksel, kimyasal ve mineral 

analizleri (Yücekutlu, 2011) yapılmıştır. Buğday çeşitlerine ait tohumlar yaklaşık aynı 

boyutlarda özenle denemeye yetecek miktarda seçilmiştir. Steril edilen buğday daneleri, çeşit 

adları yazılı etiketlerle etiketlenen erlenlere konularak üzerlerini örtecek şekilde ilgili çözeltileri 

ile 8 saat şişmeye bırakılmıştır.  

 

Çimlendirme kapları olarak, 20x13x4 cm boyutlarında, kapağında 1 mm çapında 14 tane hava 

giriş ve çıkışına uygun delikler bulunan birbirine geçme plastik kaplar kullanılmıştır. Bu 

kapların içerisine ilgili çözeltileri ile ıslatılmış filtre kâğıtları yerleştirilmiş ve şişmiş olan 50 

adet buğday tohumu filtre kâğıtları üzerine embriyoları değecek şekilde yerleştirilmiş ve 

kapakları kapatılmıştır. Çimlenmeden sonraki gün (10. gün)’de çimlendirme kaplarının kapları 

açılmış ve kapların içerisi perlit ile doldurulmuştur.  
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2.1. Araştırmada Kullanılan Büyüme Ortamları 

 

Hewitt Besin Çözeltisi (HBÇ),  Hewitt reçetesi (Hewitt, 1966) kullanılarak hazırlanmıştır. Sahra 

Çöl Toprağı Çözeltisi (SÇTÇ), çapı 850 µm olan elekten geçirilmiş 200 g Sahra çöl toprağı 2 

litrelik mezüre konulmuş ve deiyonize su ile derecesine tamamlanmıştır. Sahra Çöl Toprağı 

Çözeltisi 3 saat gün ışığı ve ilave 500 watt’ lık halojen ışık kaynağının müşterek etkisi altında 

bırakılarak Işıklandırılmış Sahra Çöl Toprağı Çözeltisi (ISÇTÇ), veya Sahra Çöl Toprağı 

Çözeltisi 3 saat karanlıkta bırakılarak, Karanlıkta bırakılmış Sahra Çöl Toprağı Çözeltisi 

(KSÇTÇ) elde edilmiştir. 

 

2.3. Deneysel Koşullar 

 

Deneme kontrollü iklim odasında gece/gündüz sıcaklığı 20/25 
o
C ve 16 saat ışık / 8 saat 

karanlık gün koşullarında gerçekleştirilmiştir. Aydınlatma tavandan floresan lamba ile 

sağlanmıştır. Fide’nin yaprak yüzeyi yaklaşık 200 µmol m
-2 

sn
-1

 ışık yoğunluğunda ve % 45 

nem oranında bırakılmıştır.  

 

2.4. Bitki Büyütme ve Örnek Alma Yöntemi  

 

Deneme süresince (30 gün) bitkilerin gelişimi izlenmiş ve perlitlerin nem oranı kontrol edilerek 

genellikle gün aşırı fide yapraklarına ilgili besin çözeltileri veya deiyonize su özel bir enjektör 

(çapı: 0.5mm) ile püskürtülerek ince damlalar pülverize şeklinde uygulanmıştır. Deneme, 5 çeşit 

x 4 uygulama x 3 tekrar olarak rastgele deneme deseninde gerçekleştirilmiştir. Denemede, 

çeşitlere ait fide uzunluğu (cm/fide) için 10. ve 30. günde, pigment analizleri (mg ml
-1 

g Taze 

Ağırlık
-1

) için ise yalnızca 30. günde örnek alınmıştır.  

 

 

 

 

 

 



 

241 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

3.1 Farklı Büyüme Ortamlarında Yetiştirilen Buğday Çeşitlerinde Fide Uzunluğu 

 

Çimlenmeden sonra 10. ve 30. günde büyüme ortamlarının etkileri buğday çeşitlerinin fide 

uzunlukları ölçülerek karşılaştırılmıştır (Şekil 2A ve B). 10. günde fide uzunlukları tüm 

çeşitlerde, deiyonize su uygulamasına göre sırasıyla KSÇTÇ, ISÇTÇ ve HBÇ şeklinde arttığı ve 

bu artışın 30. günde tüm çeşitlerde önemli olduğu belirlenmiştir. 

 

10. günde, HBÇ ve ISÇTÇ uygulamaları karşılaştırıldığında, Diyarbakır-81 ve Kızıltan-91 hariç 

diğer çeşitlerin fide uzunlukları arasında önemli derecede bir fark saptanmamıştır. 

 

30. günde, HBÇ ve ISÇTÇ uygulamaları karşılaştırıldığında ise Çukurova-86 hariç diğer tüm 

çeşitler arasında önemli derecede bir fark belirlenmemiştir. 

 

                                                                                 G   e   n  o   t   i   p   l   e   r 

Şekil 2. Farklı besin ortamlarının [Hewitt Besin Çözeltisi (HBÇ,    ), Işıklandırılmış Sahra Toprak Çözeltisi 

(ISÇTÇ,      ), Karanlıkta bırakılmış Sahra Toprak Çözeltisi (KSÇTÇ,    ), Deiyonize Su (DIS,      )] genotiplerin 

fide uzunluğu üzerine Çimlenmeden Sonraki Gün (ÇSG)’ lerde etkisi: 10. gün (A) ve 30. gün (B). 

 

 3.2. Farklı Büyüme Ortamlarında Yetiştirilen Buğday Çeşitlerinde Fotosentetik Pigment 

Miktarı 

 

30 günde, fidelerin açılımını tamamlamış genç yaprak segmentlerinde belirlenmiştir (Şekil 3A, 

B, C ve D).   Klorofil a miktarı, tüm çeşitlerde KSÇTÇ, ISÇTÇ ve HBÇ uygulamaları deiyonize 
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su’dan önemli derecede yüksektir. Ayrıca, tüm çeşitlerde ISÇTÇ uygulaması ile HBÇ 

uygulaması arasında önemli bir fark saptanmamıştır. 

 

Klorofil b miktarı, Diyarbakır-81 çeşidinde ISÇTÇ uygulamasında HBÇ’ nden önemli derecede 

yüksektir. Diğer çeşitlerde ise ISÇTÇ uygulamasının HBÇ uygulaması arasında önemli 

derecede bir fark belirlenmemiştir. 

Toplam klorofil (a+b) miktarı bakımından, tüm çeşitlerde ISÇTÇ uygulaması ile HBÇ 

uygulaması arasında önemli derecede bir fark saptanamamıştır. Ayrıca, deiyonize su ile 

karşılaştırıldığında ise KSÇTÇ, ISÇTÇ ve HBÇ uygulamalarında toplam klorofil miktarının 

önemli derecede yüksek olduğu belirlenmiştir. 

 

Karotenoidlerin (c+x) miktarı bakımından, ISÇTÇ ile HBÇ uygulamaları arasında önemli 

derecede bir fark saptanmamıştır. KSÇTÇ ile HBÇ karşılaştırıldığında karotenoid’ lerin miktarı 

Harran-95’de düşük, diğer genotiplerde bu iki uygulama arasında önemli derecede bir fark 

belirlenmemiştir. 
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Şekil 3. Farklı besin ortamlarının genotiplerin yaprak dokusunda klorofil a (kla), klorofil b ( klb), toplam klorofil 

kl(a+b) ve karotenoid (c+x)’ lerin miktarı üzerine çimlenmeden sonraki 30. günde etkisi. Farklı besin ortamlarının 

sembolleri Şekil 2.’de verilmiştir. 

 

Genotiplerde, Hewitt besin çözeltisi uygulamasında belirlenen morfolojik ve biyokimyasal 

parametrelere ait her bir veri 100 kabul edildi. ISÇTÇ, KSÇTÇ, DIS uygulamalarında belirlenen 

parametrelere ait veriler Hewitt’e göre % olarak belirlenmiştir.  

Uygulamalar arasındaki farklar; (ISÇTÇ) – (KSÇTÇ), (ISÇTÇ) – (DIS) her bir parametre için 

hesaplanmıştır. Genellikle, ISÇTÇ uygulaması Hewitt besin çözeltisine yakın, KSÇTÇ, DIS 

uygulamalarından ise daha iyi tepkiler verdiği belirlenmiştir (Yücekutlu, 2004). 

 

4. SONUÇ 

 

Meteorolojik olaylar sonucu atmosferde rüzgârla taşınan ve dünyanın çeşitli bölgelerine dağılan 

Sahra tozunun yağan yağmurlarla yeryüzüne inmesiyle yapısındaki kum, mil ve kolloidal 

karakterdeki kil ile toprağın tekstürünü (su depolayan yapısını) ve bulundurduğu makro ve 

mikro besin maddeleri ile de toprağın verim gücüne katkıda bulunduğu görülmektedir (Swap 

vd., 1992, Ganor ve Foner, 1996; Mace vd., 2003; Luo, 2005, Koren vd., 2006).  

 

Bu çalışma da Sahra’dan getirilen çöl toprak örneklerinin bulut içerisindeki davranışlarının 

laboratuvar koşullarında gerçekleştirilmesi ve alıcı ortam olarak çeşitli buğday türlerine etkileri 

incelenmiştir. Çöl topraklarından besin çözeltisi elde edilmesi ve Hewitt besin çözeltisine 

alternatif olarak kullanılması ile kültür bitkileri üzerine olan besinsel etkisi ilk kez bu çalışmada 

ortaya konmuştur. Işıklandırılmış Sahra çöl toprağının, Hewitt besin çözeltisi kadar iyi sonuç 

verdiği ölçülebilir bazı büyüme parametreleri esas alınarak belirlenmiştir. Bundan sonra 

yapılacak çalışmalarda, bitki çeşit ve gelişim evreleri dikkate alınarak, optimum büyümeyi 

sağlayacak olan Sahra çöl toprağı / su (gr/l) oranı ve besin içeriği belirlenebilir.  
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KARABÜK İLİNDEKİ AĞIR METALLERİN ÇEVRESEL ETKİLERİ VE TIBBİ 

JEOLOJİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Ali ÖZCAN 

 

ÖZET 

 

Çalışma, alt konu başlığı olarak “Çevre ve Tıp” başlığı altında  değerlendirilmek üzere Karabük 

ilindeki temel endüstri faaliyetleri nedeniyle bulunan ağır metallerin oluşturacağı çevresel 

etkileri ile birlikte son yıllarda literatüre geçen jeomedikal açıdan tehlikeyi değerlendirmek 

amacıyla yapılmıştır. Ayrıca endüstri faaliyetleri nedeniyle rastlanılan, çevre ve sağlık açısından 

duyarlı elementler ve çoğunlukla bulunuş şekillerini irdelemek, yörede bulunan ağır metaller  ve 

oluşturacağı jeomedikal risk ile ilgili önceki çalışmaları derlemek, çalışmalardan ortaya çıkan 

sonuçları ortaya koymak, medikal riske karşı alınacak tedbirleri sunmaktır. Jeolojik süreç ve 

materyallerin insan sağlığı üzerinde yarattığı tehlikeler genel olarak tıbbi jeoloji (jeomedikal) 

tehlikeleri olarak adlandırılır.  

 

Canlı yapısının hücrelerden, dokulardan ve organlardan oluşması gibi, yeryüzü de pek çok 

element, mineral ve kayaçlardan oluşmaktadır. Bu elementlerin yoğunluğu dünyanın her 

bölgesinde farklılıklar göstermektedir. Bu nedenle jeolojik yapıyla iç içe bulunan insanlar ve 

diğer canlı türleri, kayaç, su ve toprakların bileşiminde bulunan bu kimyasal elementleri çeşitli 

yollarla ve farklı miktarlarda vücutlarında depo etmektedirler. 

 

İnsan vücudunun %99' dan fazlası oksijen, karbon, hidrojen, nitrojen, kalsiyum, ve fosfordan 

oluşmaktadır.  Diğer pek çok element kayaçlarda olduğu gibi insan vücudunda da 

bulunmaktadır, fakat bunlar iz elementler olarak çok küçük konsantrasyonlardadır. Bu 

elementlerdeki çok az bir eksiklik veya fazlalık ciddi hastalıklara neden olabilir. İnsan, hayvan 

ve bitki sağlığı; Ca, Cr, Cu, Fe, Se gibi hem çok gerekli olan, hem de As, Hg, Pb gibi toksik 

elementlerin belirli oranlarda alınmasını gerektirir. Bu çeşit elementler değişik 

konsantrasyonlarda ve formlarda atmosferde, litosferde ve hidrosferde bulunur. Gerekli her 
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element için bütün organizmalar özel tolerans aralığına sahiptir ve yeterli miktarda bunları 

almaya gereksinim duyarlar.  

Karabük ilinde yaygın olan temel endüstri türü olan demir-çelik faaliyetlerinde atık metal türleri 

olarak; Cd, Cr, Cu, Hg, Pb, Ni, Sn, Zn görülmektedir. Ağır metaller, su kaynaklarına, 

endüstriyel atıklar veya asit yağmurlarının toprağı ve dolayısı ile bileşimde bulunan ağır 

metalleri çözmesi ve çözünen ağır metallerin ırmak, göl ve yeraltı sularına ulaşmasıyla geçerler. 

Sulara taşınan ağır metaller aşırı derecede seyrelirler ve kısmen karbonat, sülfat, sülfür olarak 

katı bileşik oluşturarak su tabanına çöker ve bu bölgede zenginleşirler. Sediment tabakasının 

adsorpsiyon kapasitesi sınırlı olduğundan dolayı da suların ağır metal konsantrasyonu sürekli 

olarak yükselir. Ülkemizde de başta tuz ihtiyacımızı karşıladığımız tuz gölü olmak üzere kapalı 

göllerimizde yeterli çevresel önlem almadığımız ve su havzalarında kontrolsüz sanayileşmeye 

izin verdiğimizden dolayı ağır metal konsantrasyonu sürekli yükselmektedir (Kahvecioğlu vd, 

2004). 

 

Ağır metallerin çevreye yayınımın da etken olan en önemli endüstriyel faaliyetler çimento 

üretimi, demir çelik sanayi, termik santraller, cam üretimi, çöp ve atık çamur yakma tesisleridir. 

 

Anahtar Sözcükler : Jeomedikal, Endüstri, Metal, Çevre 

 

1.GİRİŞ 

Günümüzde hızlı sanayileşme, yoğun endüstriyel faaliyetler, çeşitli fosil kaynakların enerji elde 

edilmesi için çokça kullanılması, madenlerin hızla tasfiye edilmesi ve otomobil kullanımının 

artmasıyla beraber metallerin çevreye yayılması da artmıştır. Metallerin, özelliklede ağır 

metallerin canlılar üzerinde uzun süreli ve yıkıcı etki yapmasından dolayı çevre kirlenmesinde 

önemli bir yeri vardır.  

Karabük ilinde de, hızlı sanayileşme, yoğun endüstriyel faaliyetler, çeşitli fosil kaynakların 

enerji elde edilmesi için çokça kullanılması, madenlerin hızla tasfi ye edilmesi ve otomobil 

kullanımının artmasıyla beraber metallerin çevreye yayılması da artmıştır. Metallerin, 

özelliklede ağır metallerin canlılar üzerinde uzun süreli ve yıkıcı etki yapmasından dolayı çevre 

kirlenmesinde önemli bir yeri vardır. 
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Ağır metallerin çevreye yayılmasında termik enerji santralleri, petrokimya fabrikaları, çimento 

fabrikaları, klor-alkali fabrikaları yada maden ocakları gibi işletmelerin önemli etkisi vardır. Bu 

işletmelere yakın bölgelerdeki kirlenme seviyeleri oldukça yüksek olabilir. Ayrıca büyük 

kentler ve otoyol yakınları da ağır metal kirliliğinin yüksek olabileceği bölgelerdir. Birçok ağır 

metalin canlılar üzerine önemli zararlı etkileri vardır. 

 

Doğada insan sağlığı için bilinen en tehlikeli madde arseniktir. Arsenik bileşiklerinin çeşitli 

etkenler altında çözülmesi veya yeraltı sularına karışması, kuyu suyu kullanan kırsal alanlardaki 

insanların sağlıkları üzerinde çok olumsuz etkiler meydana getirmektedir. Bunun yanı sıra, 

kurşun, krom, kobalt, kadmiyum, çinko, civa gibi ağır metallerin yeraltı suları veya diğer 

yollarla insan sağlığını etkilemesi günümüzde giderek önem kazanmaktadır. 

 

Antik çağlarda bu metallerin cevherleri işlenmeye başlandığından beri metaller insan faaliyetleri 

sonucu olarak doğal çevrimler dışında atmosfere, hidrosfere ve pedosfere yayılmaya 

başlamışlardır. Yüzyıllar boyunca insanlar ağır metalleri etkilerini bilmeden takı, silah, su 

borusu vb çeşitli amaçlar için kullanmışlardır. Sanayileşme ile birlikte ağır metal içeren 

kömürlerin yakılmaya başlanması ile endüstri bölgelerindeki ağır metal kirliliği aşırı boyutlara 

ulaşmış ve ağır metal kirliliğinden kaynaklanan ilk tanımlanan zehirlenmeler Japonya’da ortaya 

çıkmıştır. 

 

Türkiye’de de başta tarım toprakları ve yeraltı sularının doğal ya da yapay yollarla sürekli 

kirletilmesi nedeniyle söz konusu jeo-medikal tehlikeler önem kazanmaya başlamıştır (Şekil 

1).Turbalık gazları ve aktif fay zonlarında, toprakta ve yeraltı sularında sıkça rastlanan sülfür ve 

radon gazları yerel ölçekte insan sağlığını tehdit eder niteliktedir. 

 

Medikal jeoloji, doğal jeolojik etkenlerle, insan, hayvan ve bitkilerdeki sağlık sorunlarıyla veya 

bunların oluşumlarıyla arasındaki ilişkiyi ve jeolojik çevresel etkenlerin sağlık problemlerinin 

coğrafi dağılımı üzerindeki olası etkilerini araştıran bir bilim dalıdır. Çok geniş ve karmaşık bir 

araştırma alanı olmasından dolayı, jeologlar, tıp doktorları, biyologlar, veterinerler gibi değişik 

bilim dallarından araştırıcıların katılacağı multi-disipliner bir araştırmayı gerektirir.  

 



 

250 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

 

Şekil 1 Tehlikeli materyal içeren sular 

 

1.1.Tıbbi Jeolojinin Amacı 

Jeolojik ortamların insan sağlığı üzerindeki etkilerini irdelemek, bazı hastalıkların 

asıl taşıyıcısı olan jeolojik faktörler ile insanlar üzerinde olumlu etkiler oluşturabilen jeolojik 

faktörler arasında ayırım yapmaktır. 

 

 Tıbbi jeoloji çevrenin en uygun düzeye getirilmesine ve dünyamızdaki insan sağlığının 

korunmasına önemli katkıda bulunur. 

 

1.2. Tıbbi Jeolojinin Çalışma Mekanizması 

Tıbbi jeoloji, çevreyi oluşturan kayaç, toprak, su, atmosfer gibi unsurları içeren sistemdeki 

işleyişi ve bunlar arasındaki etkileşimi anlamayı gerektirir. Elementlerin ve kimyasal 

maddelerin davranışı ve hareketliliği, bunların doğasına ve bulundukları ortamın fiziksel ve 

kimyasal şartlarına bağlıdır. Kayaç, toprak, yüzey suyu, yeraltı suyu, atmosfer gibi ortamlar ve 

bunların çevreyle olan etkileşimini incelemek “mikro” seviyeden (iz elementlerinin, ağır 
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metallerin kaynaklarını ve hedeflerini) “makro” seviyeye (kayaç döngüsü, hidrolojik döngü gibi 

doğal sistemdeki olayları) çok geniş bir araştırmayı gerekli kılmaktadır (Şekil 1.1.). 

 

 

Şekil 1.1. Yeryüzünde elementlerin bulunduğu ortamlar kayaçlar, toprak, yeraltı ve yüzey 

                   suları, atmosfer 

 

ÇEVREMİZDEKİ TEHLİKELİ MATERYALLER VE SAĞLIĞA ETKİLERİ  

2.1.Ağır Metaller 

Son zamanlarda ağır metal tanımı ile kimyasal maddelerin ekolojik sisteme verdikleri zarar 

genelleştirilerek gazete haberlerinde sık sık ağır metallerin, çevresel problemlere neden 

olduklarını yer almaya başlamıştır. Bunun nedeni çevresel problemler söz konusu olduğunda 

“ağır metal” tanımı sanki çok tanımlı ve kesin bir grupmuş gibi bu kavramın çok sık “nispeten 

yüksek yoğunluğa sahip ve düşük konsantrasyonlarda bile toksik veya zehirleyici olan metal” 

olarak kullanılmasıdır. Bu yaygın kanıya, ağır metallerin belirli bir zaman aralığında canlı 

organizmada diğer metallere kıyasla akümülasyonunun fazla olması ve bunun sonucu negatif 

etkinin giderek artması yol açmaktadır. Gerçekte ağır metal tanımı fiziksel özellik açısından 
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yoğunluğu 5 g/cm
3
 ten daha yüksek olan metaller için kullanılır. Bu gruba Kurşun, kadmiyum, 

krom, demir, kobalt, bakır, nikel, cıva ve çinko olmak üzere 60 tan fazla metal dahildir. Bu 

elementler doğaları gereği yer kürede genellikle karbonat, oksit, silikat ve sülfür halinde stabil 

bileşik olarak veya silikatlar içinde hapis olarak bulunurlar. Her ne kadar metallerin yoğunluk 

değeri üzerinden hareketle ekolojik sistem üzerindeki etkileri tanımlanmaya/gruplandırılmaya 

çalışılıyorsa da gerçekte metallerin yoğunluk değerleri onların biyolojik etkilerini 

tanımlamaktan çok uzaktır. Örneğin yoğunluğu 3,65 g/cm
3
 olan Baryumun veya 4,51 g/cm

3
 

olan titanyumun biyolojik sistemlere kadmiyum (8,65 g/cm
3
), kurşun ( 11,34 g/cm

3
) veya 

lantanit grubu metallerden (5,25 - 9,84 g/cm
3
) çok farklı etkide bulunduğu kesindir. Bir 

elementin yoğunluğu aslında periyodik sistemdeki (grup ve gruptaki sıra) yerinin, kimyasal 

özellikleri de elementin ait olduğu grubun fonksiyonudur. Metallerin ekolojik sistem üzerine 

etkilerinden bahsederken aslında metalin ait olduğu grubun ele alınması ve bu özelliğin 

vurgulanması biyolojik etki açısından çok daha anlamlıdır.  

 

Ağır metaller, su kaynaklarına, endüstriyel atıklar veya asit yağmurlarının toprağı ve dolayısı ile 

bileşimde bulunan ağır metalleri çözmesi ve çözünen ağır metallerin ırmak, göl ve yeraltı 

sularına ulaşmasıyla geçerler. Sulara taşınan ağır metaller aşırı derecede seyrelirler ve kısmen 

karbonat, sülfat, sülfür olarak katı bileşik oluşturarak su tabanına çöker ve bu bölgede 

zenginleşirler. Sediment tabakasının adsorpsiyon kapasitesi sınırlı olduğundan dolayı da suların 

ağır metal konsantrasyonu sürekli olarak yükselir. Ülkemizde de başta tuz ihtiyacımızı 

karşıladığımız tuz gölü olmak üzere kapalı göllerimizde yeterli çevresel önlem almadığımız ve 

su havzalarında kontrolsüz sanayileşmeye izin verdiğimizden dolayı ağır metal konsantrasyonu 

sürekli  yükselmektedir (Şekil 2). 
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Şekil 2 Ağır metal kirliliğine bağlı yüzey sularında kirlenme 

 

Ağır metallerin ekolojik sistemde yayınımları dikkate alındığında doğal çevrimlerden daha çok 

insanın neden olduğu etkiler nedeniyle çevreye yayınımı söz konusu olduğu görülmektedir. 

Sürekli ve kullanıma bağlı kirlenmenin yanı sıra kazalar sonucu da ağır metallerin çevreye 

yayınımı önemli miktarlara ulaşabilmektedir. (1979 Lengrich’te çimento tesisinden talyum 

kaçağı* ). Yıllık olarak doğal çevrimler sonucu 7600 ton Cd, 18800 ton arsen, 3600 ton cıva 

332000 ton kurşun atmosfere atılmakta iken insan faaliyetleri sonucu deşarj edilen miktarlar 

dikkate alındığında ise selen (19 kat), kadmiyum (8 kat), cıva, kurşun, kalay (6 kat), arsen, nikel 

ve krom (3 kat) ) daha fazladır.  

 

Ağır metallerin çevreye yayınımın da etken olan en önemli endüstriyel faaliyetler çimento 

üretimi, demir çelik sanayi, termik santraller, cam üretimi, çöp ve atık çamur yakma tesisleridir. 

Çizelge 2 de temel endüstrilerden atılan metal türleri genel olarak gösterilmiştir. Havaya atılan 

ağır metaller, sonuçta karaya ve buradan bitkiler ve besin zinciri yoluyla da hayvanlara ve 

insanlara ulaşırlar ve aynı zamanda hayvan ve insanlar tarafından havadan aeresol olarak veya 

toz halinde solunurlar. Ağır metaller endüstriyel atık suların içme sularına karışması yoluyla 
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veya ağır metallerle kirlenmiş partiküllerin tozlaşması yoluyla da hayvan ve insanlar üzerinde 

etkin olurlar. 

 

Çizelge 2 Temel endüstrilerden atılan metal türleri (Kahvecioğlu vd., 2004) 

 

 

Ağır metallerin doğaya yayınımları dikkate alındığında çok çeşitli sektörlerden farklı işlem 

kademelerinden biyosfere ağır metal atılımı gerçekleştiği bilinmektedir. Şekil 2.1. de farklı 

sektörlerden biyosfere ağır metal yayınımı şematik olarak verilmiştir. 
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Şekil 2.1. Şematik olarak ağır metallerin doğaya yayınımları 

 

Atık suda bulunan ağır metallerin önemli bir miktarı arıtma çamurlarında bulunurlar. Çözünmüş 

kısımlar ise yüzey suları ve denizlere ulaşarak bu bölgelerde kalırlar. Buralardan ağır metaller 

tekrar mobilize olarak içme sularına ve besin zincirine ulaşabilirler. Besin zincirine ulaşan ağır 

metaller kimyasal veya biyolojik olarak bünyeden atılamazlar ve akümle olurlar. Buna rağmen 

canlı organizmalarda her ne kadar taban, hava veya sularda rastlanılan konsantrasyonlardan çok 

daha yüksek oranda ağır metal konsantrasyon değerlerine ulaşılsa dahi, çok nadir olarak hayvan 

ve insanlarda sağlık riski doğuracak ağır metal akümülasyon sınırına ulaşılır. 
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2.2. Ağır Metallerin Etkileri 

Ağır metaller biyolojik proseslere katılma derecelerine göre yaşamsal ve yaşamsal olmayan 

olarak sınıflandırılırlar. Yaşamsal olarak tanımlananların organizma yapısında belirli bir 

konsantrasyonda bulunmaları gereklidir ve bu metaller biyolojik reaksiyonlara katıldıklarından 

dolayı düzenli olarak besinler yoluyla alınmaları zorunludur. Örneğin bakır hayvanlarda ve 

insanlarda kırmızı kan hücrelerinin ve bir çok oksidasyon ve redüksiyon prosesinin vazgeçilmez 

parçasıdır. Buna karşın yaşamsal olmayan ağır metaller çok düşük konsantrasyonda dahi 

psikolojik yapıyı etkileyerek sağlık problemlerine yol açabilmektedirler. Bu gruba en iyi örnek 

kükürtlü enzimlere bağlanan cıvadır. Bir ağır metalin yaşamsal olup olmadığı dikkate alınan 

organizmaya da bağlıdır. Örneğin nikel bitkiler açısından toksik etki gösterirken, hayvanlarda iz 

elementi olarak bulunması gerekir. Bazı sistemlerde ağır metallerin etki mekanizması 

konsantrasyona bağlı olarak değişir. Bu tür organizmalarda metallerin konsantrasyonu dikkate 

alınmalıdır. Şekil 2.2. de ağır metallerin vücut sıvısındaki konsantrasyona bağlı olarak etkileri 

şematik olarak verilmiştir. Şekilden görüldüğü gibi ağır metaller konsantrasyon sınırını aştıkları 

zaman toksik olarak etki gösterirler. Bu genel gösterimin aksine ağır metaller canlı bünyelerde 

sadece konsantrasyonlarına bağlı olarak etki göstermezler, etki canlı türüne ve metal iyonunun 

yapısına bağlıdır (çözünürlük değeri, kimyasal yapısı, redoks ve kompleks oluşturma yeteneği, 

vücuda alınış şekline, çevrede bulunma sıklığına, lokal pH değeri vb.). Bu nedenle özellikle 

düzenli olarak tüketildiğinden dolayı içme sularının ve yiyeceklerin içerebileceği maksimum 

konsantrasyon sınır değerleri sınırlandırılmıştır ve yasal kuruluşlar tarafından düzenli olarak 

kontrol edilmesi zorunludur. 
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Şekil 2.2. Vücut sıvısındaki konsantrasyona bağlı olarak ağır metallerin etkileri 

 

Ağır metallerin insan metabolizmasında oluşturdukları etki ve etkin oldukları aşamaları ana 

sistemler açısından kısaca ele alırsak bunları, 

- Kimyasal reaksiyonlara etki edenler 

-Fizyolojik ve Taşınım sistemlerine etki edenler 

-Kanserojen ve mutojen olarak yapı taşlarına etki edenler 

-Alerjen olarak etki edenler ve 

-Spesifik etki edenler olarak sıralamak mümkündür. 

 

Yukarıda sayılan bu reaksiyon sistemlerini Şekil 2.3. de şematik olarak göstermek mümkündür. 

Ancak canlı sistemlerde metallerin neden oldukları biyolojik ve kimyasal reaksiyonlara bağlı 

olarak ortaya çıkan semptomların ve buna bağlı olarak ortaya çıkan etkilerin incelenmesi ve 

araştırılması tamamen farklı bir uzmanlık alanı gerektirdiğinden ve bu çalışmada katkı 

sağlayanların uzmanlık alanın mühendislik olmasından dolayı daha bir genel yol izlenerek 

metallerin etkileri, fizyolojik sistemlerde ele alınmayarak çalışmanın takip eden kısımları metal 

üretim ve işleme sektöründe çalışan kesimin bilgilendirilmesine yönelik olarak başta ağır 

metaller olmak üzere mümkün olduğunca her metal için tek tek ele alınacaktır. 
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Şekil 2.3. Ağır metallerin insan vücudunda etki mekanizması 

 

Metallerin ekolojik sisteme ve özellikle insanlara etki yönünden ele alınış sıralamasında gruplar 

veya kimyasal özellikler yerine çevresel etki açısından tipik olmaları dikkate alınacaktır. 

Öncelikle en yüksek yayınıma sahip olan kurşun, toksikolojik olarak en büyük hasara yol açan 

kadmiyum ve yaşamsal özellik göstermesine rağmen aldığı değerliğe göre kanserojen özellik 

gösteren krom öncelikli olarak ele alınacaktır. 

 

2.2.1.Kurşun (Pb) 

Biyosfere insan faliyetlerine bağlı olarak önemli oranda yayılan kurşun, günümüzden 4000-

5000 yıl öncesinde, antik uygarlıklar tarafından gümüş üretimi esnasında yan ürün olarak 

keşfedilmiş ve tarih boyunca kurşun üretimi ve kullanımı giderek artış göstermiştir. Kurşun, 

Roma İmparatorluğunda su borularında, su saklama haznelerinde kullanılmıştır ve günümüz 
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bilim adamları ve tarihçiler bu kullanım şeklinin Roma İmparatorluğunun sonunu hazırladığı 

görüşünü ortaya atmaktadırlar. Kurşun zehirlenmesi sonucu, yönetici sınıfının düşünme 

kapasitesinin düşmesi, doğum oranlarındaki azalış ve kısalan yaşam süresinin bu çöküşün 

temelini oluşturduğu iddia edilmektedir.  

 

Kurşun insan faaliyetleri ile ekolojik sisteme en önemli zararlı veren ilk metal olma özelliği 

taşımaktadır. Kurşun atmosfere metal veya bileşik olarak yayıldığından ve her durumda toksik 

özellik taşıdığından (Çalışma ortamında izin verilen sınır 0,1 mg/m
3
) çevresel kirlilik yaratan en 

önemli ağır metaldir. 1920’ lerde kurşun bileşikleri (Kurşuntetraetil Pb(C2H5)4 ) benzine ilave 

edilmeye başlanmıştır ve bu kullanım alanı kurşunun ekolojik sisteme yayınımında önemli rol 

oynar (227.250 ton/yıl ABD). 

 

Günümüzde kurşunsuz benzin kullanımı ile atmosfere kurşun yayınımı azalmakla beraber 

kurşunsuz benzin bileşiminde bulunan kurşun bir çok birincil metal üretim aşamasından 

atmosfere kurşun ve bileşiklerinin yayınımı devam etmektedir. Dünyada en yaygın kurşun 

kullanımı kuzey amerikadadır ve yıllık tüketim 1,300,000 ton seviyelerine ulaşır ve bu kullanım 

koşullarında atmosfere atılan miktar yıllık 600,000 ton seviyelerine ulaşır. Şekil 2.4. te Avrupa 

üzerinde kurşun emisyonu dağılımı verilmiştir. Kurşun dağılımı incelendiğinde sanayileşme ve 

araba kullanımı ile kurşun yayınımı arasındaki ilişki açıkça ortaya görülmektedir. 
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Şekil 2.4. Kurşun yayınımı (katı ve sulu ortam toplam) kg/km
2
/yıl (2001) 

 

Kurşun 20. y.y.’da yüksek oranlarda paslanmaya karşı oksit boya hammaddesi olarak 

kullanılmıştır. Kurşun oksidin hafif tatlımsı bir tadının olması çocukların bu boya maddelerinin 

döküntülerini yemelerine ve dolayısıyla özellikle kurşuna karşı hassasiyetleri daha fazla olan 

küçük çocuklarda ciddi problemlere sebep olmuştur. Almanya ve diğer gelişmiş ülkelerde 1971’ 

de boya maddelerindeki kurşun kullanımı ve 1979’ da ise yemek saklama kutularındaki kurşun 

kullanımını sınırlayıcı yasalar çıkarılmıştır. Kurşunun diğer önemli kullanım alanları ise; teneke 

kutu kapakları, kurşun-kalay alaşımlı kaplar, seramik sırları, böcek ilaçları, aküler vb. 

alanlardır. 

 

Kurşunlu benzin ve boya maddelerinin yanı sıra yiyecekler ve su da kurşun kaynağı 

olabilmektedir. Özellikle endüstriyel ve şehir merkezlerine yakın yerlerde yetişen yiyecekler; 

tahıllar, baklagiller, bahçe meyveleri ve birçok et ürünü bünyesinde normal seviyelerin üzerinde 

kurşun bulundurur. Su borularında kullanılan kurşun kaynaklar ve eski evlerde bulunan kurşun 

tesisatlarda, kurşunun suya karışmasına sebep olabilmektedir. Kozmetik malzemelerde bulunan 

birçok pigment ve diğer ana maddelerde kurşun bulundururlar. Diğer taraftan sigara ve böcek 

ilaçları da kurşun kaynakları arasında sayılabilirler. Endüstriyel olarak kuyumculuk sektöründe 
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altın rafinasyon ve geri kazanımı esnasında uygulanan “Kal” işlemi illegal olarak önemli oranda 

kurşunun oksit halinde atmosfere atılmasına neden olmaktadır. 

 

İnsan vücudundaki kurşun miktarı tahmini ortalama olarak 125-200 mg civarındadır ve normal 

koşullarda insan vücudu normal fonksiyonlarla günde 1-2 mg kadar kurşunu atabilme 

yeteneğine sahiptir. Birçok kişinin maruz kaldığı günlük miktar 300-400 mg ı geçmemektedir. 

Buna rağmen çok eski iskeletler üzerinde yapılan kemik analizleri günümüz insanı 

kemiklerinde, atalarımızdakinin 500-1000 katı kadar fazla kurşun bulunduğunu göstermektedir. 

Kurşunun vücutta absorbsiyonu çocuklarda daha yüksek olmakla beraber normalde % 5 gibi 

düşük bir oranda gerçekleşmektedir Bu oran dahi kalsiyum ve demir gibi birçok mineralin vücut 

tarafından emilimini azaltmaktadır. Kana karışan kurşun buradan kemiklere ve diğer dokulara 

gitmekte ya da dışkı ve böbrekler yoluyla vücuttan atılmaktadır. Kemiklerde biriken kurşun 

zamana bağlı olarak (yarılanma ömrü yaklaşık 20 yıl) çözünerek böbreklerde tahribata neden 

olur. Kurşun bir nevi nörotoksindir ve anormal beyin ve sinir sistemi fonksiyonlarına sebep 

olmaktadır. 

Çocuklar üzerinde yapılan araştırmalarda kanda kurşun miktarı arttıkça IQ seviyesinin düştüğü 

tespit edilmiştir. Diğer taraftan kurşun nörotoksik özelliğinden dolayı sinir sisteminde iletimin 

azalmasına da yol açmaktadır. Şekil 2.5 te kanda bulunan kurşun miktarına bağlı olarak ortaya 

çıkan fonksiyon bozuklukları verilmiştir. 

 

Şekil 2.5. Kanda bulunan kurşun miktarına bağlı olarak ortaya çıkan semptomlar 
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Kurşunun çoğu kemiklerde depolanmasına rağmen beyne, anne karnındaki cenine ve anne 

sütüne de geçebilmektedir. Bebekler ve çocuklarda düşük olan kurşun oranı, ilerleyen yaşla 

beraber, kurşuna maruz kalınmasıyla artış göstermektedir. Kanda 40 mg/l seviyesini aşınca 

tansiyon artırıcı etki de ortaya çıkar. Diğer taraftan kronik kurşun alınımı ile sprem sayısı ve 

morfolojisinde sınırlanır. Dünya sağlık örgütü sınıflandırmasına göre (1995) kurşun 2. sınıf 

kansorejen gruptadır.  

 

Ekolojik olarak kurşun katı olarak çökme eğilimindedir ve özel durumlar dışında kompleks 

oluşturmaz. Genellikle doğaya salınan kurşun zor çözünür bileşikler (Pb3(PO4)2, Pb4O(PO4)2, 

Pb5(PO4)3OH), (PbCO3) (PbS). Oluşturur, bu nedenle beslenme zincirinde yer alan bitkilerden 

kurşun alınımı söz konusu değildir.  

 

Besin zincirinde kurşun yayınımı genellikle midye türü kalsiyumlu kabuklular üzerinden ve 

kalsiyuma bağlı olarak gerçekleşir. Tek hücreli canlıların ve balıkların 0,04 – 0,198 mg/l 

inorganik kurşun içeren suları tolere edebildikleri ancak daha düşük miktarlarda kurşunun besin 

yoluyla alınmasında akut zehirlenme gösterdikleri bilinmektedir. 

 

Kadmiyum (Cd) 

Kadmiyum, çinko üretimine eşlik eden metal olarak üretilmiştir. Çinko üretiminde ortaya 

çıkıncaya kadar havaya, yiyeceklere ve suya doğal süreçlerle önemli miktarlarda karışmamıştır. 

Ancak günümüzde kadmiyum da çevre kirliliğine sebep olan ağır metaller arasında yerini 

almıştır. Günümüzde kadmiyum endüstriyel olarak nikel/kadmiyum pillerde, korozyona karşı 

özellikle denizel koşullara dayanımı nedeniyle gemi sanayinde çeliklerin kaplanmasında, boya 

sanayinde, PVC stabilizatörü olarak, alaşımlarda ve elektronik sanayinde kullanılır. Kadmiyum 

empürüte olarak fosfatlı gübrelerde, deterjanlarda ve rafine petrol türevlerinde bulunur ve 

bunların çok yaygın kullanımı sonucunda da önemli miktarda kadmiyum kirliliğine ortaya 

çıkar. 

 

Kadmiyumun yıllık doğaya yayınım miktarı 25,000 – 30,000 tondur ve bunun 4,000 – 13,000 

tonu insan faaliyetlerine bağlı olarak ortaya çıkar. Şekil 2.6. da Avrupa üzerinde kadmiyum 
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yayınımı görülmektedir. İnsan yaşamını etkileyen önemli kadmiyum kaynakları; sigara dumanı, 

rafine edilmiş yiyecek maddeleri, su boruları, kahve, çay, kömür yakılması, kabuklu deniz 

ürünleri, tohum aşamasında kullanılan gübreler ve endüstriyel üretim aşamalarında oluşan baca 

gazlarıdır. Endüstriyel olarak kadmiyum zehirlenmesi kaynak yapımı esnasında kullanılan 

alaşım bileşimleri, elektrokimyasal kaplamalar, kadmiyum içeren boyalar ve kadmiyumlu piller 

nedeniyledir. Kadmiyum önemli miktarda gümüş kaynaklarda ve sprey boyalarda da 

kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 2.6. Kadmiyum yayınımı (katı ve sulu ortam toplam) kg/km
2
/yıl (2001) 

 

 

Kadmiyumdan kaynaklanan akut zehirlenmede öncelikle halsizlik, baş ağrısı, ateş, terleme, 

kaslarda gerilme ve ağrıyla beraber kusmayla 24 saat içinde ortaya çıkar ve 3. gün en şiddetli 

belirtileri göstererek 1 hafta içinde yeni bir yükleme söz konusu değil ise kaybolmaya başlar. 

Kronik kadmiyum zehirlenmesinde ortaya çıkan en önemli etki özellikle akciğer ve prostat 

kanseridir. Kronik zehirlenme böbrek hasarı ile ortaya çıkar ve idrarda düşük moleküllü protein 

görülür. Aşırı dozda kadmiyum alınımı (60-480 μg/gböbrek) böbrekler üzerinde tahrip edici 

etkinin ortaya çıkmasına yol açar ve etki kuşlarda dahil olmak üzere tüm canlılarda 

görülmektedir. Kadmiyum zehirlenmesine bağlı olarak kemik erimesi ve buna bağlı 

hastalıklarda görülür. Diğer taraftan kansızlık, dişlerin dökülmesi ve koku duyumunun 
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yitirilmesi de önemli etkilerdir. Dünya sağlık örgütü sınıflandırmasına göre (1993) kurşun 1. 

sınıf kansorejendir. 

 

Krom 

Vücutta insulin hareketini sağlayarak karbonhidrat, su ve protein metabolizmasını etkileyen 

krom, doğada her yerde bulunan bir metal olup havada > 0.1 μg/m
3
 ve kirlenmemiş suda 

ortalama 1 μg/L bulunur. Pek çok toprakta az miktarda krom (2 - 60 mg/kg) bulunurken, 

kirlenmemiş bazı topraklarda bu değer 4 g/kg’ a kadar çıkmaktadır. İlk kez 1789 da Fransız L. 

N. Vauquelin tarafından üretilmiş ve çok renkliliğinden dolayı yunanca renkler anlamına gelen 

krom olarak adlandırılmıştır. Günümüzde özellikle alaşım elementi olarak kullanılmaktadır. 

Krom içeren minerallerin endüstriyel oksidasyonu ve fosil yakıtların, ağaç ve kağıt ürünlerin 

yanması neticesinde doğada (hexavalent) altı değerlikli krom oluşmaktadır. Okside krom 

havada ve saf suda nispeten kararlı iken ekosistemdeki organik yapılarda, toprakta ve suda üç 

değerliğe geri redüklenir. Kromun kayalardan ve topraktan suya, ekosisteme, havaya ve tekrar 

toprağa olmak üzere doğal bir dönüşümü vardır. Ancak yılda yaklaşık olarak 6700 ton krom bu 

çevrimden ayrılarak denize akar ve okyanus tabanında çökelir. Kromun başta insan bünyesinde 

olmak üzere canlı organizmalardaki davranışı oksidasyon kademesine ve oksidasyon 

kademesindeki kimyasal özelliklerine ve bulunduğu ortamdaki fiziksel yapısına bağlıdır.  

 

Günlük alınan krom miktarı tüketilen besin maddeleri ile ilintilidir. Et, hububat, bakliyat ve 

baharatlar en iyi krom kaynağıdır, süt ürünleri, pek çok sebze ve meyve ise az miktarda krom 

ihtiva eder. İnsan vücudundaki krom eksikliği, şeker hastalığı olarak kendini gösterir. Krom 

eksikliği, kurşunun toksikliğini araştırırken, biyolojik sistemlerdeki aşırı Cr
6+

 farklı tipte kanser 

oluşumuna sebep olmaktadır.  

 

Krom, metal alaşımlandırmada ve boyalar, çimento, kağıt, kauçuk ve diğer malzemeler için 

pigment olarak kullanılmaktadır. Düşük seviyelerde kroma maruz kalındığında, deride iritasyon 

ve ülser meydana gelir. Uzun süreli maruz kalındığında böbreklerde ve karaciğerde hasara yol 

açabildiği gibi kan dolaşım sistemini ve sinir dokularını tahrip edebilir. Krom daha çok sulu 

ortamlarda birikerek çoğalır. Dolayısıyla yüksek seviyelerde kroma maruz kalmış balık yemek 

oldukça tehlikelidir. 
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3. SONUÇ  

Karabük ilinde ki ağır metallerin çevresel etkileri ve tıbbi jeoloji açısından değerlendirilmesine 

yönelik olarak yapılan çalışmada; Bölgedeki tüm temel endüstri faaliyetler nedeniyle (başta 

demir-çelik olmak  olmak üzere) bir çok ağır metalin çevreyi olumsuz etkilemesi söz 

konusudur. 

  

Jeomedikal Afet olaylarında Sağlık Bakanlığının ilgili birimleri, MTA, Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı gibi kurumlarla iş birliği içerisinde olunarak, oluşturulacak komisyonca bu tür etütler 

yapılmalıdır. 

 

Meslek hastalığı meydana getirebilen veya meslek hastalıkları listesinde kayıtlı maddelerle 

çalışılan işyerlerinde; bu maddelerin özellikleri, zararları ve korunma çareleri hakkında, 

çalışanlar eğitilmelidir. 

 

Tıbbi jeolojik tehlike potansiyeli olan yerleşim alanlarında yaşayan insanlara periyodik olarak 

sağlık taraması yapılmalı, mevcut durumla ilgili yöre halkı bilgilendirilmelidir. 

 

Başta    mevcut ve yeni yerleşime açılacak alanlar, tarım  sahaları,  meralar  ve     su havzaları  

olmak  üzere,  her   türlü yaşamsal faaliyetin devam ettiği  alanların ve ilgili  bölgelerin detaylı  

ağır metaller ile mineralojik verilerle desteklenmiş jeokimya haritaları hazırlanmalı ve bu 

haritaların yasal mevzuatın içinde bulunması zorunlu hale getirilmelidir. 

Zehirli toz,duman, gaz, buhar, sis veya sıvılarla çalışmalar, teknik imkanlara göre kapalı 

sistemde yapılacak, bu gibi işyerlerinde, etkili ve yeterli havalandırma sağlanacak, atıklar, 

zararsız hale getirilmeden atmosfere ve dış çevreye verilmemelidir. 

 

Meslek hastalıklarından korunmak için, işe giriş ve işe yerleştirme muayeneleri düzenli 

yapılacak, kullanılan maddelere karşı hassas olanlar bu işlerde çalıştırılmamalıdır. 

 

Ayrıca, işe yerleştirilen işçilerin, tehlike ve zararın özelliğine göre, belirli sürelerde sağlık 

muayeneleri ve gerektiğinde laboratuvar araştırmaları yapılmalıdır. 
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Tıbbi Jeoloji, jeoloji, tıp, kimya,  diş hekimliği,  çevre, eczacılık,  biyoloji, nükleer fizik gibi 

farklı bilim dallarının işbirliğine dayanan multidisipliner bir bilim dalıdır.  Tıbbi Jeoloji’nin 

ülkemizde sağlam temelleri üzerinde gelişimi için üniversiteler, Sağlık Bakanlığı, Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı, DSİ, MTA,   İl  Özel   İdareleri,  Belediye   vb.   kamu  kurumları   

arasında   koordinasyonu  sağlayacak kurumsal bir altyapıya gereksinim duyulmaktadır. 

Ülke   genelinde  “Tıbbi   Jeoloji   Tehlike   Haritasının”  hazırlanması;   konuyla   ilgili 

kurumlar   arasında   eşgüdüm  sağlanarak  Tıbbi  Jeoloji  Risk Yönetim Sisteminin  

geliştirilmesi; imar,   afet,   yapı  malzemeleri,   kimyasal   üretimi,   çevre,   su,   radyasyon   

güvenliği   gibi  değişik alanlara ait mevzuat bu bilinç temelinde gözden geçirilmelidir. 

 

İlgili  kurumlar,  üniversiteler ve ilgili  meslek odalarının katılımı  ile tıbbi  jeoloji odaklı 

mevzuat,   kurumsal  yapılanma  ve    uygulama   süreçlerinin   bir   arada   tartışıldığı    Tıbbi   

Jeoloji Konseyi kurulmalıdır. 
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İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN SOSYOEKONOMİK DÜZEYLERİNİN ÇEVRE 

TUTUMUNA ETKİSİNİN BULANIK MANTIK METODYULA İNCELENMESİ 

 

Emine ÇETİN 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

  

ÖZET 

Çalışmamızda ilköğretim öğrencilerinin çevreye yönelik tutumlarının, öğrencinin içinde 

bulunduğu ailenin sosyoekonomik düzeyinden ve çevre bilgisinden etkilenip etkilenmediği 

araştırılmıştır. Çalışmada örneklem büyüklüğü 64 olarak alınmıştır. Örneklemi oluşturan 

öğrenciler Isparta il merkezindeki bir ilköğretim okulunun 7. sınıfındaki iki şubeden seçilmiştir. 

Öğrencilerin sosyoekonomik düzeyi;  anne-baba eğitimi ve ailenin gelir seviyesine göre 

belirlenmiştir. Öğrencilere müfredata bağlı insan ve çevre ünitesine göre eğitim verilmiştir. İki 

şube arasında eğitime bağlı farklılık olmaması için müfredata bağlı eğitim aynı öğretmen 

tarafından verilmiştir. Veri toplamak amacıyla öğrencilere eğitim sonrasında, Leeming ve 

Dwyer (1995)  tarafından hazırlanmış 2006 yılında Alp ve arkadaşları tarafından Türkçeye 

çevrilmiş, CHEAKS ölçeği uygulanmıştır. CHEAKS ölçeği çocukların çevreye yönelik tutum 

ve bilgisini ölçmeye yönelik iki parçadan oluşmaktadır. CHEAKS ölçeğinin Türkçe sürümünün 

geçerlilik katsayısının (Cronbach alpha) 0.92 olarak bulunduğu Alp ve arkadaşları tarafından 

bildirilmiştir. Öğrencilerin sosyoekonomik düzeyi ve çevre bilgisiyle CHEAKS ölçeği 

arasındaki ilişki Fuzzy Logic yöntemiyle incelenmiştir. Girdi olarak CHEAK ölçeğindeki bilgi 

testi ve öğrencilerin sosyoekonomik düzeyi, çıktı olarak CHEAK ölçeğinin tutum testi sonuçları 

kullanılmıştır. Çalışmadaki verinin analizi MATLAB yazılımı kullanılarak yapılmıştır. 

Öğrencilerin çevreye karşı olan tutumlarının, öğrencilerin çevre bilgisi ve ailesinin içinde 

bulunduğu sosyoekonomik düzeyden etkilenip etkilenmediği analiz edilmiştir. Bulanık mantık 

analizine göre öğrencilerin çevreye karşı olan tutumlarının, öğrencinin çevre bilgisinden ve 

ailesinin içinde bulunduğu sosyoekonomik düzeyden etkilendiği sonucuna ulaşılmıştır 

(R²=0.896). 

Anahtar Kelimeler: CHEAKS ölçeği, sosyoekonomik, Bulanık mantık 



 

269 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

 

THE INVESTIGATION OF THE ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS 

SOCIOECONOMIC LEVELS’ EFFECT IN ENVRIONMENTAL ATTITUDE USING 

FUZZY LOGIC METHOD 

ABSTRACT 

In our study weather elementary students’ attitude towards the environment was affected by 

their family’s socioeconomic levels and environmental knowledge was studied. The sample size 

was taken as 64 in the study. The students in the sample, was chosen from the two sections of a 

7
th

 grade in one elementary school in Isparta’s center. Students’ socioeconomic level was 

determined by their parents’ education and the family income level. The students received 

education according to ‘Human Being and Environment’ unit related to the curriculum. For not 

creating a difference between the two sections, the same teacher gave the education related to 

the curriculum. In order to collect data, CHEAKS scale was applied, which was developed by 

Leeming and Dwyer (1995) and was translated by Alp et al, into Turkish in 2006. CHEAKS 

scale consists of two parts in order to evaluate the students’ attitude and knowledge towards 

environment. Alp et al. reported that the CHEAKS’ cronbach’s alpha coefficient was 0.92 in the 

Turkish version. The relation between the students’ socioeconomic level and environmental 

knowledge and CHEAKS scale was investigated by Fuzzy Logic. As an input the students’ 

socioeconomic level and knowledge test in the CHEAK scale was used, and as an output, the 

attitude test results of CHEAK scale was used. The data analyze of the study was made by using 

MATLAB software. Weather the students’ attitude towards the environment was affected or not 

by their environmental knowledge or their parents’ socioeconomic level was analyzed. 

According to the fuzzy logic method it was concluded that the students’ attitude towards 

environment was affected by their environmental knowledge and their parent’s socioeconomic 

level (R²=0.896). 

Key words: CHEAKS scale, socioeconomic, Fuzzy Logic 
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1. GİRİŞ  

Çevre, ‘‘Canlı varlıkların yaşamsal bağlarla bağlı oldukları, etkiledikleri ve aynı zamanda çeşitli 

yollardan etkilendikleri ortamdır’’ (Güney, E. 2003). Tutum, Bireyin insanlar, olaylar ve cansız 

varlıklar karşısında takındığı davranış biçimidir. (Eğitim Terimleri Sözlüğü, 1974). Davranışları 

güdüleyen kalıplı ve kazanılmış eğilim ya da yatkınlıktır (Yöntembilim Terimleri Sözlüğü, 

1981). 

 

Şekil 1: Tutum Ortam-Alışkanlık-Beklenti Davranış İlişkisi (Kağıtçıbaşı, 1977). 

Tutum üç bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; bilişsel, duyuşsal ve davranışsal bileşenlerdir. 

Bilişsel bileşen; bireyin nesneye karşı oluşturduğu bilgi iken, duyuşsal bileşen; bir objeye karşı 

hissedilen duygu ve davranışsal bileşen de bireyin duygu ve kanıya göre hareket etmesidir 

(Gelbal, 2005).  

Çevre tutumu, “Çevre sorunlarından kaynaklanan korkular, kızgınlıklar, huzursuzluklar, değer 

yargıları ve çevre sorunlarının çözümüne hazır bulunuşluk gibi kişilerin çevreye yararlı 

davranışlara olan olumlu veya olumsuz tavır ve düşüncelerinin hepsidir” (Uzun, 2007). 

Tutumlar doğuştan gelmeyip birey tarafından sonradan öğrenilerek kazanıldığından tutumlar 

değiştirilebilir ve geliştirilebilir. Ancak tutumların değiştirilmesi veya geliştirilmesi uzun bir 

süreç gerektirebilir. Ana-baba, öğretmen ve yakın arkadaş grubunun tutum geliştirmede önemli 

rolleri vardır. Gelecekte çeşitli mesleklere sahip olarak sosyal hayatta alacakları önemli roller 

nedeniyle gençlerin yetişme döneminde çevre sorunları ve nedenleri ile bu sorunların çözüm 

yollarından haberdar olmaları; sorumluluk bilinci gelişmiş birer yurttaş olarak çözüm arayışları 

için sivil toplum örgütlerinde gönüllü çalışma istek ve duyarlılığının uyarılması; ayrıca çevreci 

değer yargılarının oluşturulması zaruridir. Bütün bunlar bir çevre eğitimi programı ile 

sağlanabilir (Gezer, Çokadar, Köse ve Bilen, 2006). 
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Bu amaçla çalışmada, öğrencilere olumlu çevre bilinci ve çevre bilgisi, olumlu çevresel tutum 

ve davranışı kazandırabilmek için fen ve teknoloji dersinin insan ve çevre konusu anlatılmış, 

öğrencilerin başarısı ve sosyoekonomik düzeyinin elde edilen bulgulara (CHEAKS) etkisi 

değerlendirilmiştir. 

2. MATERYAL VE METOT 

Çalışmanın örneklemi 2010-2011 öğretim yılı ikinci yarıyıl döneminde, Isparta’da bir 

ilköğretim okulunun 7. sınıfında öğrenim gören iki şubeden seçilen % 45.3’ü (29 kişi) kız,                   

% 54.7’si (35 kişi) erkek olmak üzere toplam 64 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilere 

müfredata bağlı insan ve çevre ünitesine göre eğitim verilmiştir. İki şube arasında eğitime bağlı 

farklılık olmaması için müfredata bağlı eğitim aynı öğretmen tarafından verilmiştir. Eğitim 

sonrası öğrencilere ölçek uygulanmadan önce öğrencilerin yapacakları işaretlemelerin doğru 

veya yanlış olarak değerlendirilmeyeceği, her öğrencinin kendi düşüncesini yansıtması gerektiği 

vurgulanmıştır. 

 

Veri toplamak amacıyla öğrencilere eğitim sonrasında, Leeming ve Dwyer (1995)  tarafından 

hazırlanmış 2006 yılında Alp ve arkadaşları tarafından Türkçeye çevrilmiş, CHEAKS ölçeği 

uygulanmıştır. CHEAKS ölçeği çocukların çevreye yönelik tutum ve bilgisini ölçmeye yönelik 

iki parçadan oluşmaktadır. Çevreye yönelik tutum ve bilgi ölçeğinin (CHEAKS) bilgi alt boyutu 

birbirinden bağımsız altı konuya dair 29 tane çoktan seçmeli maddeden oluşmaktadır. Bu alt 

boyutlar; hayvanlar, enerji, geri dönüşüm, su, kirlilik ve genel konulardır. Bu ölçeğin tutumsal 

boyutunun orjinali 36 tane likert tipi maddeden (Kesinlikle Katılıyorum, Katılıyorum, 

Kararsızım, Katılmıyorum, Kesinlikle Katılmıyorum) oluşmaktadır. Bu tutum ölçeği, bilgi 

ölçeği ile aynı konuları içermektedir. Türkçe versiyonunun Cronbach’s alfa geçerlilik katsayısı 

0.92 olarak rapor edilmiştir (Alp ve diğerleri 2007). Öğrencilerin sosyoekonomik durumunu 

tespit etmek amacı ile CHEAKS ölçeğinin yanında araştırmacılar tarafından hazırlanan öğrenci 

bilgi formu uygulanmıştır. 

 

Öğrencilerin sosyoekonomik düzeyi ve çevre bilgisiyle CHEAKS ölçeği arasındaki ilişki Fuzzy 

Logic yöntemiyle incelenmiştir. Girdi olarak CHEAK ölçeğindeki bilgi testi ve öğrencilerin 

sosyoekonomik düzeyi, çıktı olarak CHEAK ölçeğinin tutum testi sonuçları kullanılmıştır. 
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Çalışmadaki verinin analizi MATLAB yazılımı kullanılarak yapılmıştır. Çevreye yönelik 

tutumu belirleyen bulanık sistem Şekil 2’de verilmiştir. 

SİSTEM: Çevreye yönelik tutumu belirleyen bulanık sistem 

 

Şekil 2: Çevreye Yönelik Tutumu Belirleyen Bulanık Sistem 

 

Bulanık sistemin giriş değişkenleri 

1. Sosyoekonomik Düzeyi (SED) 

           

Şekil 3: Sosyoekonomik Düzey İçin Üyelik Fonksiyonu 

2. Çevreye Yönelik Başarısı (ÇYB) 
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Şekil 4: Çevreye Yönelik Başarı Üyelik Fonksiyonu 

 

Giriş değişkenleri, oluşturulan bulanık mantık kuralları altında değerlendirilerek öğrencinin, 

çevreye yönelik tutum puanları tahmin edilmiştir. Çevreye yönelik tutum tahmin edilirken 

çalışmada kullanılan bulanık mantık kuralları Tablo 1’de verilmiştir.  

If (eğer)  SED düşük ve ÇYB başarısız then (ise) ÇYT çok kötü 

If (eğer) SED düşük ve ÇYB normal then (ise) ÇYT kötü 

If (eğer) SED düşük ve ÇYB başarılı then (ise) ÇYT orta 

If (eğer) SED orta ve ÇYB başarısız then (ise) ÇYT kötü 

If (eğer) SED orta ve ÇYB normal then (ise) ÇYT orta 

If (eğer) SED orta ve ÇYB başarılı then (ise) ÇYT iyi 

If (eğer) SED yüksek ve ÇYB başarısız then (ise) ÇYT orta 

If (eğer) SED yüksek ve ÇYB normal then (ise) ÇYT iyi  

If (eğer) SED yüksek ve ÇYB başarılı then (ise) ÇYT çok iyi 

Tablo 1: Çevreye Yönelik Tutumu Belirleyen Bulanık Sistemin Kuralları 

Çevreye Yönelik Tutum ait üyelik fonksiyonu Şekil 4’teki gibidir.  

Bulanık sistemin çıkış değişkenleri 

1. Çevreye Yönelik Tutumu (T) 

 

Şekil 5: Çevreye Yönelik Tutum Üyelik Fonksiyonu 
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3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Çevreye yönelik tutumu belirleyen bulanık çıkarım sistemine ait kuralların MATLAB programı 

kullanılarak elde edilen grafiksel gösterimi şekil 6’da verilmiştir. 

 

Şekil 6: ÇYT Kurallarını Matlab Programında Grafiksel Gösterimi 

Birinci ve ikinci sütundaki grafikler girdi (SED ve ÇYB) , üçüncü sütun ise çıktı (ÇYT) üyelik 

fonksiyonlarını ve her bir kuralı temsil etmektedir. Üçüncü sütunun en altında bulunan grafik 

ise, bütün kural çıktılarının toplanarak elde edildiği çıktıdır. Çevreye yönelik tutumu belirleyen 

bulanık çıkarım sisteminin kural yüzey görünümü şekil 7’ de verilmiştir. Şekil 7’de girdi ve 

çıktı arasındaki ilişki üç boyutlu olarak görülmektedir. 

 

Şekil 7: ÇYT Kurallarının Yüzey Görünümü 
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MATLAB yazılımında verilerin analizi sonucunda beklenen çevreye yönelik tutum değerleri 

(ÇYTD) ile öğrencilere uygulanan CHEAKS ölçeğinin tutum kısmından elde edilen gerçek 

çevreye yönelik tutum değerleri arasındaki ilişkiyi açıklayan belirleme katsayısı (R
2
) değeri 

Şekil 8’de özetlenmiştir. 

 

Şekil 8: Gerçek ÇYTD Değerleri ilee Beklenen ÇYTD Değerleri Arasındaki İlişki 

Korelasyon katsayısının karesine eşit olan belirlilik katsayısının alabileceği en küçük ve en 

büyük değerler 0 ≤ R
2
 ≤ 1 aralığındadır. Belirlilik katsayısı bağımlı değişkendeki değişimin ne 

kadarının bağımsız değişken/değişkenlerce açıklanabildiğini gösterir. Araştırma sonucunda 

çevreye yönelik tutum değerlerine ait (ÇYTD) belirleme katsayısı sırasıyla R
2
=0.896 olarak 

bulunmuştur. Elde edilen bu sonuç sosyoekonomik düzey ve çevreye yönelik başarı 

değişkenleri ile öğrencinin çevreye yönelik tutumunun %89,6’sının regresyon doğrusu ile 

açıklanabildiğini göstermiştir. Bu sonuç, ilköğretim öğrencilerinin tutum puanları bulanık 

mantık metodu ile incelendiğinde bulundukları sosyoekonomik düzeyin ve çevre bilgilerinin 

öğrencilerin çevreye yönelik tutumlarını etkilediği şeklinde yorumlanabilmektedir. Bu çalışma 

Aydın ve Çepni (2012), Ek, Kılıç, Öğdüm ve Şeker (2009), Uzun (2007), Tuncer, Sungur, 

Tekkaya ve Ertepınar (2004), Yılmaz ve diğerlerinin (2004),  İşyar (1999) yapmış olduğu 

çalışmalar ile paralellik gösterirken Erol ve Gezer (2006), Mert (2006) ve Atasoy (2005) yapmış 

olduğu çalışmalar ile çelişmektedir. 

 

y = 0,8664x + 25,148 
R² = 0,896 
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SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARININ ÇEVRE 

OKURYAZARLIĞI BİLİNCİ OLUŞTURMADAKİ ROLÜ 

Başak ŞİMŞEK 

İstanbul Aydın Üniversitesi 

ÖZET  

Tüketim toplumunun yükselişi ile tüketimin sınırları giderek genişlemekte, mal, ürün ve hatta 

hizmetin ötesinde; ormanların, doğal yaşamın, suyun, havanın tüketimine kadar uzanmaktadır. 

Dolayısıyla tüketim ve paralelinde tüketim toplumunun artışına neden olan üretim yaklaşımı, 

doğal kaynaklara büyük ölçüde zarar vermektedir. Bir yandan tüketimin hammadde kaynağı 

oluşu diğer yandan da üretilenin tüketimi ile çevreye verdiği zararın devamlılığı tüketimin 

çevresel maliyetini daha da artırmaktadır. Bu geri döndürülmesi çoğu zaman imkansız veya çok 

güç olan zararsal süreç, ancak bilinçli tüketimin toplumsal boyuta ulaştırılması ile sağlanacaktır. 

Bu bağlamda sivil toplum örgütlerine de toplumsal bilinç oluşturma, harekete geçirme 

noktalarında önemli görevler düşmektedir. 

 Anahtar Kelimeler: Tüketim toplumu, çevre okuryazarlığı, çocuk, sivil toplum örgütleri  

ABSTRACT  

Consumption limits ever-expanding, with the rise of consumer society, goods, products and 

services and even beyond, it goes up, forests, wildlife habitat, water, air consumption. 

Therefore, in line with consumption and production approach, which cause an increase in 

consumer society, is particularly damaging to a large extent on natural resources. On the one 

hand is a source of raw material consumption, on the other hand produced to the consumption 

and the environmental damage continues, the environmental cost of consumption gradually 

increases. This, often impossible to reverse damaging and difficult process, conscious 

consumption will be achieved through delivering social dimension. In this context, the non-

governmental organizations to create social awareness, mobilizing points play an important 

role. 

Key words: Consumer society, environmental literacy, children, non-governmental 

organizations 
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1. GİRİŞ 

Sanayileşme sonrası gelişen kapitalizm;  mantığı gereği doğaya egemen olma, pazar için üretim 

ve tüketim anlayışını ortaya çıkarmıştır. Bu süreç, üretilenlerin hızla tüketilmesi, ihtiyaçtan çok 

daha fazla tüketme anlayışını öngörerek, tüketim toplumu-kavramını  doğurmakta, yeni popüler 

tüketim pratikleri ve yaşam paradigmaları üretmektedir. 

Endüstrileşmiş toplumlarda tüketimin üretici yanına vurgu yapılarak, kavramın içeriğinde yer 

alan harcama, israf ve tahrip anlamları perdelenmeye çalışılmaktadır.  Tüketicilere sunulan yeni 

simüle yaşam tarzları üzerinden zihinlere ‘tüketmek için var olmak’ anlayışının egemen olduğu 

bir dünya inşa edilmektedir. Tasarlanan kurmaca dünya, senaryonun kahramanları olarak 

görülen bireylere, Bourdie’nun söylemiyle medya, moda, reklam v.b ‘yeni kültür araçları’ ile 

aşılanan mesajlarla meşrulaştırılmaktadır. 

Sürekli tüketim anlayışı doğanın sınırlarını zorlamaya başlamakta, endüstrileşmeye dayalı 

olarak yaşam alanımız olan dünya bir zincirin halkaları olarak görülmektedir. Halkaların 

herhangi birinin kopması durumunda denge sistemi değişmeye başlayacaktır.  Ekologların uzun 

yıllar üzerinde durdukları doğanın bütünlüğü ve sınırlılıkları ilkeleri gereğince sanayileşme, 

nüfus, kirlenme sorunlarını karşımıza çıkarmaktadır. 

Sürekli tüketime yönelik anlayışı toplumsal hakimiyetin beraberinde bilinçli tüketimi zorunlu 

kılmış, bu bağlamda çevre okuryazarlığı kavramı gündeme gelmiştir. İngilizce’deki  literacy 

kavramı Türkçe’de yetkin olarak ifade bulmakta, bilinçli tüketen bireyler yaratmayı  

hedeflemektedir.  

2. TÜKETİM TOPLUMU VE TÜKETİM KÜLTÜRÜ 

Kültür, toplumda paylaşılan idealler, değerler ve davranış standartlarıdır. İnsan doğasının belli 

bir bölümü de kültürel faktörlere bağlıdır (Yıldız, 2005, ss. 93-95).  Bireylerin, kendilerini 

‘ötekilerden’ ayırarak oluşturdukları, üretim ve ilişki tarzları kültürlerini oluşturur (Erdoğan ve 

Alemdar, 2011, s. 14). Kültür, toplumdan ayrı olarak düşünülemediği gibi toplumla bir de 

değildir. Schiller’e göre kültür sonraki dönemlerde “hegemonya” adını alacak şeyin işleyişidir. 

İnsan özneleri yeni devlet şeklinin hegemonyası doğrultusunda biçimlendirir.  Siyasi düzene 
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itaat ederek, taraf tutmayarak yeniden yaratır. Kültür bunu gerçekleştirebilmek için toplumda 

yapı çözüm gibi hareket ederek, toplumdaki direncin kırılmasını sağlamaya çalışmalıdır 

(Eagleton, 2005, s.17). 

Günlük hayatımızdaki yaşam biçimlerimize baktığımızda, farklı biçim ve olanaklarla dolu 

olduğunu açıkça görebiliriz. Tüketim kültürü yaşantımızı tamamen etki altına almış 

durumdadır. Tüketim olayının gerçekleşmesi için bize sunulan birçok alternatif arasından 

yaptığımız seçimler “kültürel seçim” sürecinin birer sonucudur. Ancak, tüketici dünyaya nasıl 

bakacağını bilemediği için,  kültür endüstrileri ile kitleler arasında birbirleri ile etkileşimi olan 

bir bağın varlığı göz ardı edilmemelidir. Yeni bir kültürel eğitim sisteminden söz eden Odabaşı, 

bu sistemde 3 ana kategoriden söz eder. Yaratıcı, yeni ürün ve semboller yaratıcı alt sistem 

tarafından düzenlenirken, yönetsel sistem seçim, üretim ve pazarlama işlemlerinden 

sorumludur. İletişim alt sistemleri ise ürüne anlam verme, özellikler yükleme işlerini 

üstlenmektedir. Bu geniş sistemde, kültürel eşik tutucular ise neyin bizler adına önemli neyin 

önemsiz olduğuna karar veren mercilerdir (Odabaşı, 2009, ss. 63-65). 

Kapitalist toplumun yayılmacı süreciyle beraber, kitle iletişim araçları ve her alanda kültürel bir 

patlama meydana gelmiş ve yaşam estetikleşmiştir. Zorlu, Jameson’un yeni tüketim toplumunu 

değerlendirirken, esas odaklanılması gerekenin sermaye ve üretim alanı olduğunu vurgular. Bu 

bağlamda, tüketim toplumundaki değişmeleri, üretim sisteminin mantığı ve işlevi ve sonucuyla 

ilişkilendirmek gereklidir. Bauman’a göre ise, tüketim toplumu, yoksul olmak ve yalnızca 

üretmekle değil tüketiyor olmakla ilişkilidir. Tüketiciler boş zaman toplumunu oluşturarak, 

üretimin popüler değer olduğu davranışlardan tüketimin ve estetiğin popüler olduğu 

davranışlarla yaşam alanlarını şekillendirmektedir (Zorlu, 2006, ss. 270-273). 

Adorno, kültürün tektipleştirici etkisinden söz eder. Endüstriyel ortamda, üretilen ve kitlelerin 

tüketimine sunulan manipüle edici yönüne vurgu yapar. Bu manipülasyon var olan sisteme ve 

topluma ilişkin yeni değerlerin toplumda yerleşiklik kazanması amacına dönük yapılmaktadır 

(Güngör, 2011, s. 231). Alt kültürel programlamadaki niyet, insanlara istediklerini değil, iyi 

olarak değerlendirileni vermektir. Bu bağlamda bütün kültürlerde yüksek kültür düzeyindeki bir 

mükemmelliğe ulaşılması esas alınmaktadır (Gans, 2007, s.185). 
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2.1. Tüketim Toplumunda Kitle İletişim Araçlarının Rolü 

1990’lardan sonra medyaya dönüşen kitle iletişim araçlarının, etkileri üzerine birçok yaklaşım 

geliştirilmiştir. “Güçlü Etkiler” olarak adlandırılan ilk dönem çalışmalarında, kitle iletişim 

araçlarının doğrudan ve kısa vadeli etkileri üzerine yoğunlaşılırken, 1940’lı yıllardan itibaren 

toplumsal ilişkilerin yanında kültür-inanç sistemlerinin bireyin kanaat, tutum ve davranışlarında 

etkili olduğu görüşleri savunulmuştur. ‘Sınırlı etkiler’ döneminde seçici algılama, pekiştirme 

kavramları vurgulanarak, bireyin ihtiyaç ve beklentilerinin önemi irdelenmiştir. 1960’larda 

televizyonun yayılmasıyla güçlü etkiler savunusu, tekrar gündeme gelmiş, yalnız ilk dönemki 

etkinin her birey üzerinde aynı olacağını savunan güçlü etkilerden farklı olarak, eğitim seviyesi, 

yaş, cinsiyet, iletişim araçlarını kullanma sıklığının etkinin derecesi üzerindeki önemli rolü 

incelenmiştir (Işık, 2007, ss. 30-32).  

Günümüzde yapılan araştırmalarının birçoğu, bireylerin yaşadıkları dünya ile aralarında 

iletişimi seyretme ilişkisine dönüşmeye başladığı savını desteklemektedir. Bu dönüşüm 

aşamasında gelişen reklamcılığın olduğu kadar, kitle kültürünün önemli bir payı bulunmaktadır. 

Kitle kültürü teknolojiyi kullanılarak seri üretim ve dağıtım sonucunda üretilen şey kısa sürede 

bireylere ulaştırılmaktadır (der. Pulter vd., 2003, s).  

Günlük hayatımızda nesne ve hizmetlerin bolluğu ve tüketim gerçeğiyle baş başa olduğumuzu 

dile getiren, Baudrillard bireylerin işlevselleştirildiğini savunarak bu dünyayı nesneler 

tarafından kuşatılmış bir dünya olarak tanımlar ve bu dünyanın işlevsel ve yanıltıcı özelliklerine 

vurgu yapar. Nesneler çağında kitle iletişim araçları bize gerçekliği değil, gerçekliğin baş 

döndürücülüğünü sunar (Baudrillard, 2012, s. 15). Medya kültürü yarattığı ve ifade ettiği 

modern gündelik yaşamın kendisidir. Modern insanın dünyaya ilişkin imgelerini oluşturmak 

medyanın asli görevlerinden biridir (Lug, 2002, ss. 12-13). Medya tüketicileri bizler için 

üretilmiş gerçekliği kendileri için hazırlanan biçimde yorumlar. 

2.2. Tüketim Toplumu  Oluşumunda Kanaat Önderleri 

Kapitalizm kendi sistemini meşrulaştırmak adına yeni tüketim imgeleri ve alanları üretmektedir. 

Metalar tekrar tekrar yenilenerek sergilenir. Benjamin’in söylemiyle büyük kentler gündelik 

hayatı estetikleştirilir. Bu bağlamda tüketimin düzenli, muhafaza edici özelliği çağrışımlar ve 

yanılsamalara güç kazandırır (Featherstone, 1996, ss. 52-53). 
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Sistemi meşrulaştırmak için kullanılan aracıların başını Bourdia’nun kültür aracıları olarak 

adlandırdığı kanat önderleri oluşturmaktadır. Bu çevreler, toplumsal sistemin kültürel inşa 

sürecinin aktif eyleyenleri olarak sistemin yansıma sürecine destek verirler. Kültürel beğeni 

yargıları, öncü düşünceleri, tüketicinin tüketme hazzını tetikler (Köse, t.y., s. 269). Bu alanda 

yapılan araştırmalar, insanların tüketimle ilgili yenilikleri belli taklit yollarıyla öğrendiklerini 

ortaya koymaktadır. Duesenberg’in savına göre; bireylerin tercihleri sosyalleşme ve iletişim 

kurdukları kişilerin tüketim şekillerine de bağlıdır. Gösteriş etkisi isimli bu süreçte kanat 

önderleri üzerinden yeni düşünce ve davranış kalıpları, tüketim alışkanlıkları şekillendirilir 

(Köse, t.y., s. 51). 

2.3. Sürdürülebilir Tüketim Bilinci İçin Çevre okuryazarlığı 

Canlı ve cansız tüm varlıkların oluşturdukları ortama ‘çevre’ denilmektedir. Tüketim ve çevre 

sorunları arasında çok önemli bir ilişki vardır. Nüfusun hızla artması, sanayileşme, çevreyi 

kirleten tarım ilaçları v.b kimyasal maddeler canlılar için zararlı olabilecek boyutlara ulaşmakta 

bu durum çevre sorunlarına sebep olmaktadır (Çokadar vd., 2009, s. 86). İnsanoğlunun 

teknolojik gücü geliştikçe, çevresine etkisi de hızla artmaya başlamakta, çevre sorunları sınır 

dinlememektedir (Kışlalıoğlu ve Berkes, 1997, s. 63). 

İhtiyacımızdan fazla tüketmemiz çevre kaynaklarının giderek yok olmaya başlamasına sebep 

olmaktadır. Tüm canlıların ortak havası, suyu ve toprağı zarar görmektedir. İnsanoğlu kendi 

yasaları içinde meydana getirdiği olumsuzluklarla önemli ölçüde ekolojik dengenin 

bozulmasına sebep olmaktadır. Çevre sorunları da insanlığın yaşadığı ekolojik sorunlardan 

birisi olarak karşımıza çıkmaktadır (Yıldız vd., 2011, s. 81). 

Sanayi Devriminin ardından gelen süreçte doğadaki şiddetli tahribata yönelik farkındalığın 

yavaş yavaş gelişmeye başlamasıyla birçok ülkede çevre bilinci ve onun ürettiği çevrecilik 

anlayışı kıpırtılarını göstermeye başlamıştır. Gelecek kaygısıyla birlikte toplumlarda çevre 

sorunlarına ilişkin halkın bilinçlendirme süreçleri hızlandırılmıştır. Çevre hareketleriyle birlikte 

koruma örgütlerinin bilimsel yayınları ve eğitici faaliyetlerin artması etkisini göstermiştir 

(Dilek,  2010, ss. 180-181).   

Doğaya egemen olma arzusu beraberinde çözüm yollarının sadece bilim ve teknolojiye 

dayandırılmaya çalışılmasını öngörmektedir (Keskin, 2002, s. 51). Ancak, çevre sorunlarına 
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dair geliştirilen çözüm yollarından en etkili olanı insanların bu sorunlar hakkında 

bilgilendirilmesidir (http://turkegitimindeksi.com/Articles.aspx?ID=707, 01.09.2012). Doğaya 

yabancılaşan insanların, çevreye etkileri konusunda farkındalık düzeylerinin ve koruma 

davranışlarının geliştirilmesi gereklidir 

(http://www.ejer.com.tr/tr/index.php?git=22&kategori=89&makale=727, 01.09.2012). 

Eğitimin çocuk yaşta başladığını düşünülürse, bu bilinçlendirme sürecinin ailede başlayıp, 

eğitim ve öğretim hayatı boyunca devam etmesi gereklidir. Bu ancak sistemli bir çevre bilgisi 

eğitimiyle sağlanacaktır. Bu zorunlu süreç çevre okuryazarlığını gerekli kılmaktadır. İngilizcede 

“literacy” olan sözcük,  Türkçede okuryazarlık yetkinlik olarak ifade edilmektedir. Okuryazarlık 

bilgi birikimi ve farkındalık gerektirmektedir (Taşkıran, 2007, s. 89).  

Çevre okuryazarı olarak nitelendirilen bireyler ise iyi çevre eğitimi almış, toplumda çevre 

sorunlarının bilincinde olan bireylerdir. Bu çalışma süreci, çevreye yönelik sorumlu 

davranışlarını geliştirmede etkin bir araç olarak kullanılabilmektedir. Okuryazarlık, artık sosyal 

çevreden de etkilenen ve temelinde iletişim olan bir eğitim terimidir. Bugün okuryazarlık 

denilince, kişinin dil becerileri yanında iletişim becerileri, sosyal gelişimi, iletişim 

teknolojilerini kullanma becerileri ve insanın yaşadığı toplumun kültürüne uyumunu da içeren 

çok geniş bir eğitim meselesi anlaşılmaktadır (http://ebk2012.marmara.edu.tr/, 01.09.2012). Bu 

noktada hayat boyu süregelecek olan çevre bilincinin bireylere eğitim müfredatlarına konulacak 

sistemli bir çevre okuryazarlığı dersiyle sağlanması gereklidir. 

3. TOPLUMSAL FARKINDALIK OLUŞUMUNDA SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ 

Toplumsallaşma sürecinin kaçınılmaz sonucu olarak ortaya çıkan sosyal sorumluluk; bireylerin 

toplumun bütününe karşı geliştirdikleri, toplumsal yaşayış ve davranış temellerine, toplumun 

gelişmesi ve kalkınması amaçlarına dayalı gönüllü olarak ifade edilen davranışları içermektedir. 

Bireyler bu gönüllülük çerçevesinde, birçok farklı çevresel ve sosyal desteği toplumsal boyutta 

gerçekleştirmektedirler. Bu bağlamda gerek global gerekse lokal düzeyde, birbirinden farklı 

veya benzer alanlarda faaliyet gösteren ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar bu bireysel 

gönüllülüğü ve sosyal gelişim hedeflerini bir araya getirerek, sivil toplumda katılımın 

desteklenmesini sağlamaktadır.  
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Kimi zaman kendiliğinden oluşan kimi zaman ise oluşumu hazırlanan; toplumsal sorunları, 

bunların gündelik ve özel yaşamdaki yansımalarını ayrıntıları ile değerlendiren; sorunlara 

yönelik talepleri ve çözüm önerilerini kamusal alana taşıyan toplumsal hareketler ve örgütler, 

20’nci yüzyılın son döneminden itibaren demokratikleşme ve katılım açısından önemli bir alanı 

ve dengeyi oluşturmakta; aynı zamanda toplumların demokratik öğrenme süreçlerine önemli 

katkılarda bulunmaktadır (Sanlı, 2005, s. 7). Sivil toplum örgütleri kapsamında ele alınan bu 

kuruluşlar, toplumsal desteğin sağlanmasında rol oynayan, beklentiler, gereksinimler 

doğrultusunda kamu bilincini geliştiren, demokratik katılıma imkan veren ve karşılıklı 

etkileşimi destekleyen bir görev üstlenmektedirler. Bazı demokrasi kuramları, bu tür sivil 

toplumda katılım öğesinin desteklenmesinde, dolayısıyla toplumsal düzenin korunmasında 

önemli rol oynayabileceğini vurgulamaktadır (Marshall, 1999, s. 278). Dolayısıyla bireyin 

gönüllülüğü esasında ortaya çıkan sosyal sorumluluk sivil toplum örgütlerinin yapısı içerisinde, 

birlikteliğin yarattığı güç ile yansıma bulmaktadır.  

Ülkelerin ekonomik ve sosyal yapılarına göre farklılaşan kar amaçsız kuruluşlarını; toplumun 

kendi gücünü kullanarak, iç ve dış sorunlarına çözüm araması için oluşmuş, toplumun değişen 

ihtiyaçlarına göre toplumun kendi kaynaklarını harekete geçiren, kitlelere ulaşmayı, 

bilinçlendirmeyi ve harekete geçirmeyi sağlayan oluşumlar olarak tanımlamak mümkündür 

(Marshall, 1999, s. 388). En basit tanımlamayla, bir grup insanın ortak bir amaç etrafında, uzun 

veya kısa bir zaman dilimi içinde bir araya gelmesi; ortak bir kimlik ve faaliyet yaratmasıyla 

oluşan toplumsal hareketler, demokrasinin kurumsallaşmaya başladığı ilk dönemden itbaren, 

politikayı ve demokrasiyi yoğun olarak etkilemiş; özellikle kadın, işçi ve gençlik hareketlerinde 

olduğu gibi bireylerin ve toplumun özgürlük alanını genişletmek gibi çeşitli işlevler yüklemiştir 

(Sanlı, 2005, s. 12). Sivil toplumu oluşturan parçalar olan sivil toplum örgütleri, yurttaşların 

ortak bakış, ortak talep ve duyarlılık temelinde gönüllü olarak bir araya gelerek; devletin 

hukuki, idari, üretici ve kültürel organlarının dışındaki alanlarda oluşturdukları dernek, vakıf, 

sendika gibi örgütlenmeler şeklinde tanımlanmaktadır (Uğur, 1998, s.69). 
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3.1. Sivil Toplum Örgütleri ve Kitle İletişim Araçları  

Sivil toplum örgütleri bağımsız olarak çalışan, politik, sosyal, kültürel, hukuki ve çevresel 

amaçları doğrultusunda lobi çalışmaları, ikna ve eylemlerle çalışan, üyelerini ve çalışanlarını 

gönüllülük usulüyle alan, kâr amacı gütmeyen ve gelirlerini bağışlar ve/veya üyelik ödemeleri 

ile sağlayan kuruluşlardır. Bu doğrultuda çalışma alanları veya toplumsal kapsamdaki bir 

konuya destek olmak için yapılanıp, planlanan sosyal sorunluluk projeleri dahilinde kitlesel 

bilgilendirmeye, toplumsal ilişkiye gereksinimleri vardır. Etkinliklerin toplumsal boyuta 

taşınması, ön plana çıkartılması, sorunun farkına varılması ve sorun karşısında davranışsal 

değişikliğin sağlanması gibi ihtiyaçlarla çeşitli kampanyalar planlamaktadırlar. 

Kampanyalarının gündemde yer alabilmesi ve hedeflenen çoğulcu katılıma ulaşılabilmesi için 

kitle iletişim araçlarına önemli ölçüde ihtiyaç duymaktadırlar.  

Bu bağlamda yürütülen çalışmaların kamuyu bilinçlendirme ve amaçlar doğrultusunda harekete 

geçirme, ikna etme çabalarının kitle iletişim araçlarından bağımsız gerçekleşemeyeceğini 

söylemek yanlış olmayacaktır. Alemdar ve Erdoğan, kitle iletişimi; kamuoyu oluşumu, birey ve 

toplum yapısı içinde, bir tarafın, öteki tarafın davranışını istenen yönde etkileme veya 

değiştirme süreci olarak tanımlamaktadır (Alemdar ve Erdoğan, 1990, s. 51). Kitle iletişim 

araçları, sivil toplum örgütlerinin toplumsal konularda tam da hedeflediği: kanaat, değer ve 

düşünce yapılarının etkilenmesinde büyük bir güce sahiptir. Dolayısıyla sivil toplum örgütleri 

için faaliyet alanındaki gücü ve etkinliği toplumsal katkının büyüklüğü ile sağlayan sivil toplum 

örgütleri için, örgütün amaçlarını ve stratejilerini ifade ederek, kamu desteğini sağlamada kitle 

iletişim süreçlerini yönetmeleri büyük önem taşımaktadır. Ancak maddi yapıları itibarıyla ele 

alındığında ise, çoğunlukla kendi kaynaklarını kendileri yaratma zorluğu içerisindeki bu 

kuruluşların kitlesel iletişim araçlarının ticarileşmiş yapıları içerisinde yer bulmaları oldukça 

güçtür.  

Kitlelerin ve dolayısıyla temel amacı topluma haber vermek ve bilgilendirmek temelinde ortaya 

çıkan kitle iletişim araçlarının, sivil toplum örgütlerinin çalışma alanına dahil olan ve toplumun 

yaşamsal koşulları ile doğrudan ilgili olan konulara dönük hassasiyet ve ilgilerinin oldukça 

yüksek olması beklenmektedir. Ancak, örgütlü toplumun önemine ilişkin bilinç eksikliği 

nedeniyle insanlar sivil toplum örgütlerine yeterince sahip çıkmamakta (Biber, 2006, s. 50), 

dolayısıyla da kitle iletişim araçları içeriklerinde reklam gelirlerine ve reyting kaygılarına 
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destek olmayan sivil toplum faaliyetlerine yeterince yer vermemektedir. Kamuoyu oluşturmada 

sivil toplum örgütlerini destekten çoğunlukla mahrum bırakan kitlesel iletişim araçları, 

yayıncılık yapılarında mevcut olan kamu hizmeti sorumluluğu kapsamında toplumsal eğitimin, 

bilinçlenmenin ve bilgilendirmenin sorumluluğunu taşımakta, ancak ticari yayıncılık 

kampsamında hizmet vermektedirler.  

3.2.  Çevre Bilinci Oluşumunda Sivil Toplum Örgütlerinin Önemi 

Özellikle çevre bilincinin geliştirilmesinde ailenin, eğitim kurumlarının, kitle iletişim 

araçlarının yanında sivil toplum örgütlerinin etkin ve önemli rolleri bulunmaktadır. Çevrenin 

geliştirilmesi ve korunması alanında sivil toplum örgütlerinin çalışmaları ulusal, uluslararası ve 

yerel boyutlarda yansıma bulmaktadır. Etkinliklerinin genellikle coğrafi ve özel olarak sınırlı 

olduğunu (bir santralin inşaatına, bir havalimanını genişletilmesine, sanayi kirliliğine karşı, 

doğal parkların açılması ya da bunların korunması için eylemler) ya da belli bir ülkede çoğu 

zaman dar bir bölge içinde belli bir tematik amaç üzerinde etkin olduklarını belirten Ryfman 

(2004, ss. 61-62), olanaklarının yetersizliği bu yaklaşımın temelinde yer aldığını ifade 

etmektedir.  

4. ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ, ÖNERİLER VE DEĞERLENDİRME 

Çalışmada tüketim toplumu ve çocuk ilişkisi dikkate alınarak çevre okuryazarlığı bilincinin 

erken yaşlarda kazandırılmasının önemine dikkat çekmek amaçlanmıştır.  

Bilindiği üzere eğitim çocuk yaşta başlayan yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Tüketim 

toplumunun bir parçası olan çocuk ve çocukluğun temelini oluşturan oyun ve oyuncaklar, 

bilinçsiz ve yanlış tüketim alışkanlıklarından dolayı çevre sorunlarına sebep olmaktadır.  

Çocuklar kitle iletişim araçlarının sunduğu karakterleri, karakterlerin yarattığı imajdan, 

söylemlerine, ticari mal haline dönüştürülmüş ürünlerine değin tüketmektedirler. Sunulan 

karakterler çocuk için bir sosyalleşme aracı haline dönüşmektedir. Bu bağlamda çalışmada 

çocukların tüketim tercihlerinde kitle iletişim araçlarının muazzam etkileme gücüne dikkat 

çekilerek, endüstrileşen oyun ve oyuncak dönüşümüne karşın çocukluk döneminde başlayan 

eğitim süreci ile doğru çevre ve tüketim bilinci tartışılmaktadır.  
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Çevre sorunlarının çözümü için çoğunlukla sivil toplum örgütleri tarafından yürütülen 

faaliyetler, mevcut sorunlar karşısında yetersiz kalmaktadır. Bu durumun önüne geçebilmek, 

sorunlara sebep olan bilinçsiz ve yanlış tüketime karşı faaliyet gerçekleştirmenin yanı sıra çevre 

okuryazarlığı bilincini artırılması gerekmektedir. Sivil toplum örgütleri çocuklara yönelik 

düzenlenmesi önerilen programlarla konuya ilişkin farkındalık yaratmada etkin birer araç olarak 

kullanılacaklardır. 

Çalışma tasarımında öncelikli olarak konuya ilişkin alan taraması yapılmıştır. Bilinçli tüketim 

oluşumunda sivil toplum örgütlerinin rolünden yola çıkarak, tüm dünyada özellikle kız 

çoçuklarının rol model oyuncağı Barbie’nin çevreye verdiği zararları ortaya koyan 

GreenPeace’in Barbie’nin adı yağmur ormanlarının katledilmesi skandalına karıştı konulu 

başarılı çalışması örnek olay incelemesi olarak ele alınmıştır.  

Çalışmada ana kütle olan tüketim toplumundan yola çıkarak çocuklar üzerinden sınırlılık 

getirilmiştir. Çalışmanın bir diğer sınırlama alanı ise, Greenpeace’in başarılı çalışmasının örnek 

olay incelemesi olarak ele alınmasıdır. 

Eğitim sürecinde çocukluk döneminde verilen eğitimin önemi dikkate alınarak Türkiye 

üzerinden çeşitli öneriler geliştirilmeye çalışılacaktır. Çocukların bilinçli tüketiciler olarak 

yetiştirilmesi yönünde ortaya konan öneriler kitlesel iletişim araçlarının ve sivil toplum 

örgütlerinin bütünleşik çalışması ile doğrudan uygulamaya dönüştürülebilecektir.  

4.1.  Örnek Olay: Greenpeace Barbie Bebek Kampanyası  

Barbie marka oyuncakların üreticisi ABD’li Mattel’in başarılı pazarlama stratejileri ile tüm 

dünyada kız çocuklarının tüketim öznesi haline gelen oyuncak bebek Barbie, bir güzellik ikonu, 

ideal kadını ortaya koyan bir rol modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Dünyanın en önemli 

üretici firmaları arasında yer alan Mattel’in kurucularından Ruth Handler’in kızı Barbara’dan 

esinlenerek ortaya çıkarılan binlerce çocuğun rüyalarını süsleyen Barbie, tüketim toplumunun 

temel gereklerinin yerine getirilmesini sağlayan bir araçtır (Gürel, 2004, ss.209-216).  

Barbie bebekler sunumlarında yer alan vücut ölçüleri, farklı giyim tarzları, ilginç hobileri, 

yaşam sitilleri ile kız çocukları için daha oyun dönemlerinde benliklerine yerleşen, oyuncak 

bebeklerin yanı sıra seri çizgi filmleri ile ayakkabılardan saatlere, çantalara, kılık kıyafetten 
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okul araç gereçlerine değin uzanan geniş yelpazede bir tüketim yolu açmaktadır. Anaokulu 

çağından ergenliğe değin uzayan süreçte kız çocukların büyük çoğunluğunun ikonu 

konumundaki Barbie, yarattığı gerçek üstü dünyanın küçük tüketicileri için vazgeçilmez bir 

parça haline dönüşmüşken, sorgulama, kavrama yetisini henüz kazanamamış, büyüsüne 

kapıldığı için sadece sahip olmak isteyen tüketicilere çoktan sahip olmuştur.  

Greenpece’in kampanyası bu dünyaca ünlü oyuncağın ambalajlarının Endonezya’daki yağmur 

ormanlarına verdiği zararın önüne geçmek için 2011 yılında başlatılmıştır. Kampanya, doğrudan 

çocuklara yönelik bir çalışma olmamasına rağmen, bireysel tüketim bilinci oluşturma 

kullanılabilecek başarılı örneklerden biridir.  

Kampanyanın Konusu: Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Mattel firması 

Barbie’nin üretiminde kullanılan malzemeleri tedarik etmek için Endonezya’daki APP (Asia 

Pulp&Paper)  firmasıyla çalışmaktadır. APP ucuz kağıt v.b malzemelerin üretimi için 

Endonezya’daki yağmur ormanlarını kullanmaktadır. Kız çocuklarının en sevdiği 

oyuncaklardan biri olan Barbie’nin şık göz alıcı ambalajlarının, nesli tükenmek üzere olan 

Sumatra kaplanlarının yuvası olan ormanların katledilmesiyle üretildiği gerçeğinin ortaya 

çıkmasının ardından Greenpeace dünya çapında bir kampanya başlatmıştır. 

Kampanya Stratejileri: Başlatılan kampanya için Barbie’nin erkek arkadaşı Ken baş aktör 

olarak seçilmiş ve kurgulanan etkileyici seneryo üzerinden kısa bir film çekilmiştir. Ken filmde 

Barbie’nin yağmur ormanlarını katlettiğini öğrenerek ondan ayrılmakta ve bir katille beraber 

olamayacağını ifade etmektedir.  Sevilen erkek karakter üzerinden verilen mesajlar ve 

Barbie’nin pembe testeresiyle olan görüntüleri hızla sosyal paylaşım sitelerinde yayılarak büyük 

ses getirmeye başlamıştır. 

Kampanya Etkisi ve Başarısı: Facebook v.b benzeri sitelerde paylaşılan konunun ardından 

500.000’den fazla kişi, üretici firma Mattel’e tepki dolu mektuplar göndermişlerdir. Firmaların 

sertifikaları, harita verileri incelenmelerinin ışığında, kağıt üretimi için kullanılan gereçlerin 

ormanlardan geldiği belgelerle ortaya konulunca Mattel, APP firmasıyla artık çalışmayacağını 

açıklamıştır.  
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Mattel firması yetkilileri,  yaşadığı bu kriz döneminin ardından,  yaptığı açıklamalarda yeni 

dönem politikalarını açıkça belirterek, geri dönüşümü olmayan kağıt üretimini 

desteklemediklerini ifade etmişlerdir. Diğer tedarikçi firmalara da önemli bir örnek oluşturmak 

için başarılı bir adım atarak, orman katleden firmalarla çalışmayacaklarını da 

vurgulamışlardır(http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/success

-barbie-and-mattel-drop-deforestation/blog/37176/ 30.08.2012). 

4.2. Öneriler ve Değerlendirme 

Kapitalizm sonrası değişen toplumlarda tüketim olgusu, birey yaşantısının vazgeçilmez bir 

parçası haline gelmiştir. Kitle iletişim araçlarının hızla gelişmesi reklam-medya-endüstri üçgeni 

sarmalında tüketim toplumuna dönüşümü sağlamıştır. Bu bağlamda hegemonik bir işleyişi 

temsil eden tüketim kültürü anlayışı, özneleri,  yeni devlet biçimlerini meşrulaştıran, yeniden 

yaratan siyasal mekanizmanın bir aracı olarak konumlandırmaktadır. 

Nesneler çağı olarak adlandırılabilen yaşadığımız yüzyılın en belirgin özelliği insanları, 

kurgulanan simule bir dünya ve bu dünyanın itaatkar aktörleri olarak işlevselleştirilen bireylere 

dönüştürmesidir. Sürekli tüketmek, tüketmek için yaşamak anlayışının hakim olduğu bu 

dünyada, bireyler kitle iletişim araçları tarafından sunulan yanıltıcı gerçekliğin içersinde 

nesneler çağına ayak uydurmak zorunda bırakılmaktadır.  

Günümüzde yaşamımızı tehdit eden ve ekolojik dengenin hızla bozulmasına sebep olan 

etkenlerin başında kaynakların geri dönüşümü olmayan bir biçimde tüketilmesi gelmektedir. 

Endüstri devrimiyle doğaya hakim olma gücünün temel alınması beraberinde tüm sorunların 

çözümünü, bilim ve teknolojiye dayandırmaya odaklanmıştır. Oysa tüketim çılgınlığının 

önlemenin yolu, her şeyden önce bilinçli tüketim anlayışına sahip bir toplum üretmekten 

geçmektedir. Bu da ancak yaşantımızın en önemli dönemlerinden biri olan çocukluk döneminde 

başlayan sistemli bir çevre okuryazarlığı eğitimiyle gerçekleşebilmektedir. Çocuklar, bu 

dönemde kendilerine birçok rol modeli seçerek onları taklit ederek yeni davranış kalıplarını bu 

modeller üzerinden şekillendirmektedirler. Bu noktada başarılı bir çevre okuryazarlığı 

eğitimiyle yeni nesillere bilinçli tüketim anlayışı daha küçük yaşlardan itibaren aşılanabilir. 

Baudrillard’ın ‘gerçekliğin baş döndürücülüğü’ olarak adlandırıldığı tüketim çılgınlığının 

doruklara ulaştığı bu dönemde yeni medya teknolojilerindeki gelişmelerle beraber hızlanan kitle 
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iletişim araçlarının etkileme gücü giderek artmaktadır.  Türkiye’de 80’li yıllar itibariyle çevre 

değerlerinin korunmasına yönelik birçok faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları çevre koruma 

projeleri üretmekte, kampanyalar ve seminerle kamuoyunu bilgilendirmektedir. Çalışmanın, 

örnek model incelemesine benzer şekilde birçok kampanya sosyal konularda ses getirmektedir. 

Sivil toplum örgütleri, çocuklar için kahramanlaşan, rol modelleşen, onları gün geçtikçe daha 

fazla bilinçsiz tüketime sevk eden ikonlar karşısında; hem bilinçli tüketici hem de çevre bilinci 

gelişen bir toplum yaratma sürecinde, çocukları “eğlendirerek eğiten”, sadece tüketim 

toplumunun parçası olmaya sürükleyen sahte rol modellerin yerine alternatif olabilecek 

içeriklerin üretiminde hem baskı grubu, hem işbirlikçi olmalıdır. Kitle iletişim araçları 

vasıtasıyla yapacakları çocuk odaklı çalışmalarla (çizgi film, çizgi dizi v.b) konuya ilişkin 

farkındalık yaratabilir ve eğitim sistemine katkı sağlayabilirler.  

Başta televizyon olmak üzere tüm kitlesel iletişim araçlarının çocuklar üzerindeki olumsuz 

etkileri ile ilgili uzman ve eğitimci görüşlerine dayanarak, 2004 yılında Devlet Bakanlığı 

bünyesinde kurulan, Şiddeti Önleme Platformunda; kamu kurumlarının, sivil toplum 

örgütlerinin ve üniversitelerinin temsiliyetiyle getirilen öneri sonucunda, Radyo ve Televizyon 

Üst Kurulu ilköğretim okullarında medya okuryazarlığı derslerinin okutulmasını önermiştir. 

RTÜK-MEB işbirliği ve bu işbirliğinin neticesinde medya okuryazarlığının ilköğretim 

kademesinde seçmeli ders olarak kabul edilmiş ve eğitim ve öğretim içeriğine dahil edilmiştir 

(http://www.rtuk.org.tr/upload/UT/34.pdf, 23.09.2012). Benzer şekilde sivil toplum 

örgütlerinin, kitle iletişim araçlarının eğlence ve tüketim toplumuna yöneltme yaklaşımından 

uzaklaştırma, toplumsal sorumluluk temelli içerik üretimlerini artırma, kitle iletişim araçlarının 

eğlendirme ve dinlendirmenin yanı sıra haber ve bilgi sağlama, eğitme ve eğitim sağlama, 

kültürel gelişime katkı, toplumsallaştırma işlevlerini de yeterli seviyede gerçekleştirme yönünde 

baskı grubu olarak faaliyet göstermeleri ve dolayısıyla ele aldıkları konularda kamuoyu 

oluşturma desteğini elde etmeleri gerekmektedir.  

Sonuç olarak, her birimiz aynı dünyayı paylaşmaktayız ve bu dünyanın kaynaklarının sonsuz 

olmadığı bilincine erken yaşlardan itibaren ulaşmalıyız. Düşünen, araştıran, sorgulayan, 

eleştiren çevre yetkini bir toplum yapısının inşa edilmesiyle yaşam alanlarına sahip çıkılacak ve 

yeni kuşaklara daha güzel bir dünya bırakılacaktır.  
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ÇEVREYLE BÜTÜNLEŞMİŞ BİR YEREL YÖNETİM ÖRNEĞİ OLARAK “SAKİN 

ŞEHİR” HAREKETİ VE TÜRKİYE’NİN POTANSİYELİ 

 
Veli Sırım 

Muş Alparslan Üniversitesi 

 

ÖZET 

İtalya’dan başlayıp tüm dünyaya yayılan Sakin Şehir hareketi, 10 yıl gibi kısa bir süre içinde 

alternatif bir şehir ve yaşam modeli olarak kendini göstermektedir. En önemli hedefi yerel 

toplumun ve ziyaretçilerinin yaşam kalitesini yükseltmek olan Sakin Şehirler, kısa zamanda 

uluslararası bir ağ haline gelmiştir. Aynı zamanda bir yerel kalkınma modeli olarak 

düşünebileceğimiz Sakin Şehir yaklaşımı, ülkemizde saklı sayısız tarihi ve kültürel zenginliği 

ortaya çıkarmada bir fırsat olabilecek özelliği taşır. Sakin Şehir perspektifiyle gerekli kriterleri 

taşıyan ve taşıması belki kolaylıkla sağlanabilecek olan yüzlerce şehrimiz kapılarını dünyaya 

aralayabilecektir. 

 

CITTASLOW MOVEMENT AS AN EXAMPLE OF A LOCAL 

ADMINISTRATION INTEGRATED WITH ENVIRONMENT AND 

CULTURE AND TURKEY’S POTENTIAL 

ABSRACT 

Cittaslow Movement which started in Italy and spread around the world shows up as an 

alternative city and life model in such a short period of 10 years. Cittaslow movement, the most 

important goal of which is to increase the life quality of the local community and its visitors, 

became an international network in a short period. Cittaslow approach which can also be 

considered as the model of a local development has the characteristics of offering the 

opportunity that reveals the hidden numerous historical and cultural wealth of our country. 

Hundred of our cities which have the necessary criteria of Cittaslow and can easily achieve 

these criteria will open their doors to the world. 
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GİRİŞ 

“Sakin Şehir” (Cittaslow) hareketi, küreselleşmenin ortaya çıkardığı homojen mekânlardan biri 

olmak istemeyen, yerel kimliğini ve özelliklerini koruyarak dünya sahnesinde yer almak isteyen 

kasabaların ve şehirlerin katıldığı bir birlik
142

 olarak ortaya çıkmıştır (Cittaslow, 2012). Hızlı ve 

tüketime dayalı bir hayat felsefesinin hakim olduğu şehir yaşamına ve dizaynına alternatif 

getirmeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmada ve modern Dünya’nın birçok ‘aynılaşmış’ 

kentlerinden farklı kalabilmede şehirlerin hangi alanlarda önemli ve özel olduklarının iyi 

belirlenmesi ve bu özelliklerini korumak için stratejiler geliştirilmesi, bunun için yerel değerlere 

sahip çıkılması, korunması ve geliştirilmesi en büyük gereklilik olarak görülmektedir. Zira 

küreselleşen dünyada elde edilen teknolojik gelişme insanlar arasındaki iletişimi, kaynaşmayı 

ve değişimi kolaylaştırsa da, farklılıkların törpülenerek tek bir model insan oluşturma gibi bir 

işlev görmüştür. 

Küresel sermaye ve şehirleşme eğilimleri ile özgün kimliklerini kaybetmeden, değişim hızının 

yavaşlatılması, daha doğrusu olması gereken seyrine getirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedefe 

ulaşmak için de yerel ve asli kimliği öne çıkarıcı bir kentleşme politikası öngörülmektedir. 

Hareket kendisine logo olarak üzerinde modern ve tarihi binaları taşıyan turuncu renkli bir 

salyangoz tasarımını belirlemiştir (Slow Magazine, 2012). 

İtalyanca “Citta”, İngilizce “Slow” kelimelerinin bir araya getirilmesiyle oluşan Cittaslow, 1999 

yılında Greve in Chianti’nin eski belediye başkanı Paolo Saturnini’nin girişimleri sonucunda 4 

küçük İtalyan kentinin (Orvieto, Greve in Chianti, Bra, Positano) bir araya gelmesiyle ortaya 

çıktı. Bu ilk toplantıda bir Sakin şehirde bulunması gereken ana özellikler belirlendi ve 

kendilerini bir dizi prensibi izlemeye adadılar. Bunların başında daha sakin ve daha az kirli 

fiziksel çevrelerin oluşturulması; yerel estetik geleneklerin, yerel el sanatlarının ve yerel 

mutfağın korunması bulunuyordu. Ayrıca daha sağlıklı çevreler oluşturmak, vatandaşlarına 

daha iyi yaşam ortamları sunabilmek adına yönetimsel çözümler aramada birbirlerinin 

deneyimlerini paylaşmayı, bu yönde alınan kararları uygulamada teknolojiyi en üst düzeyde 

kullanabilmeyi karara bağlamışlardı (Sezgin-Ünüvar, 128). 

                                                           
142

 Sakin Şehir ağına üye ülke ve şehirlerin listesi için bkz. Cittaslow, 

http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/CITTASLOW_LIST_12:2011.pdf, 07.03.2012 

http://www.cittaslow.org/download/DocumentiUfficiali/CITTASLOW_LIST_12:2011.pdf
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20 Haziran 2000 tarihinde Roma’da gerçekleştirilen 32 şehrin idarecilerinin katıldığı imza 

töreniyle hayata geçen Sakin Şehir Hareketine günümüzde Güney Kore’den, Amerika Birleşik 

Devletleri’ne, Çin’den Fransa’ya yayılmış 25 ülkeden 150 üye katılmış bulunmaktadır.
143

 

 

1. SAKİN ŞEHİR HAREKETİNİN KAYNAĞI: YAVAŞ BESLENME (SLOW FOOD) 

Bir “Şehirler Birliği” olarak niteleyebileceğimiz bu hareketi hazırlayan asıl etken ve çıkış 

noktası yine İtalya’da, 1989 yılında İtalyan aşçıların öncülüğünde kendini gösteren International 

Slow Food Movement (Uluslararası Yavaş Beslenme Hareketi) olmuştur (Slow Food, 2012). 

Bu hareketin ortaya çıkmasındaki ilk ana kıvılcım ise 1986 yılında Roma’nın (İtalya) simgesel 

meydanlarından birisi olan İspanyol Merdivenleri’nde (Piazza di Spagna) yapılan McDonalds 

açılışı esnasında Carlo Petrini önderliğindeki grup tarafından gerçekleştirilen bir protesto 

hareketiyle çakıldı (Cittaslow Türkiye, 2012). Protestoculara göre yeni açılan bu mekan hem 

meydanın estetiğini bozuyor, hem de İtalyan yemek kültürüne ve beslenme alışkanlığına büyük 

bir darbe vuruyordu (Petrini-Padovani, 2011:110). Dolayısıyla bu hareket sıradan bir tepki ve 

protesto hareketi değildi. McDonalds’ın yapmadığı, yapamadığı her şeyi yapma ve 

gerçekleştirme iddiasını ortaya koyuyordu. Taze, yerel, mevsimlik ürünleri vaat ediyordu. 

Geçmişten günümüze nakledilen yemek tarifleriyle pişirilmiş lezzetleri aile bireyleriyle, yakın 

dost ve çevreyle birlikte tadına vararak yemeyi savunuyordu.  

Kısa bir süre sonra İtalya’nın Barolo kentinde Yavaş Beslenme Birliği oluşturuldu. 9 Kasım 

1989’da kurucu üye Falco Portinari’nin kaleme aldığı bildirinin Paris’te 15 üye ülke tarafından 

onaylanmasıyla resmen hayata geçen bu hareket de yine küreselleşmenin şehirlerin dokusunu, 

sakinlerini ve yaşam tarzını standartlaştırmasını ve yerel özelliklerini ortadan kaldırmasını 

engelleme amacını taşıyan, Yavaş Beslenme Manifestosu doğrultusunda hareket eden bir 

gönüllü tepki hareketidir. Adından da anlaşılacağı gibi, hızlı yaşamın sembolü olarak görülen 

“Fast food kültürüne, yerel gıda geleneklerinin kayboluşuna ve insanların giderek ne yedikleri, 

                                                           
143

 Organik dünya anlayışı insana doğa ile mücadelede bazı kısıtlamalar getirmektedir. Bu organik görüş çoğu 

zaman ekolojik davranışlara yol açmaktadır. Bu durumu Carolyn Merchant (1980) şu sözlerle özetlemektedir: 

“Canlı bir organizma ve besleyip büyüten tarzındaki dünya imgesi insanların eylemlerini sınırlayan kültürel bir 

kısıtlama olarak iş görmüştü. Bir insan nasıl seve seve annesini katletmez, altın çıkarmak için onun bedenini 

kötürüm etmezse…canlı ve duygulu bir halde tasavvur edilen yeryüzüne de tahrip edici eylemler icra etmek 

insanın ahlaki davranışının bir ihlali olarak görülürdü” (akt. Görmez,2007: 22). 
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yedikleri gıdaların nereden geldiği, tadının nasıl olduğu ve yemek seçimlerimizin dünyayı nasıl 

etkilediği konusundaki vurdumduymazlıklarına karşı kurulmuş kar amacı gütmeyen bir eko-

gastronomi organizasyonudur.” (Slow Food, 2012) 

Hızlı yaşamın tipik bir yansıması olan “fast food,” hazırlanıp servis edilmesinden tüketilmesine 

kadarki hızlı süreci ifade için kullanılmaktadır. Ayaküstü atıştırma, hızlıca tıkınma ve hemen 

işine dönme gibi bir anlamı içinde barındırır. Hızlı hayat temposu içinde diğer tüm 

değerlerinden ve farklılıklarından uzaklaşan toplumlar yeme ve yemek kültüründen de 

uzaklaşmışlardır. İşte bu tehlikeli gidişin farkında olan kesimler bir yandan tepkilerini ortaya 

koyarken diğer yandan çözüm arayışı içine girmişlerdir. Bulunan en etkili ve geniş yankı 

uyandıran tepki ise hız karşıtı yavaşlığı öngören yaklaşım olmuştur. Yavaşlığı beslenmeden 

başlatan hareket ise Yavaş Beslenme (Slow Food) olmuştur. 

Yavaş Beslenme, yerel lezzetlere sahip çıkmayı, doğaya saygı göstermeyi, rahat ve sağlıklı 

beslenmeyi, ne yediğini bilmeyi, hattâ kendi yiyeceğini yetiştirebilmeyi, yemekten tad almayı, 

yemekle sosyalleşmeyi ilke edinmiş bir akım olarak ortaya çıktı. “İyi, Temiz ve Adil Gıda” 

felsefesini formülleştirdi. Buradan da “Sürdürülebilir Kaliteli Gıda” kavramına ulaşmayı 

hedefledi. 

“Gıdanın iyi olması” yerken bize haz vermesi ve lezzetli olması, “Gıdanın temiz olması” 

üretimde kullanılan tekniklerin çevreye, hayvan ve insan sağlığına zarar vermemesi, “Gıdanın 

adil olması ise” gıda üreticilerinin emeklerinin sömürülmemesi ve emeklerinin karşılığını 

alabilmeleri anlamına gelmektedir. Gıdaların taze olması, dalınma ve mevsiminde olgunlaşması, 

paketleme-ambalajlama ve taşıma zorunluluğunun ortadan kalkması, böylece çevre için kirletici 

unsurlara meydan verilmemesi adına yerel üretim öne çıkarılmalıdır. Bu durum aynı zamanda, 

tüketilen ürünlerin hangi şartlarda ve nasıl üretildiğinin bilinmesini de sağlayacak, tarladan 

tezgaha üretici ile tüketici arasına başka pazarlama etkenleri girmemiş olacaktır. Ayrıca 

geleneksel üretim yöntemleri, yerli tohumlar, tür ve çeşitlilik de korunmuş olacak, ekololik 

çeşitliliğin korunması ve zenginleştirilmesine imkan sağlanacaktır. 

İtalya’da Gastronomik Bilimler Üniversitesi (University of Gastronomic Sciences) ve “Slow 

Food Editor” adlı bir yayınevi bulunan bu hareket, Fast Food’un gıdalarımızı ve yemekleri 

standartlaştırdığını, lezzeti tek yönlü hale getirdiğini, yemek kültürünün kaybedildiğini, insanın 
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tek tip yemek yemeğe yönlendirdiğini savunmakta, buna tepki olarak yöresel lezzet 

farklılıklarının korunmasına yönelik çalışmalar yapmaktadır. Bu harekete göre her ülkenin ve o 

ülkedeki farklı yörelerin gastronomi kültürü yok edilmemelidir (Kavas ve Kavas, 2012). Bu 

kültürün yok edilmemesi ise bilinçli bir çaba ve eğitim almayı gerektirir. Yavaş Beslenme’nin 

öncüleri bu yüzden Gastronomik Bilimler Üniversitesi’nde yerel lezzetlerin eğitimi verilmekte, 

İtalyan mutfağının tarihi mirasını elde etmiş, özümsemiş gastronomlar yetiştirilmektedir. 

Bununla birlikte, yetki düzenlemeleri bakımından Avrupa’yla uyumlu olan bu üniversite, satış 

noktaları farklı tarımsal endüstri ve iş alanları (üretim, pazarlama, dağıtım, iletişim, eğitim, 

medya, turizm vb.) arasında değişik iş profileri yaratacak nitelikli işgücü oluşturma 

hedefindedir (Yurtseven, Kaya ve Harman, 2010:22, 29). 

Günümüzde 100.000′den fazla üyesi ve 1.300 şubesiyle (Cittaslow Türkiye, 2012) dünyanın en 

aktif sivil toplum hareketleri arasında bulunan Yavaş Beslenme (Slow Food) Hareketi, 

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü tarafından da tanınmıştır (Çiner, 2011:15). Aynı 

zamanda Hareket, kendine sembol olarak belirlediği salyangoz figüründe de ana mesajını verme 

çabasındadır. Yavaş, temkinli ancak kararlı bir şekilde ilerleyen salyangoz, cüssesinden 

beklenmeyecek mesafeler aşmakta; bunu yaparken de geçtiği yerlerde ince bir iz bırakmaktadır 

(Kavas ve Kavas, 2012). 

Yavaş Beslenme Hareketine destek olmak için 2003 yılında Terra Madre (Toprak Ana) hareketi 

başladı. Uluslararası Gıda Toplulukları Ağı olan Terra Madre hareketi, küreselleşmenin tür ve 

kültür çeşitliliğini, yerel ekonomileri ve yerli bilgi birikimini yok ettiği düşüncesinden 

hareketle, küçük üreticileri bir araya getiren; geleneksel beslenmeye verilecek önem ile toprağa 

daha çok yaklaşılacağını, bunun da insanları rahatlatacağını öne sürüyordu (Eker, 2012). 

Burada hemen Mart 1999’da, ülkemizde “Sefertası Hareketi” adıyla ortaya çıkan bir hareketten 

bahsetmekte yarar var. Bu hareketin amacı da, Yavaş Yemek Hareketine paralel bir çizgide, 

evde yemek pişirilmesini ve aile sofralarını, Hızlı Beslenme olgusunun olumsuz etkilerine karşı 

toplumun bağışıklık mekanizması olarak görüyordu. İsim ve sembol olarak seçilen Sefertası da 

gelenekselliği simgelemekteydi (Eker, 2012). 
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2. SAKİN ŞEHİR OLMA KRİTERLERİ 

Uluslar arası bir birlik olarak örgütlenen Sakin Şehir ağı, çalışma ilke ve prensiplerini bir 

tüzükle kayıt altına almıştır. 28 madde ve 5 ek belgeden meydana gelen Uluslararası Sakin 

Şehir Tüzüğü, birliğin kuruluşundan organlarına, katılım için yerine getirilmesi gereken 

kriterlerden üyelik sorumluluğuna, logo kullanımından fon kullanımlarına kadar pek çok alanda 

tanım ve ilkeleri ortaya koyar.  

Tüzükte ayrıca, Sakin Şehirler’in kâr amacı gütmediği belirtilir. Asıl amacın şehir 

organizasyonuna yönelik çözüm arayışları, testler ve uygulamalar vasıtasıyla iyi yaşama 

kültürünü destekleyip yayılması olduğu ifade edilir. Tüzükteki bir diğer önemli detay ise, Sakin 

Şehir ağına dahil olan şehirlerin kendi isimleri ve faaliyetleriyle bağlantılı kullanımlarında 

“Cittaslow” unvanını kendi diline tercüme etmemeleri gerektiğidir. 

Tüzükte “Birliğin Ulusal ve Uluslararası merkezi Orvieto’dur. Birlik tali merkezlere de sahip 

olabilir” (Cittaslow, 2012) denilir. Sakin Şehir ağına katılmak isteyen şehirlerin 

değerlendirilmesi bu merkez tarafından yapılır. Merkez bu çerçevede; 

-Temel ilkeleri içeren bir manifesto, 

-Sakin Şehir olarak tanımlanmak isteyen şehirlerin imzalaması gereken birlik tüzüğü, 

-Yıllık toplantı takvimleri oluşturmuştur. 

Sakin Şehir ağına katılan belediyeler, şehrin aslî kimliğini yansıtan dokusunu ortaya çıkaran 

faaliyetleri desteklemektedir. Bu faaliyetlerin ana karakteristiğini yöresel mutfak, yerel müzik 

ve folklor teşkil etmektedir. Kısaca, mekanı sosyal olarak yeniden inşa eden ve bunu şehrin 

yeniden tasarımıyla gerçekleştirmeyi hedefleyen Sakin Şehir konsepti, sakinlerini geleneksel 

mirasla buluşturmayı misyon edinmiştir (Çiner, 2011). Böylece yerel halkın ihtiyaçlarının ve 

değerlerinin göz ardı edildiği günümüz dünyasında kendine farklılığı ile bir yer bulabilmesini 

öngörmektedir (Kavas ve Kavas, 2012). 

Şehrin karakteristik özelliklerinin yanı sıra, yaşanan çevrenin korunması, zenginleştirilmesi ve 

çevreyle iç içe bir şehir hayatının sağlanması için politikalar belirlenmesi diğer önemli 

kriterlerdendir.  
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Sakin Şehir, tembel, uyuyan, bıkmış ve evhamlı insanların yaşadığı bir şehir anlamından çok 

uzaktır. Tam tersi, amaçlanan düzeye ulaşmak ve bunu sürdürebilmek için yoğun bir enerji 

harcanması gerekir (Eskicioğlu, 2012). Sakin Şehir hareketi, insanların saate bağlı olarak 

yaşayıp her şeyi hızlı yapmaya yönelik baskılara direnmelerini sağlayacak yeni bir şehir ortamı 

oluşturmayı (Honroe, 88) hedefler. Bir başka yaklaşımla sakin ve yavaş yaşamanın anlamı 

Latince bir deyim olan “Festina lente” yani “Yavaşça acele etmek” şeklinde ifade edilmiştir. 

Bunun ifadesi, bugünün ve geleceğin sağladığı imkanlar sayesinde geçmişin mirasından ve bilgi 

birikiminden yararlanmaktır. Daha insani, daha çevreci, geçmiş ve gelecek nesillere daha fazla 

saygılı olmaktır (Sezgin-Ünüvar, 133). 

Bu birliğe nüfusu 50 binden az olan şehirler katılabilmektedir. Bu sınırlama birliğin giriş için 

belirlenen 59 kriterin ana fikrinin insan odaklı ve insani bir örgütlenme olduğunu 

göstermektedir. Buradan hareketle getirilen sınırlama belirlenen hedeflere daha hızlı ve etkili 

ulaşma imkanı tanımaktadır. Zira küçük yerleşim merkezlerinde şehir sakinleri çevreye, 

geçmişten kalan tarihi ve kültürel mirasa ve sosyal bağlara daha fazla sahiplenme özelliğine 

sahip olmaktadır (Cittaslow, 2012). Ayrıca büyük ve kalabalık şehirlere oranla küçük yerleşim 

merkezleri kendi sakinlerine ve ziyaretçilerine daha kaliteli ve keyifli bir yaşam için önemli 

fırsatlar sunabilmektedir (Yurtseven, Kaya ve Harman, 2010:40). 

Bu ağa katılmak üzere başvuran bir şehir, oluşturulan standartlara göre denetlenir ve gerekli 

kriterlerin karşılanması halinde on şehre bir sertifika ile birlikte  'Salyangoz Bayrağı' 

dalgalandırma hakkı verilir. Bu bayrak bir kalite standardı göstergesidir ve aynı zamanda Sakin 

Şehir hareketinin, üye şehirler için bir kalite projesi olduğunun işaretidir. Nitekim, bu harekete 

dahil olduktan sonra, daha önceden turistik olma özelliği taşımayan pek çok şehrin turistik 

hareketliliğe sahne olduğu görülmüştür (Sezgin-Ünüvar, 134) 

Sakin Şehirler Birliğine üyelik süreci, başvuran belediyenin, şehrin bir takım kıstaslar açısından 

kendini değerlendirmesi ve puanlaması ile başlar. Üyeliğe kabul edilmek için puanların en az 

%50’sini almak  ve üyelik başvurusunun kabul edilmeden önce Sakin Şehir Birliği’nin ülke 

temsilciliği (Türkiye için Seferihisar Belediyesi) tarafından değerlendirilmesi gerekmektedir.  

Birliğin bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Koordinasyon Komitesi’nce üyelik müracaatı 

kabul edilen şehir, üye statüsü elde edişini müteakip dört ay içinde kayıt ödemesini ödemekle 
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yükümlüdür. Üye olan her şehir yöneticileri, Birlik Sözleşmesinde bulunan ve altına imza 

attıkları şartları yerine getirmekle yükümlüdür. Birliğin temel felsefesine, amaçlarına ve 

değerlerine ters hareket eden veya imajını zedeleyecek icraatlarda bulunan üyeler Koordinasyon 

Kurulu tarafından ihraç edilebilir. 

Sakin Şehirler Hareketi geçmişten kalan mirası korumayı esas alırken, bu hedefe ulaşmada 

modern teknolojik imkanları reddetmez (Cittaslow, 2012).
 
İlkeleri arasında teknolojiyi en 

yaygın ve en etkin seviyede kullanmak ön sırada gelmektedir. Belediye hizmetlerine ulaşmadan 

en son teknolojinin imkanlarından yararlanarak güneş enerjili sokak aydınlatmasına, elektrikli 

araçlardan ileri teknolojili arıtma tesislerine ve yaygın elektronik iletişim ağına kadar, 

modernliğin insani yaşam kalitesini arttıran imkanlarından yararlanma teşvik edilmektedir. 

(Petrini-Padovani, 2011:157) Bu anlamda modern öncesi nostaljisi söz konusu değildir. Bu 

hareket bir yandan geleneksel mimariyi, zanaatı ve sofrayı korurken diğer yandan modern 

dünyanın en iyi yanlarını savunmaktadır. Teknolojik bir yeniliğe olan yaklaşımı “Yaşam 

kalitesini artırıyor mu?” sorusuna verilecek cevap oluşturmaktadır (Honroe, 89). Asıl hayatın 

atardamarlarının attığı yerlerde modernle geleneksel, evrenselle yerel arasında, insan ve 

toplumsal ilişki odaklı bir yeni senteze ulaşmayı hedeflenmektedir (İnsel, 2011). 

Sakin Şehir hareketinin en önemli özelliklerinden birisi, şehir sakinlerinin de katılımıdır. Her 

birey açıklık ve karşılıklı tolerans çerçevesinde projeye davet edilir ve katılma hakkına sahiptir. 

Şehir sakinlerinin yaşadıkları şehri canlandırmaları, yeniden keşfetmeleri, büyük fabrikalara, 

araçlara ve beton bloklara bırakmalara gerektiği fikri öne sürülür. Sonuçta bir şehir kimliği 

yaratmak, sakinlerinin yaşadıkları şehirden haz almalarını ve mutlu olmalarını sağlamak,  o 

şehre ait olmayı memnuniyete ve gurura dönüştürmek ana hedeftir (Sezgin-Ünüvar, 146-147). 

Sakin Şehir projesinin başarıya ulaşabilmesi için şehir halkının bu projeye ve proje kapsamında 

gerçekleştirilecek uygulamalara sahip çıkması gerekir. Bunun gerçekleşmesi için de Sakin Şehir 

olmanın neler getireceği, neler yapılacağı, ulaşılmak istenen hedeflerin neler olduğu açık ve net 

bir şekilde anlatılması, bir “farkındalık” oluşturulması gerekir.  
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3. SAKİN ŞEHİR ADAYLIK SÜRECİ 

Sakin Şehir birliğine katılmak isteyen bir şehir için atılacak ilk adımı Uluslararası Sakin Şehir 

Başkanlığına hitaben şehrin Birliğe üyeliğini açıklayan bir başvuru mektubu hazırlanması teşkil 

eder. Bu mektupta; şehrin tanıtımı (tarihi, coğrafi yapısı, nüfusu, sahip olduğu özellikler, vb), 

Sakin Şehirler ağına başvurma sebep ve gerekçeleri (şehrin Yavaş/Sakinlik felsefesiyle ilgisi, 

Sakin Şehirler birliğine neden başvurmak istediği, vb), Sakin Şehirler kriterlerinden hangilerine 

halihazırda sahip olduğu ve kriterleri gerçekleştirmek için yürüttüğü projeler (kentin Birlik 

kriterlerine uyan yönleri, kriterler çerçevesinde şu ana kadar yapılanlar ve yapılması 

planlananlar), aday şehrin birlikle iletişimde bulunacak kurumsal ve/veya teknik kontak 

kişisinin belirtilmesi gerekmektedir. 

Adaylık sürecinin ikinci ayağında, aday şehrin sakinlerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri 

vardır. Sakin Şehir projesinin başarıya ulaşması için halkın Sakin Şehir kimliğine ve bu alanda 

yapılanlara sahip çıkması gerekmektedir. Bu projenin halk tarafından sahiplenebilmesi için 

Sakin Şehir Birliğinin ne olduğu, bu kapsamda nelerin yapılacağı açık ve net biçimde 

anlatılması gerekir. Halkın sahiplenmediği bir hareketin uzun vadede başarılı olamayacağı 

açıktır (Sezgin-Ünüvar, 181). 

Sakin Şehir Adaylık dosyasının hazırlanması bir diğer önemli şarttır. Bir şehrin Sakin Şehir 

Birliği’ne üye olması için Birlik tüzüğünde belirtilen 59 kriter hakkında projeler geliştirmesi ve 

uygulaması gerekmektedir. Aday şehrin Birliğin kriterleri hakkında geliştirdiği projelerden 

oluşan başvuru dosyasının değerleme sonucu %50’den fazla puan alması gerekir. 

 

4. TÜRKİYE’DEKİ SAKİN ŞEHİRLER 

Türkiye’de Sakin Şehir Hareketi İzmir’e bağlı Seferihisar’ın 28 Kasım 2009 tarihinde 

Türkiye’nin ilk, dünyanın 129. Sakin Şehri olarak Sakin Şehirler zincirinde yerini almasıyla 

başlamış oldu. Bu hareketin Türkiye’de yaygınlaşması için yapılan çalışmalar sonucunda 2010 

yılında Sakarya’nın Taraklı, Çanakkale’nin Gökçeada, Aydın’ın Yenipazar ve Muğla’nın 

Akyaka beldelerini Sakin Şehir olmak için çalışmalara başladı. 24 Haziran 2011 tarihinde 

Polonya'nın Lidzbark Warminski şehrinde yapılan Sakin Şehirler Genel Kurulu'nda birliğe 

katılımı kabul edilen şehirlerle birlikte Türkiye’deki Sakin Şehir sayısı beşe çıktı ve böylece 
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Türkiye’de Sakin Şehir Ulusal Ağı kurulmuş oldu (Cittaslow Türkiye, 2012). Seferihisar bu 

gelişmenin ardından ''Sakin Şehirler İcra Kurulu''na 16. üye olarak girdi.  

Türkiye'nin dışında İtalya, Portekiz, Avustralya, ABD, Polonya, Belçika ve Avusturya'dan 

ulusal ağını kurmuş belediye başkanlarının yer aldığı İcra Kurulu, örgütlenme modelinde Sakin 

Şehirler'in geleceğine yön verme bakımından en önemli organ olma konumuna sahip (Sabah, 

2011). 

Çok farklı ve geniş bir coğrafyaya sahip, aynı zamanda tarihte çok farklı kültürlere ev sahipliği 

yapmış bir ülkede Sakin Şehir olabilecek belki de yüzlerce şehrimiz bulunmaktadır. Bu yerlerin 

Sakin Şehir olması o yöredeki yerel yemeklerin, ürünlerin, zanaatların, mimari yapının, doğal 

çevrenin korunması aynı zamanda bu şehirlerin kalkınması anlamına gelmektedir. Nitekim 

Seferihisar'ın Belediye Başkanı Tunç Soyer, yaptığı bir açıklamada Sakin Şehir hareketinin bir 

yerel kalkınma modeli olduğunu şöyle dikkat çekmiştir: 

“Sakin şehir kriterleri yerine getirildiğinde, ortaya bir yerel kalkınma modeli çıkıyor. 'Sakin 

Şehir', sadece Seferihisar için önemli değil, aynı zamanda yerel bir kalkınma modelidir. Yerli 

üretimin korunması, küçük işletmeler ile köy ürünleri kullanımını öngören koşullar var.” 

(Radikal, 2010) 

 Seferihisar Belediyesi’ni Sakin Şehir ağına taşıyan önemli icraatlarından bazıları şunlardır: 

Köylülerin ürettikleri yerel ürünleri satabilecekleri pazarlar oluşturuldu. Bu pazarlar, hem yerel 

kalkınma hem çevre açısından önemli kazanımlar oldu. Seferihisar'ın Sığacık Mahallesi Kale 

içinde yerel ürünlerin ve el işlerinin sergilendirdiği "Sığacık Üretici Pazarı" kuruldu. Ulamış 

Mahallesi ve Doğanbey Köyü´nde Seferihisar Belediyesi Kadın Emeği Evleri açıldı. Bu evler 

kadın emeğinin değerlendirilmesine, kadınların meslek edinmelerine veya gelir getirici 

faaliyetlerde bulunmalarına imkan sağlamakta. 

Seferihisar´da unutulan ve unutulmaya yüz tutan geleneklerin ve kültürel etkinliklerin tespit 

edilmesi için "75 Yaş Yemeği" düzenlendi. Bu etkinlik kapsamında Seferihisar ilçesinde 

yaşayan yaşlılarla röportajlar yapıldı. 

Seferihisar'ın yerel değerlerinden biri olan hayvancılık sektörünün korunması ve geliştirilmesi 

amacıyla Damızlık Koyun-Keçi Panayırı düzenlendi. 
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“Okullarda Sebze Bahçeleri” projesi çerçevesinde okullarda oluşturulan bahçelerde öğrenciler 

sebze yetiştiriyor. Sadece yöresel yemeklerin satıldığı “Sefertası Lokantası,” Sakin Şehir 

örgütlenmesinin en önemli kriterlerinden biri olan Yavaş Beslenme (Slow Food) ve yöresel 

lezzetlerin ön plana çıkarılması amacına hizmet ediyor.  

Seferihisar’da bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve günlük kullanılabilecek bir ulaşım aracı 

olduğunu vurgulamak için Seferihisar Belediyesi hizmet binasında ve Sığacık’ta iki adet bisiklet 

garajı oluşturuldu. Atatürk Caddesi’nin ve çevresi başta olmak üzere Seferihisar şehir 

merkezindeki trafiğin azaltılması ve yayalaştırılması için trafiğe kapatılması uygulaması 

başlatıldı. 

Kentsel çöp ve özel atıkların ayrıştırılarak toplanmasına yönelik projeler hayata geçirildi. 

50.000 kişilik bir biyolojik atık su arıtma tesisi kuruldu. 

Şehirde farklı boylarda ve tarzlarda ilan ve reklam panoları yerine Belediye yetkilileri 

tarafından belirlenen standart boyda ve tarzda ilan ve reklam panoları kullanılmaya başlandı. Bu 

çalışmalar için Seferihisar Atatürk Caddesi ve Sığacık merkez pilot uygulama alanları olarak 

seçildi. Bu bölgelerde dükkanların tabelaları yeni tabelalarla değiştirildi. Çeşitli binalarda 

mimari iyileştirmeler gerçekleştirildi, uydu antenleri merkezi sistemle çatıya alındı. Belediye 

serasında yetiştirilen sardunyaların kullanıldığı saksılar balkonlara yerleştirildi.
 
 

Sakin Şehir olmanın amaçları, prosedürleri, bu ağa katılmanın Seferihisar'a katacakları 

hakkında kamuoyunu bilgilendirici programlar düzenlendi (Cittaslow Türkiye, 2012). 

Yazar Can Dündar, Seferihisar’daki uygulamaları ve bu uygulamaların getirdiği değişimi, bu 

belediyenin resmi internet sitesi için yazdığı yazısında şöyle dile getirmekte: 

“Bu göz alıcı Ege kasabası, kendi güzelliğini bir özelliğe çevirerek başını çekti çiçeği burnunda 

sakinleşme hareketinin… 

“Bakir ormanlarını, güzelim koylarını, lezzet üssü liman lokantalarını, huzurlu balıkçı 

kayıklarını seriverip ortaya “İşte böyle yaşanır” dedi insanlığa adeta… 

“Yayalara açtı yollarını; indirdi çirkin tabelalarını… 

“Evinde turşu kuran, reçel yapan, bağında dolmalık yaprak toplayan kadınların emeğini 

sergiledi pazarında… 
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“Dost sofraları serdi konuklarına… 

“Daha fazla kar hırsına kapılmadan, başkasının sırtına basmadan, hayattan keyif alarak da 

üretilebileceğini, yoksullaşmadan da tüketilebileceğini, doğayı bozmadan da uygarlık 

kurulabileceğini gösterdi. 

“Dünyaya duyurdu Türkiye’nin sesini… 

“Türkiye’ye eşsiz bir örnek sundu.” (Dündar, 2012) 

 

5. GENEL DEĞERLENDİRME VE TÜRKİYE’NİN SAKİN ŞEHİR POTANSİYELİ 

İtalya’dan başlayıp tüm dünyaya yayılan Sakin Şehir hareketi, 10 yıl gibi kısa bir süre içinde 

alternatif bir şehir ve yaşam modeli olarak kendini göstermektedir. Gördüğü ilgi ve yayılma 

eğiliminden dolayı hareket farklı alanların uzmanlarınca değişik açılardan ele alınmıştır. 

Örneğin, bazı uzmanlar Sakin Şehirleri tüketici kültürünün değerlendirilmesi ve sürdürülebilir 

gelişme biçiminin desteklenmesi yönüyle incelemiştir (Knox, 2005: 1-11). Bazı uzmanlar bu 

hareketi beş temel duyuya (görme, tad alma, koklama, dokunma ve işitme) hitap edecek 

kriterler öngörmesi açısından değerlendirmiştir. Sakin Şehirlerin, yaşam kalitesi ve kültürel 

yaklaşımlardan sızarak, mimariyi ve şehir tasarımını etkilediği, alternatif “duyu mekanları”nın 

oluşmasına katkı sağladığı ifade edilmiştir (Pink, 2007:59-77). Bazı uzmanlar ise Sakin 

Şehirleri, kültürel yönüyle ele almışlar, sosyal alanlar ve insani ilişkiler açısından değerlendirin 

“sosyal bir hareket” olarak nitelemişlerdir (Parkins ve Craig, 2006). 

En önemli hedefi yerel toplumun ve ziyaretçilerinin yaşam kalitesini yükseltmek olan Sakin 

Şehirler, kısa zamanda uluslar arası bir ağ haline gelmiştir. Nüfusu 50 bin kişinin altında olan 

bu şehirler, kabul ettikleri ve uyguladıkları 59 temel kriterle şu temel amaçları gerçekleştirmek 

isterler: 

- Teknolojiyi kullanarak hayatın kaliteli ve herkesçe yaşanabilir olmasını 

sağlamak, 

- Bölgeye özgü değerlerle sürdürülebilir gelişmeyi sağlamak, 

- Yerel ekonomik yaşama katkı yaparak gelir adaletini sağlamak, 
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- Doğal çevreyi ve tarihi değerleri korumak (Yurtseven, Kaya ve Harman, 2010: 

40). 

Bu maddelerde de ifade edildiği gibi, aynı zamanda bir yerel kalkınma modeli olarak 

düşünebileceğimiz Sakin Şehirler halkasına katılmanın ekonomik getirileri söz konusudur. 

Özellikle yerel ürünlerin tercih edilmesi, yerel üreticileri harekete geçirmekte, teşvik edilen 

organik üretimle bu ürünlerin değer kazanması sağlanmaktadır. Dolayısıyla yerel ekonomide bir 

ekonomik canlanmaya, istihdama ve refah artışına yol açmaktadır. Yerel ve organik ürün ve 

üretim yöntemleri ise ekonomik sonuçlar doğurmakla birlikte çevreyle de son derece uyumlu bir 

çizgi takip etmektedir. Örneğin ilk sakin şehirlerden olan İtalya’nın Bra şehri yetkililerinin 

desteğiyle pek çok yerde açılan yerel peynir imalathaneleri hayvancılığın gelişmesine büyük 

imkan sağlamıştı. Tüketicilere taze ve güvenilir ürünler sunmakla birlikte, süt ürünlerine 

yapılan yatırımlar sayesinde çok sayıda Bra’lıya iş alanı açılmıştı (Sırım, 2012). 

Yerel ürün ve üretimin yanı sıra misafirperverlik alanında yapılan çalışmalarla Sakin Şehirler, 

farklı ve özgün tarzlarıyla turistik bir cazibe merkezi haline gelmektedirler. Bu bağlamda Sakin 

Şehirler, aynı zamanda ana girdisini turizm gelirlerinin oluşturduğu bir yerel ekonomik 

kalkınma modeli olarak da görülebilir (Keskin, 2012:96). 

Aynı doğrultuda, Sakin Şehir logosunun bir kalite göstergesi olarak görülmesi söz konusudur. 

Zira hem şehir sakinlerinin hem şehre gelen ziyaretçilerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik 

Sakin Şehir kriterlerinin hayata geçirilmesi zorunluluğu bir kalite garantisi olarak 

değerlendirilmektedir. Bu durum da yine turizm gelirleri ve hareketliliği açısından önemli bir 

role sahiptir. 

Avustralya'nın bir zamanlar gelişen bir nehir limanı şehri Goolwa’nın, Sakin Şehir olduktan 

sonra turist akınına uğradığını, tarihi binalarındaki sanat galerileri, kafeler ve küçük pansiyonlar 

ziyaretçilerin hizmetine sunulduğunu görüyoruz (Serin, 2009). 

Çevreye zararsız ve geri dönüşüm özelliği olan ürünlerin üretilmesi veya tüketilmesinin, 

yeniden ekonomiye kazandırılabilecek atıklar için şehrin pek çok yerine ayrı kutuların 

yerleştirilmesinin yine ekonomik boyutu olan uygulamalar olduğunu görmekteyiz. 

Sakin Şehir kriterlerinin, uygulanan şehirlere hem ulusal hem uluslar arası düzeyde bir ilgi 

merkezi haline getirdiğini de söylememiz gerekir. Özenle korunan şehir dokusunun, tarihî 
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mirasın belirgin hale getirilmesinin, sakin ve sükunetli görüntüsünün alışıldık tatil anlayışını da 

değiştireceği açıktır. 

Bu bilgiler ışığında Sakin Şehir yaklaşımının, ülkemizde saklı sayısız tarihi ve kültürel 

zenginliği ortaya çıkarmada bir fırsat olabileceği kanaatindeyim. Sakin Şehir perspektifiyle 

gerekli kriterleri taşıyan ve taşıması belki kolaylıkla sağlanabilecek olan yüzlerce şehrimiz 

kapılarını dünyaya aralayabilecektir. 
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TÜKETİM TOPLUMLARINDA KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN VE ÇEVRE-

TOPLUM ANLAYIŞININ SOSYOLOJİK ANALİZİ 

Handan AKYİĞİT 

Sakarya Üniversitesi 

 

ÖZET 

İnsanoğlu var olduğundan bu yana sürekli olarak doğal çevre ile etkileşim içerisinde olmuştur. 

Bu durum ilk zamanlar ekosistemin bir parçası olan insanlar açısından yaşama faaliyetlerinin 

doğrudan parçası olmuştur. Ancak artan nüfus, gelişen teknoloji ile birlikte ekosistem içerisinde 

değişikliklere neden olmuştur. Doğa-insan ilişkileri içerisinde düşünülmesi gereken bu olgu, bir 

yandan doğanın yeniden yaratılamayan veya çoğaltılamayan toprağın, öte yandan hava, su bitki 

örtüsüyle toprağın tamamlayıcı unsurlarının nasıl bir denge içerisinde biçimleneceği veya 

biçimlenmesi gerektiği sorununu ortaya çıkarmaktadır. Son zamanlarda çevreyle ilgili artan 

sorunları giderebilmek için sürdürülebilir kalkınma/gelişme adı altında birçok projeler 

geliştirilmesine rağmen, çalışmaların yetersiz kaldığı gözlenmektedir. Bunun en önemli nedeni 

ise insan-doğa ilişkilerinin pazar mekanizması içerisinde düzenlenmesi arazi kullanmada 

verimlilik-sosyal adalet-çevre korunması üçlüsündeki bilinen çelişkiyi doğurmasıdır. Örneğin, 

Türkiye’de kentsel alanları şekillendiren 3194 sayılı imar kanunun ile ortak amaçları olan 5393 

sayılı Belediye Kanunu’nda, belediyelerin kentsel fiziki kalitenin yüksek değerlerde olmasına 

yönelik çalışmalar yapması gerektiği vurgulanmıştır. Bu kapsamda günümüzde yoğun gündem 

konusu olan kentsel dönüşümün vadettiği kentsel çevre ile mevcut olan sosyal-kültürel değişim 

karşılaştırılmalı olarak ele alınmıştır. Bu noktadan hareketle kentsel dönüşüm ve çevre 

sorunlarıyla ilgili şimdiye kadar yapılan birçok çalışmayı sosyolojik açıdan değerlendirdiğimiz 

makale üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, insan-çevre ilişkilerinin kısa bir tarihi, bu 

ilişkilerin geliştiği kavramsal çerçeveyi kapsamaktadır. İkinci bölümde, sosyolojik analizlerde 

ortaya çıkan, insan ve toplum üzerine çevre etmenlerinin etkisinin de vurgulanmaya başlamasını 

sağlayan geleneksel “insan merkezli çevre anlayışından”, “doğa merkezli çevre anlayışına” 

geçiş süreci üzerinde durulmuştur. Üçüncü bölümde ise yoğun gündem konusu olan kentsel 

dönüşüm projelerinin, çevreye duyarlı sağlıklı toplumların olduğu bir medeniyet inşası 

sürecinde, merkezi idare ve yerel idarelerin insanların en büyük tüketim mekanı olan kentsel 
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alan yapılanmalarıyla birlikte ekonomik kalkınma modellerinde göz ardı edilen ve “kayıp 

halka” olarak tanımladığımız çevre ve toplum ilişkisi analiz edilmiştir. Böylelikle pazar 

ekonomisi içerisinde gelişen tüketim toplumlarında kentsel dönüşüm projelerinin yaratmış 

olduğu sosyal değişim süreci ortaya koyularak, sağlıklı uzun vadeli, başarılı bir sürdürülebilir 

çevre modelinin gelişmesi için gerekli olan faktörlerin kurumsal ve teorik alt yapısı 

oluşturulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Çevre ve Toplum, Çevre Sosyolojisi, Çevre Sosyolojisi Teorileri, 

Sürdürülebilir Kalkınma, Kentsel Dönüşüm. 

 

THE SOCİOLOGİCAL ANALYSİS OF THE URBAN TRANSFORMATİON 

PROJECTS AND THE UNDERSTANDİNG OF THE ENVİROMENT-SOCİETY İN 

THE CONSUMİNG SOCİETİES 

ABSTRACT 

Human being has always been in contact with the natural environment since being created. This 

situation was directly a side of the human life because human being is a part of the ecosystem. 

But the increase in the population, together with the development of technology, caused 

changes within the ecosystem. This case has to be considered in the human-nature relations and 

brings out the problem of how the unrenewable and unenhancable soil and its complementary 

parts which are air, water and plants, to be formed, or rather, should be formed, as balanced. 

Although numerous projects have recently been created under the name of “sustainable 

development”, it is seen that these studies are not enough to solve the increasing environmental 

problems. The most important reason of this is that; the human-nature relations are organized 

within the marketing system, so, this gives way to the well-known disagreement among the 

triple of “productivity”, “social justice” and  “environmental protection” in the usage of the 

land. For example; in Turkey, the Building Law Code 3194 and the Municipality Law Code 

5393, both aiming to form the urban areas, emphasize that the municipalities need to make 

studies arising the physical quality of the cities. Within this context, the urban envoriment  

which the recently popular urban transformation promises   and the present socio-cultural 
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change are compared and contrasted. This is the starting point of our paper in which we have 

examined, from the sociological point of view, numerous studies about the urban transformation 

and its environmental problems. This paper contains three parts. The first part gives a short 

background of human-environment relations and contains the conceptual frame in which these 

relations have developed.  The second part is about the phase of the change from the 

understanding of the traditional “human centered environment” which comes out in the 

sociologial analysis and points to the effects of the environment on people and on society, to the 

understanding of “nature centered environment”. The third part analyses the relation between 

the enviroment and the society, which is not considered deeply in the urban transformation 

projects prepared by the centeral and the local administrations. These projects aim to build a 

civilization formed by healty societies sensitive to the environment but while doing this, they 

ignore the relation between the environment and the society in their construction of urban areas, 

the greatest consumption areas of people, and in the economic development models, and 

therefore is called “the lost ring”. So, the social transformation process created by the urban 

transformation projects in the consuming societies within the marketing economy has been 

brought out and the institutional and the theorotical subconstruction of the factors necessary to 

develop a healty, long term and successful sustainable development has been formed. 

Keywords: Environment and Society, Environmental Sociology, Environmental Sociology 

Theory, Sustainable Development, Urban Regeneration.  

 

GİRİŞ 

Roma Kulübünün, “Ekonomik Büyümenin Sınırları” isimli çalışması kamuoyunda tartışmaya 

açıldığında, dünya kamuoyu adeta ikiye bölünmüştü. Bir kısım insanlar, raporun sonuçlarının 

doğru olduğu veya olma ihtimali karşısında insanlığın sonunun yaklaşmaya başladığını 

düşünerek acil tedbir alınması gerektiğini yüksek sesle dillendirmeye başladılar. Benzeri bazı 

çalışmaların sürdüğü dönem içerisinde düzenlenen Stockholm Çevre Konferası’nda iktisadi 

büyümenin ekolojik sorunlarda temel faktör olduğu düşüncesinden hareketle büyümenin 

durdurulması tartışma konusu olmuştu. Doğrudan ekolojik sorunlarla ilgili olmamakla birlikte 

birçok yazar, akademisyen tarafından gelecek tahlilleri yapılmaya başlandı. “Hayvanlar 
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Çiftliği”, “1984” gibi eserler de insanoğlunu yeniden düşünmeye ve yaşadığı medeniyeti daha 

ciddi şekilde sorgulamaya itti. Bu sorgulamanın bütün hızıyla bugünde devam ettiğini 

görebilmekteyiz. Çünkü artan çevre sorunları sadece doğa olayı değil, yaşanan sosyo-kültürel 

dönüşüm sonucunda gerçekleşen insanoğlunu ve gelecek kuşakları tehdit edeceği düşüncesi 

genel bir kabul görmeye başlamıştır.  Tüm bu tartışmalar çevre sorunlarına bakış ve bu 

sorunların çözümü ile ilgili paradigmalarda değişimi ve ayrışmayı da beraberinde getirdi.  

“Bir taraftan doğaya dönüşümü savunacak kadar radikal düşüncüler ortaya çıkarken diğer 

yandan, mevcut teknolojik gelişmelerin devamında ekolojik sorunların çözümüne yönelik 

tedbirlerin de ortaya çıkacağını savunan düşünceler karşı karşıya geldi.  Bu görüşün içinde 

sayılan sürdürülebilir kalkınma son yılların en kabul gören çevre politikası haline geldi” 

(Görmez,2007: 2). Ancak sorunların ortaya çıkışını aydınlanma ve sanayi devrimi ile bağlantılı 

olduğunu göz önünde bulundurursak sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının uzun dönemli çözüm 

üretebileceğini söylemek çok mümkün görünmemektedir. Çünkü sanayi devrimi ile değişen 

toplumun sosyo-kültürel yapısı tamamıyla tüketim toplumuna dayalı bir bilincin gelişmesine 

neden olmuştur. Dolayısıyla çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması bu 

bağlamda geliştirilen kentsel dönüşüm yapılandırmalarının hedefine ulaşabilmesi mevcut üretim 

ilişkileri, tüketim biçimi ve hiyerarşik ilişkilerin sürmesi, sorununun en temel kaynağı iken, bu 

ilişkilerin dönüştürülmeden çevre sorunlarının önlenmeye çalışılması anlamsız olacağı açıktır. 

Bir paradigma değişikliğine ve yapılan projelerde şimdiye kadar göz ardı edilen insan- çevre 

ilişkisinin yeniden düzenlenmesini sağlayacak bilinç dönüşümüne ihtiyaç vardır. Bu nedenle 

çalışmamızda çevre sorunlarını gidermek amacı ile geliştirilen sürdürülebilir kalkınma 

politikalarının, “kayıp halkası” olarak nitelendirdiğimiz insan-çevre ilişkisinin neden ele 

alınması gerektiğinin önemli olduğunu göstermeye çalışacağız. Çünkü kentsel dönüşüm 

projelerinin, çevreye duyarlı sağlıklı toplumların olduğu bir medeniyet inşası sürecinde, merkezi 

idare ve yerel idarelerin insanların en büyük tüketim mekânı olan kentsel alan yapılanmalarıyla 

birlikte ekonomik kalkınma modellerinde göz ardı edilen ve “kayıp halka” olarak 

tanımladığımız çevre ve toplum ilişkisinin kritiğinin yapılması önemlidir. Kısaca çalışmamız 

temel olarak pazar ekonomisi içerisinde gelişen tüketim toplumlarında kentsel dönüşüm 

projelerinin yaratmış olduğu sosyal değişim süreci ortaya koyularak, sağlıklı uzun vadeli, 

başarılı bir sürdürülebilir çevre modelinin gelişmesi için gerekli olan faktörlerin kurumsal ve 
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teorik alt yapısının oluşturulması için küçük de olsa bir etki yapmasını beklediğimiz bazı 

tespitleri içeren bir kaynak araştırmasıdır.  

 

1. İNSAN ÇEVRE İLİŞKİSİNİN KISA TARİHİ 

İnsanın içinde bulunduğu ortam olan çevre, her zaman farkında olmadığı doğal olaylar ile 

yaşama koşullarından, yani insanın doğal ortamı ile uyuşma içinde oluşmaktadır. “İnsan-doğa 

arasındaki ilişkiler, insanın yeryüzünde var oluşundan bu yana önemli değişikliklere uğramıştır. 

Bu değişikliği bugünkü verilerle değerlendirdiğimizde, basit bir kırsal yaşam biçiminden, 

karmaşık kentsel bir yaşam biçimine doğru gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Her iki alanda 

insanların hareketini yönlendiren inançlar, ekonomik etkinlikler ve insan ilişkileri birbirinden 

çok farklı bir özellik göstermektedir. İnsanların sosyal ve ekonomik gelişmişlik düzeylerini 

yansıtan kültürler, aynı zamanda doğa insan arasındaki ilişkinin de derecesini belirlemiştir” 

(Kılıç,2006: 111). 

 

“İnsanın bilinen evrim sürecinde, ilkel insan doğa içinde ve doğa olaylarına karşı bütünüyle 

savunmasız, çaresiz ve yalnızdır. Yeryüzüne doğal korungaçları ile de gelmediğinden doğaya 

uyumsuz ve aykırıdır. Bu nedenle, varlığını sürdürebilmesi için başlangıçta doğaya baş eğmiş 

ve çevresine uyum sağlamaya çalışmıştır. Göçebelik evresinde insan belli ölçüde çevresini 

etkilemeye başlamasına rağmen yine de doğal olayların nedenini kavramaktan ve çevresini 

denetlemekten uzaktır. Ancak insan yerleşik tarım toplumuna geçişi ile beraber özellikle de 

neolotik çağın sonunda kentlerin ortaya çıkışı, insanın çevresini denetlemesi ve ona biçim 

vermesi mümkün olmuştur. Bu dönemden itibaren insanın bilgi ve teknik birikimi hızla artmış, 

her geçen gün doğayı daha fazla işleme ve çevreyi daha fazla etkilemeye ve denetlemeye 

başlamıştır” (Özerkmen,2002: 170).  

 

Taylor “insanlarda zaman zaman son yıllarda önemli bir çöküşün ortaya çıktığı hissi uyandığını 

ve 17. yüzyıldan başlayarak tüm modern çağın bir çöküş dönemi olarak değerlendirilmesine sık 

sık rastlandığını ifade etmektedir (Taylor,1995: 9). 17. Yüzyıldan günümüze kadar geçen 

sürecin çöküş çağı olarak adlandırılmasının en büyük nedenleri olarak organik dünya 

anlayışının yerini mekanik dünya anlayışının almasına bağlayabiliriz. Çünkü 16. yy.dan itibaren 
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başlayan teknolojik gelişmeler insan doğa ilişkisine hakim olan organik dünya
144

 görüşünü 

değiştirmesiyle doğanın sömürülmesine katkıda bulunmuştur.  “Zamanla bilgi ve teknolojinin 

gelişimi ile çevre-insan ilişkisi insanın çevreyi denetleme ve çevre üzerinde egemen olması ve 

doğal kaynakların sınırsız olduğu düşüncesi çerçevesinde gelişmiştir. Sanayileşme ile birlikte 

insanın yaşamak için gereken çevresel yararlanma düzeyini aşması ile çevre şartları zorlanmaya 

ve kıt olan doğal kaynaklar çevreye zarar verici şekilde kullanılmaya başlanmıştır. Sanayileşme 

üretim miktarını, kullanılan doğal kaynakları ve oluşturulan çevresel kirliliği büyük derecede 

arttırmıştır” (Özerkmen,2002). Dolayısıyla modernite, sanayileşme ve iktisadi gelişmeyle 

birlikte insanlık için olmazsa olmaz haline gelen batıya özgü büyüme modeli tabiatın fethi 

anlamına gelmiştir.  

 

1.1.Çevre Paradigmasında Yaşanan Dönüşüm 

 

Avcılık ve toplayıcılık yaparken insanların doğrudan doğal yaşam deneyimlerine bağlı olarak 

gelişen doğa-çevre ilişkisi, sanayileşme teknolojik gelişme ve kentleşme süreçleriyle birlikte 

büyük dönüşüm geçirmiştir. Doğa çevre ilişkisi kapsamında gelişen çevre odaklı paradigmalar 

hayatın bütün alanlarını kapsayan bir sürecide beraberinde getirmektedir. Bu kapsamda gelişen 

ekoloji düşünce hareketi, hakim siyasal, toplumsal, ekonomik paradigmadan ayrıştığı noktalar 

süregelmiştir. Tablo 1’de hakim sosyal paradigmadan çevreci hareketin ayrıldığı noktaları 

görebilmekteyiz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
144

 5747 sayılı yasa ile birlikte Ayazma-Tepeüstü Kentsel dönüşüm proje alanı yeni kurulan Başakşehir ilçesi 

sınırlarına dahil edilmiştir. 
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Tablo 1. Hakim Sosyal Paradigma ve Çevreci Paradigmanın Ayrıldığı Konular 

 Hakim sosyal paradigma Alternatif çevreci 

paradigma 

Merkezi değerler Maddi değerleri esas 

alır.(Ekonomik büyüme) 

Tabii çevreyi kaynak olarak 

değerli görür. 

Tabiata hakimiyet esastır. 

Maddi olmayan değerleri esas 

alır.(Kendini geliştirme) 

Tabii kaynaklar bizatihi 

değerlidir. 

Tabiatla ahenk esastır. 

Ekonomi Pazar güçleri 

Risk ve ödül 

Başarıya ödül 

Farklılıkçı 

Ferdiyetçi 

Kamu girişimleri 

Güvenlik 

İhtiyaçla ilişki gelir 

Eşitlikçi 

Toplumcu 

 

Yönetim biçimleri Otoriteryan yapı 

(Uzmanların etkinliği) 

Hiyerarşik 

Kanun ve nizam 

Katılmacı yapı 

(vatandaş-işci katılımı) 

Hiyerarşik olmayan 

serbestlik 

Toplum Merkezi 

Büyük ölçekli 

Kurumsal düzenli 

Merkez kaç 

Küçük ölçekli 

Komünal 

Elastiki 

Tabiat Geniş bol rezervler 

Tabiat düşmanı 

Değer düşünce his ayrımı 

Dünyanın kaynaklarının 

sınırlılığı 

Tabiata karşılı saygılı 

Değer düşünce his birliği 

Kaynak: Görmez, 2007: 100. 

 

Görüldüğü gibi alternatif çevreci paradigma, ekonomik hayattan siyasete toplumdan tabiata 

kadar her alanda hakim sosyal paradigmadan farklı bir söylem geliştirmekte ve kurulu düzenlere 

karşı topyekün bir yaşam felsefesi geliştirilmektedir. Aynı zamanda bu toplumsal değişim 

sürecinde insanın doğa ile olan ilişkisi “çevre odaklı paradigmaların, insan merkezcilikten doğa 

merkezciliğine doğru yayılan bir dönüşümün yansımasıdır. Doğal kaynakların korunması ve 

insan refahı ekolojisi gibi insan merkezli çevreci akımlar (Hays,1987; Eckersley,1992) ideolojik 

olarak endüstriyel toplumun egemen toplumsal paradigmasına yakındır” (akt. Tuna,2007: 187).  

 

İnsanı üstün gören, insanın refah ve mutluluğunun hakim olduğu tüketim odaklı batı kültürünün 

Egemen Toplumsal Paradigmasına karşılık son zamanlarda çevreci eleştiriler gündeme 
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gelmiştir. Özellikle çevre sosyolojisi kapsamında 1980’ler sonrasında postmodernizm ve 

Beck’in risk toplumu çalışmalarıyla, Dunlap ve Cotton (1984) formüle ettikleri Yeni Ekolojik 

Paradigma ise Batı Kültürü Odaklı çevreci paradigmaya eleştirel bir tavır içerisinde 

gelişmektedir.  

 

Postmodernist paradigma, içerisinde gelişen çevre yaklaşımı ekolojik sürdürülebilirlik ve 

endüstriyel kent toplumlarının eleştirisinden gelmektedir. Ekolojik sürdürülebilirlik ve endüstri 

sonrası toplumlar teziyle bir bağ kurularak, yaşanan çevre sorunlarının temelinde modernleşme 

projesi yer almaktadır. Bu nedenle postmodernist söylem içerisinde teknolojiye ve 

modernleşmenin yarattığı bireyci ön kabule şüpheyle bakılmaktadır (Gandy,1997: 151). Aynı 

zamanda çevre sorunlarının hızla arttığı günümüz sanayi toplumlarında Beck tarafından ortaya 

atılan risk toplumu kavramı var olan bu sorunları daha da bütüncül şekilde 

kavramsallaştırmıştır. İleri modern toplumlarda refahın üretiminin sistematik olarak risklerin 

sosyal üretimine eşlik ettiğini değinerek üretimin ve tekno-bilimselliğin tanımından 

kaynaklanan çalışma ve sorunlarla örtüşen kıtlığın bir toplumda dağıtıma ilişkin çatışma ve 

sorunlar, riskleri ürettiğini belirtmiştir (Beck,1992: 19). Risk toplumu teorisinin ardındaki temel 

düşünce refah toplumunun ekonomik sorunların çözümünde ulaştığı başarılar sonrasında 

toplumsal sınıf ve sermaye birikiminin toplumsal tabakayı belirleyen temel parametre olma 

işlevinin erozyona uğradığı ve artık teknolojik risklerin dağılımının belirleyici olduğudur. Bu 

tehlikeler geçmiştekilerden üç ayrı nedenle farklıdır: Bu tehlikeler duyu organları tarafından 

algılanamazlar, diğer kuşakları da etkileme potansiyelleri vardır ve gerçekleşmeleri durumunda 

var olan mekanizmalar kurbanların zararlarını tazmin etmede yetersiz kalır (Cohen,1997 akt. 

Adak,2010: 379). 

 

Tüm bu gelişmelere karşılık, Catton ve Dunlop insan merkezli Egemen Batılı Dünya Görüşüne 

alternatif olarak Yeni Ekolojik Paradigmayı geliştirmişlerdir. Yeni ekolojik paradigmanın 

birinci amacı endüstriyel toplumda ortaya çıkmış bulunan çevre sorunlarıyla egemen dünya 

görüşü arasındaki söz konusu ilişkiyi ortaya koymaktır. Catton ve Dunlop (1980) Yeni Ekolojik 

Paradigma’nın temel özelliklerini şu şekilde aktarmışlardır: 
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1. “Yeni Ekolojik Paradigmaya göre insanlar ayrıcalıklıdır ancak bununla birlikte insanın, 

birçok karşılıklı bağımlılık içinde olan canlılardan birisi olarak görülmesi gerekmektedir 

(insanlar yiyecek için diğer birçok çanlıya bağımlıdır ve diğer canlılarla yiyecek, barınak, su ve 

benzeri yaşamsal gereksinimleri için rekabet halindedir).  

 

2. İnsan ilişkilerinin toplumsal ve kültürel güçler tarafından ağırlıkla etkilendiği kabul 

edilmekle birlikte Yeni Ekolojik Paradigma insanın toplumsal yaşantısının biyolojik ve fiziksel 

çevre tarafından da etkilendiğinin altını çizer (örneğin binalar, kirlilik, iklim değişikliği gibi).  

 

3. İnsanı üstün gören dünya görüşü insan eyleminin biyolojik ve fiziksel çerçevesini göz 

ardı ederken ve sosyo-kültürel çevrenin belirleyici özelliğini vurgularken; Yeni Ekolojik 

Paradigma insan eylemlerine etkide bulunan biyolojik ve fiziksel çerçevenin önemine dikkat 

çeker.  

 

4.  İnsanı üstün gören dünya görüşü kalkınmanın sürdürülmesinin sınırsızlığını ifade eder. Buna 

karşılık Yeni Ekolojik Paradigma; insanoğlu ne kadar buluş yeteneğine sahip olursa olsun, 

onların bilim ve teknolojisi, termodinamiğin yasaları gibi ekolojik ilkeleri aşamaz; bundan 

dolayı insan toplumlarının büyümesinin kesin sınırları vardır. Buna karşılık yeni ekolojik 

paradigma insanoğlu ne kadar buluş yeteneğine sahip olursa olsun, onların bilim ve teknolojisi, 

ternodinamiğin yasaları gibi ekolojik ilkeleri aşamaz; bundan dolayı insan toplumlarının 

büyümesinin kesin sınırları vardır” (akt. Tuna,2007: 192). 

 

Kısaca, yeni ekolojik paradigma insan toplumlarının eko-sisteme bağımlı olduğunun vurgular. 

Bu nedenle, Yeni Ekolojik Paradigma toplumların biyo-fizik bağlamının düşünülmesinin 

önemine işaret eder. Ancak günümüzde yaşadığımız çevre sorunları göstermektedir ki insan 

merkezli bir doğa anlayışından doğa merkezli bir doğal çevre anlayışına geçiş süreci henüz 

tamamlanmamıştır.  
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2. KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİNİN KAYIP HALKASI: ÇEVRE VE TOPLUM 

İLİŞKİSİ 

Çalışmamız kapsamında öncelikli olarak hedeflerimizden biriside kentsel alanlarda yaşanan 

çevre sorunları ve değişen çevre paradigması kapsamında geliştirilen projelerin ve 

uygulamaların çevre sorunlarını ne kadar gider(me)diğini açıklayarak özellikle sürdürülebilir 

kalkınma uygulamaları kapsamında gerçekleştirilen kentsel dönüşüm projelerinin sosyolojik 

tahlilini yapmaktır. Kentsel alanlarda uygulamaya geçirilen ekolojik yaklaşımlar, mevcut 

kentsel koşulların iyileştirilmesinde ve güçlendirilmesinde muhakkak önemli araçlardır. Ancak 

kentsel sürdürülebilirliğin sağlanması için uygulamaya geliştirilen kentsel dönüşüm 

uygulamaları çevresel kalitenin ve sosyal birlikteliğin sağlanması ile mümkün olabilecektir. Bu 

kapsamda kent ve kentleşmenin kısa tarihine değinerek, kentsel dönüşüm projelerinin ortaya 

çıkma gayesi ve bu projelerde neyin, nasıl yok sayıldığı toplum ve çevre ilişkisinin göz ardı 

edilmesi sonucunda ortaya çıkan sorunların tahlili yapılacaktır. Çünkü kentin olumsuz etkileri, 

fiziki olarak işgal ettikleri alan sınırları içerisinde kalmayıp yerel, bölgesel, ulusal ve hatta kimi 

zaman evrensel boyutlara ulaşmaktadır. Bu olumsuz etkilerin oluşmasında kuşkusuz kalkınma 

odaklı projelerin kayıp halkası olan toplumsal yapı ve çevre olgusu yatmaktadır. 

 

2.1. Kentleşmenin ve Kentsel Dönüşüm Projelerinin Kısa Tarihi  

“18. yy. da başlayan Sanayi Devrimi, emeğin verimliliğini olağanüstü artırıp, kitlesel üretime 

geçişe imkân veren, insanlık tarihinin en büyük dönüşümlerinden biridir. Sanayi devriminin 

düşünsel nedenlerini sanayi devriminin 16. ve 17. yy. daki dinsel, siyasal, bilimsel ve felsefi 

düşünceler hazırlamıştır. Sanayi devrimi ile toplumun geleneksel yapısı, üretim biçimi 

tamamıyla değişerek fabrikalar üretimde yer almaya başlamışlardır. Böylece şehirlerde, 

saniyede çalışan nüfus oranı giderek artmaya başlamış, bu durum konut problemini yaratmıştır. 

Çalışanların ve hammaddenin düzenli olarak taşınması konusu, ulaşımda yeniliklere sebep 

olmuştur. Bütün bu yeni talepler şehirlerin planlamasında etkili olmaya başlamıştır. Sanayinin 

ucuz ve düzenli ulaşım sistemine gereksinimi olması ile ulaşım bu dönemde bir arazi kullanım 

fonksiyonu olarak ortaya çıkmıştır (Keskin,1975 akt: Batkın, 1993:14). 
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Kentleşme kavramına baktığımızda, “her kentin nüfus ve alan olarak büyümekle kentleşme 

yaşadığını söyleyemeyiz. Kent içindeki ticari sınaî müesseselerin gelişmesi, yolların ve modern 

toplumların sosyal tabakalaşmasını aksettiren çeşitli konut mıntıkalarının belirli ilintiler düzeni 

içerisinde bir kent içi gerilimi ile gelişmesiyle dalga dalga kentleşme gerçekleşmiş olur. Modern 

kentlerin büyümesinde iki önemli faktör vardır: Göçen nüfus ve daha da önemlisi tarımsal 

olmayan işyerlerinin artması, ihtisaslaşması ve örgütlenmesi olarak sıralanabilir” (Kıray, 2003: 

15). “Kentleşme, sanayileşme ve ekonomik gelişmeye koşut olarak kent sayısının artması ve 

bugünkü kentlerin büyümesi sonucu doğuran, toplum yapısında artan oranda örgütleşme, iş 

bölümü ve uzmanlaşma yaratan, insan davranış ve ilişkilerinde kentlere özgü değişikliklere yol 

açan bir nüfus birikimi sürecidir” (Keleş,2012: 22). 

 

“Kentleşmenin bu tanımından hareketle, bu olgunun bazı temel özelliklerinin saptanması 

olanaklıdır. Öncelikle kentleşme bir değişimi, bir süreci içeren devingen bir kavramdır. 

Kentleşmenin bu özelliği kentleşme ile kentleşme düzeyi(oranı) kavramlarının ayrı anlamlarda 

kullanılmasına yol açmaktadır. Kentleşme düzeyi bir ülke veya bölgede belirli bir anda belirli 

bir tanıma göre kent sayılan yerleşme yerlerinde yaşayan nüfusunun toplam nüfusa oranıdır. Bu 

bağlamda kentleşme oranı durağan (statik) bir içerik taşımaktadır. Bu anlamda kentleşme belirli 

bir ülke veya bölgenin, belirli bir zaman diliminde kentleşme oranında meydana gelen değişme 

olarak tanımlanabilir” (Ertürk ve Sam, 2011: 11). Tüm bu gelişmeler sonucunda ise özellikle 

Sanayi Devrimi ile başlayan modern kentlerin gelişmesiyle kentleşme kavramına paralel olarak 

Yeni Çevreci Pardigma’nın etkisiyle sanayinin kirletici etkisi ve yeterli kentsel sosyal ve teknik 

donatı tesisleri olmayan kentlerin yaşanabilir kentsel alanlara dönüşebilmesi için kentsel 

dönüşüm kavramı ortaya çıkmıştır.   

2.2. Kentsel Dönüşüm Projeleri ve Kentsel Kimlik 

Kentsel dönüşüm, kamu girişimi ya da yardımıyla, yoksul komşuluklarının temizlenmesi, 

yapıların iyileştirilmesi, korunması, daha iyi barınma koşulları, tecim ve işleyim olanakları, 

kamu yapıları sağlanması amacıyla, yerel tasar ve izlenceler uyarınca, kentleri ve kent 

özeklerinin tümünü ya da bir bölümünü, günümüz değişen koşullarına daha iyi yanıt 

verebilecek duruma getirmek olarak açıklanmaktadır (Keleş,1998 akt: Özden, 2008: 44). 
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Günümüzde Batı’da kabul edilen kentsel dönüşüm tanımı ise; “kentsel sorunların çözümünü 

sağlayan ve değişime uğrayan bir bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel koşullarına 

kalıcı bir çözüm sağlamaya çalışan kapsamlı bir vizyon ve eylem”dir (Thomas, 2003Akt. 

Mcdaniel,2010: 43). Kentin sorunlarının ekonomik, toplumsal ve mekânsal anlamda çözülmesi 

amacıyla gerçekleştirilen müdahaleleri içeren süreç genel olarak “kentsel dönüşüm” olarak 

adlandırılmaktadır (Sönmez, 2005 akt: Mcdaniel,2010: 46). Kentsel dönüşümü kısaca, 

insanların yoğun iş gücü talebi olan kentlerde kırdan kente göç eden bireylerin yaşam 

kalitesinin arttırılmasına yönelik eylemler bütünü olarak tanımlayabiliriz.  Bu süreçte çevre ve 

toplum ilişkisinin buluştuğu kentsel alanların tarihten gelen süreçte sahip oldukları değerlerin 

birbirinden farklı olmasının yegane tanımlayıcısı kimlik kavramı çok önemli olduğunu 

belirtmemiz gerekmektedir. Çünkü “kentsel dönüşüm öğesinin ana aktörü olarak ifade edilen 

kimlik kavramı, doğadaki herhangi bir canlıyı veya objeyi başka canlı objelerden ayıran, 

öncelikle onu görsel, işitsel vb. diğer duyularla algılanan, kendine özgü olma durumudur. 

Kimlik, kültürel ve sosyal bir olgudur. Bir toplumun kültür düzeyinin seviyesi, toplumu 

oluşturan bireylerin yarattığı çevrenin kimliğini belirlemede ve yönlendirmede etken olarak rol 

oynamaktadır” (Adıgüzel,,2008: 7). 

Keleş (2007: 14)’in de ifade ettiği gibi kentleşme süreci toplumsal yapıya özgü olan sosyo-

kültürel değişim sürecinin iki farklı şekilde oluşabileceğini belirtmektedir. Bunlardan birincisi, 

sahip olunan kimliğin yitirilmesidir. Kimlik yitirme, kimi zaman kimliksizleşme olarak da 

adlandırılmaktadır. İkincisi ise, yeni bir kimlik kazanmadır. Bir kimlik kazanma eski kimliğin 

tümüyle yitirilmiş olması durumunda, her iki kimliğin eklemlenerek varlığını sürdürmesi 

biçimine dönüşebilmektedir. Dolayısıyla bir kentin özgün çağ bilimsel ve ekinsel birikimi; 

bölgesel, ulusal ve küresel yerleşim dizgeleri içindeki toplumsal, ekonomik ve ekinsel (kültürel) 

işlevleri ve bunların, o yerleşim yerinin uzamsal (mekânsal) örgütlenmesini yansımasından 

kaynaklanan ayırt edici özeliklerinin ve niteliklerinin tümü kentsel kimlik olarak 

tanımlanmaktadır.  

Kimlik ve kentsel dönüşüm kavramları doğrudan birbirleri ile ilişkilidir. Kentsel dönüşüm 

sürecinde kentsel alanın iyi okunarak, tarihsel süreç içerisinde oluşmuş olan çevrenin kimlik 

yapısına uygun önerilerin getirilerek kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleşmesi gerekir. Zira  

Roberts, (2000)’in de ifade etmiş olduğu gibi kentsel dönüşüm temelde beş amaca hizmet etmek 
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için ortaya çıkmıştır. Bunlar (1-2) kentin fiziksel ve toplumsal problemlerini çözmek, (3) kentin 

hızla büyümesi ve değişmesi sonucu oluşan yeni fiziksel, toplumsal, ekonomik,  çevresel ve 

altyapısal ihtiyaçlarına yanıt vermek, (4) Ekonomik canlılıklarını yitirmiş kentin kentsel refah 

ve yaşam kalitesini arttırıcı ekonomik kalkınma planları ortaya koymak ve (5) kamu, özel sektör 

katılımı sivil toplum örgütleri ve toplumun farklı kesimlerinin katılımının sağlandığı bir kentsel 

politika oluşturmaktır (Roberts, 2000 akt: Esentürk, 2009: 3). 

Ancak çalışmamızın ilk bölümünde belirttiğimiz gibi Yeni Çevreci Paradigmaya bağlı olarak 

geliştirilen kentsel dönüşüm projeleri Roberts (2000)’inde ifade etmiş olduğu amaçları  

kapsamında hedeflerine ulaşamamaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden birisi kentleşme 

süreci olan kentsel dönüşümün genel kabul görmüş amaçları içerisinde kentsel kimliğe doğrudan 

vurgu yapan bir husus bulunmamasıdır. Dolayısıyla yukarıda bahsedildiği üzere bir kimlik 

yitirme ya da kimlik değişimi süreci söz konusudur. Genel itibariyle kendi içinde yeniden inşa 

edilen birçok gecekondu alanı bu süreçte eskisine nazaran daha sınırları belli olan ve görsel 

algının daha hoşnut olduğu çevrelere dönüşebilmektedir. Ama çoğu zaman bu tasarlanan çevre 

gecekondu yerleşmesinden çevresel değere ve toplumsal yaşama alışkanlıklarından uzak 

olabilmektedir. Örneğin müstakil ve küçük bir bahçe ile çevrili bir mekanda yaşamaya alışmış 

gurupları kentsel dönüşüm adı altında apartmanlara yaşamaya zorlamak yaşam kalitesi 

göstergelerini çapraz bir döngü içerisine sokmaktadır.  

 

Kentsel dönüşüm projeleri başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere çok sayıda kentte 

uygulanmaya geçildiğini görebilmekteyiz. Kentsel dönüşümün uygulanmakta olduğu şehirleri 

ele aldığımızda bu projelerin başta önemli kentsel sorunları çözmek veya azaltmak amacıyla 

başvurulan bir araç iken, kentin sosyo-ekonomik, kültürel ve siyasal yapısı ile ilgili sorunları 

çoğaltmak veya yeni sorunlara neden olmak gibi sonuçlar doğurmaya başladığını 

görebilmekteyiz. Örneğin kentsel dönüşüm süreci sonunda ortaya çıkan yeni yapılaşmalarla 

birlikte ortaya çıkan sosyal-kültürel değişim, kimliksiz kentleşmeye neden olarak insanları 

fiziksel kentlerden koparıp sanal ağlara ve mekânlara bağlamıştır. Çalışmamızın bundan sonraki 

bölümde de açıkça analiz edeceğimiz gibi kent yerleşim alanlarında yaşanan mekansal 

dönüşümlerin bir kutuplaşmaya dönüşmesinin, kimliksiz kentlerin açığa çıkmasının temelinde 

kentlerin sosyal sermayesi olarak nitelendirebileceğimiz komşuluk ilişkileri, mahalle kültürü, 
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güven, sosyal-kültürel geleneklerin devamlılığı dikkate alınmamasıyla birlikte, iktisadi 

kalkınmanın temelinde pragmatik açıdan yaklaşılan kentsel dönüşüm projelerinde nelerin var 

olduğundan daha çok kent mekanlarını tüketim toplumlarına ve pazar ekonomisine göre nasıl 

üretecekleri yer almasından kaynaklanmaktadır. 

 

3. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMANIN ‘ÇEVRE EKONOMİSİ POLİTİĞİ’ 

ELEŞTİRİSİ 

3.1. Kentlerde Sosyal-Kültürel Kutuplaşma: Tüketim Toplumlarının İnşası 

Kentlerde sosyal-kültürel kutuplaşma küreselleşme ile birlikte kentlerin Pazar ekonomisinin 

uygulama alanları olması ile başlamıştır. “Küreselleşme süreciyle birlikte dünya ekonomi ve 

iktisat tarihinde kentler, ticari faaliyetlerin ihtiyaç duyduğu pazar görevini üstlenmişlerdir. 

Dolayısıyla her kent ticaret, yönetim ve hizmet sektörlerine özgü bir kimlik oluşturmuştur. 

Değişen üretim süreçleri karşısında kentlerin dokusu da değişmiş ve halen değişmeye devam 

etmektedir. Mekanı etkileyen kapitalist üretim ilişkileri ve örgütlenme biçimleri, mekan ve onu 

üreten süreçler arasındaki ilişki türleri mekanı sürekli dönüşüme itmektedir. Üretim ve 

tüketimin yoğun olarak konumlandığı kent merkezleri ile özellikle batılı toplumların geçirmiş 

olduğu globalleşme adı verilen dönüşüm süreci içinde ön plana çıkmış olan önemli değişim 

eksenleridir. Türk toplumunun da bu süreçte, sürekli değişen ekonomik trendlerden etkilenen 

ekonomik ve sosyal gelişme sürecinde değişen kent mekanının üretmiş olduğu yeni tüketici 

profili de kompleks bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır” (Özsu,2006: 7).  

 

Tüketim kültürünün yaygınlaştığı kentsel mekanlarda sürdürülebilir kalkınmanın çevre 

ekonomisi ile etkileşimini ele aldığımızda bu kapsamda geliştirilen projelerin çevre ve toplum 

üzerinde doğrudan olumlu etkilerinden -en önemlisi de- uzun dönemli sürdürülebilirliği 

sağlanacak kentsel mekanların yapılabileceği üzerinde durulmaktadır. Ancak günümüzde 

yaşanan çevre sorunlarına baktığımızda sürdürülebilir kalkınmanın ekonomi üzerinde olduğu 

kadar çevre-toplum temelinde olumlu etkilerini görememekteyiz. Burada şunu ifade etmeliyiz 

ki, tüm bu gelişmelerle birlikte tarihsel süreç içerisinde sürdürülebilir kalkınma kapsamında 

özellikle kentlerde yaşanan değişim süreçlerini aktarmak, tüketim toplumu ve çevre 
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ekonomisinin kritiğini ortaya koymamız açısından önem arz etmektedir. Çünkü ekonomik 

kalkınma sürecinde kaynakların sürdürülebilir kalkınmaya yönelik yanlış koruma, yapılandırma 

tercihleri çevre sorunlarının artmasına neden olmakla birlikte gelecek kuşaklara aktarılmasına 

da neden olmaktadır. 

 Bilindiği üzere Türkiye’de sanayileşme Cumhuriyet’in kurulmasından sonra özel sektör teşvik 

edilmeye çalışılmış ancak bu yeterli olmayınca devlet eliyle sanayi yatırımları yapılmıştır. 

Böylece kentsel alanda nüfus artamaya başlamıştır. Bu durum 1950’lerden sonra özel 

müteşebbislerinde yatırım sürecine katılması ile 1980’li yılarda daha da artarak devam etmiştir. 

Bu kadar büyük bir göçe hazır olmayan kentler gecekondulaşma ve yetersiz kentsel altyapıların 

olduğu çevrelere dönüşmüştür. 2000’li yıllarda ise bu süreçte oluşan kentsel alanların tek parsel 

ölçeğinde değil bütüncül olarak dönüşüm süreci başlamıştır. 2000’li yıllara kadar siyasette var 

olmanın da bir parçası olan kentsel talan ile oluşan yaşadığımız kentlerin günümüzde yoğun bir 

gündem konusu olarak dönüşümü tartışılmaktadır. “21. Yüzyılda ise gelinen noktada insan 

çevre ilişkileri sorunu, bir diğer deyişle insanı da içeren eko-sistemin sürdürülebilirliği, 

tartışılmaz bir biçimde yaşamsal bir konu haline gelmiştir” (Erdal,2010: 147). 1990’lardan 

sonra moda haline gelen sürdürülebilirlik kavramıyla doğal kaynakların, mekanların rasyonel 

kullanımıyla insan doğa ilişkileri arasındaki denge çevresinde “sürdürülebilir kent kavramı da 

1990’lı yılların ortalarından sonra yaygınlık kazanmıştır. İstanbul’da yapılan HABİTAT II 

Konferansı’nda sürdürülebilir kentin özellikleri nitelikleri belirlenmiştir. Bu toplantıda 

belirlenen sürdürülebilir kent kavramının nitelikleri şunlardır (Kiper, 2006): 

1- Yeryüzündeki kaynakların sınırlılığı göz önünde bulundurularak, kaynaklar etkin ve akılcı 

kullanılır. Kaynakların yeniden kullanımı ve geri kazanımı esastır. 

2- Eşitsiz gelir dağılımının yarattığı sorunlar kentlere yansıtılmamalı, insanlara her türlü yarar 

ve kazanç adilce dağıtılmalıdır. Toplumun yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmelidir. 

3- Katılımcı ve çok aktörlü bir yapılanma süreci esas alınmalıdır. 

4- Kent içinde az seyahat gerektirecek, toplu yerleşim düzeni sağlanmalıdır. Ulaşımda toplu 

taşımaya ağırlık verilmelidir. 

5- Kent mekânları çok işlevli-çok kullanıcılı mekânlar olarak tasarlanmalıdır. 
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6- Kent planları; her kesimden insanın barınma, dinlenme, çalışma ve kültürel faaliyetlerini 

sürdürebilecekleri şekilde tasarlanmalıdır” (Akt:Tolanlar, 2007: 75). Ancak bu niteliklerin 

günümüz kentsel alanlarının şekillenmesinde öncelikli olmadığı görülmektedir.  

Cumhuriyet döneminde ilk olarak üretim ele alınmış, özel sektör yeterince gelişme 

gösterememiş bunun doğal sonucu olarak da devlet eliyle sanayileşme gerçekleşmeye başlamış 

ve kentlere yön vermeye başlamıştır. Yaklaşık 20 milyon konut stokunun yaklaşık 4 milyonun 

İstanbul’da olması projelerin odağındaki kentin İstanbul olmasını tetiklemektedir. Nitekim 2011 

yılı genel seçimlerinin en önemli projelerin içerisinde kentsel alanların yeniden imarına ilişkin 

projeler dikkat çekiciydi. Bu kapsamda insanların yaşama biçimlerini şekillendiren, toplumsal 

mekân ihtiyaçlarını güncel olanaklar ile karşılama sanatı olan mimarlık ve şehir planlama 

disiplinleri medeniyet inşası sürecinde etkili olması gerekmektedir. Ancak bu süreçte önemli 

olan tarihten gelen kentsel birikimin, çevre-toplum ilişkisi, kültürel kalıtlar, sosyal ve ekonomik 

ilişki gibi kavramlar dikkate alınmalıdır.  

 

3.1.2. Kentsel Dönüşüm Sürecinde Çevre-Toplum İlişkisi ve Meri Hukuki Metinler 

3194 sayılı imar kanunun amacı, yerleşme yerleri ile bu yerlerdeki yapılaşmaların; plan, fen, 

sağlık ve çevre şartlarına uygun teşekkülünü sağlamak olarak ifade edilmektedir. Bu kapsamda 

5393-5216 sayılı belediye kanunları ve 644 sayılı kanun hükmünde kararname ile çevre ve 

şehircilik bakanlığının çalışma usul ve esasları belirlenmiştir. Türkiye’de kentsel alanları 

şekillendiren 3194 sayılı imar kanunun ile ortak amaçları olan 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda 

ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nda belediyelerin kentsel fiziki kalitenin yüksek 

değerlerde olması ve sosyal projelere yönelik çalışmalar yapması gerektiği vurgulanmıştır. 644 

sayılı kanun hükmünde kararname ile ise merkezi idare yerelde yapılması gereken birçok 

yetkiyi kendinde toplamıştır. Bu durumun aslında merkezi idarenin vesayet yetkisini yoğun 

hissettirmek amacıyla yapıldığı ifade edilse de vesayetin ötesinde yetkilerin devralınması ile 

sonuçlanmıştır. Yine 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların dönüştürülmesi hakkında 

Kanun ile de yetkiler ve devri yine Çevre ve Şehircilik bakanlığının uhdesine bırakılmıştır. 

Oysa Avrupa yerel yönetim özerklik beyannamesinde de yerel idarenin güçlendirilmesi yönelik 

söylemler vardır. Bir yandan AB giriş sürecinde politikalar yürütülürken bir yandan da kentsel 
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alanın şekillenmesinde katılımcı politikayı sağlayabilecek yerel idarenin yetki ve sorumlukları 

merkezi yönetimin uhdesine bırakılmaktadır.  

Kalkınma politikalarımızın AB’ye giriş sürecine endekslendiği günümüz şartlarında konuya 

ilişkin “Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Konferansı tarafından Kentsel Haklar 

Avrupa Bildirgesinde, kentlinin hakları ‘güvenli bir kent, yeterli çalışma olanakları, kolay ve 

özgürce dolaşım, spor ve dinlence, kültür hizmetleri, kültürlerarası kaynaşma, kentsel işlevler 

arası uyum sağlanması, katılım, mal ve hizmetlerden kolayca yararlanma olanağı, kentler arası 

işbirliğin geliştirilmesi, kentlerin akçal olanaklarının arttırılması ve bütün kentsel haklardan eşit 

olarak yararlanma’ olarak belirlenmiştir” (Keleş ve Hamamcı, 1998 akt. Çakır, 2006: 54). 

Yukarıda belirtilen hususların gerçekleşmesi için kentlerimizin yeniden inşa sürecine girmesi 

aşikardır. Bu sürecin merkezi idare eliyle gerçekleştirilmesi de mümkün görünmemektedir. 

Dolayısıyla ülkemizde kentsel dönüşüm sürecine ilişkin yeniden hukuksal boyutunun 

tartışılması gerekmektedir. Araştırmamızın temel konusu olan kentsel dönüşümün sosyal 

boyutu, dönüşümün yapıldığı alan ve çevresindeki yaşam kalitesi ile sosyal ilişkileri konu 

edinmektedir. “Sağlık, eğitim, sosyal hizmetler, güvenlik, konut kalitesi gibi konularda mevcut 

durumu daha iyi bir düzeye taşımak da, söz konusu eylemin temel hedeflerinden biridir (Turok, 

2004). Bu ihtiyaçlara göre iş olanakları sağlamak, yerel halkı sermayenin ihtiyaçlarına göre 

çeşitli konularda eğitmek, kültürel donatıları geliştirmek gibi yöntemlerle sosyal yapı 

güçlendirilmektedir. Bu tip faaliyetler Batı’da daha çok STK’lar aracılığı ile olmaktadır” 

(Mcdanıel,2010: 46). Dolayısıyla kentsel dönüşüm hukuki metinlerinde en çok tartışılması 

gereken konu katılımcı olma ve alternatifleri seçme sürecinin iyi tahlil edilmesi gerektiğidir. 

3.1.3. Kentsel Dönüşüm Uygulamaların Çevre-Toplum Anlayışının Sosyolojik Analizi 

“Çöküntü alanı olduğu gerekçesi ile kentsel yenileme alanı ilan edilen Sulukule Neslişah ve 

Hatice Sultan mahallelerini içine alan proje başlangıcında tapu kaydı olan hane sayısı 645, 

belediye kayıtlarına göre oturulabilecek durumda olan hane sayısı ise 342’dir. Mahalle içindeki 

meslek grupları fazla çeşitlilik göstermemektedir. Erkekler genellikle müzisyenlik, esnaflık, 

ayakkabı boyacılığı, arabacılık (fayton), seyyar satıcılık yapmaktadır.Bu açıdan istihdam 

olanakları nedeniyle merkeze bağımlılık önemlidir. Ailelerin yüzde 17’sinin çalışanı olmazken, 
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yüzde 13’ünde çocuklar, yüzde 8’inde kadınlar çalışmakta ve genellikle dilencilik 

yapmaktadırlar” (Uzun, 2009: 30). 

Sulukule projesinde “kentsel dönüşüm uygulamalarının dışlanmayı doğurduğu ve 

soylulaştırmanın devlet eliyle bir kentsel dönüşüm aracı olarak kullanıldığı açıkça 

görülmektedir. Böylece dışlanma kentsel dönüşümün sadece bir doğal sonucu değil, kentsel 

ekonominin yeniden yapılandırılması sürecinde kentsel mekânın fiziksel ve sosyo-ekonomik 

iyileştirilmesi amacıyla beklenilen ve istenilen çıktısıdır. Roman topluluklarında var olan 

birlikte yaşam geleneği sosyal sermaye oluşumu ve gelişiminde etkin olarak kullanılabilir 

niteliktedir. Bu noktada problem dışlanmanın çözülememesi ve son uygulamalar ile daha da 

derinleştirilmesidir” (Uzun, 2009: 38). 

 

Başakşehir İlçesi, Ayazma Bölgesine(Ayazma – Tepeüstü) ilişkin Kentsel Dönüşüm Projesi 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Küçükçekmece Belediye Başkanlığı145 ve 

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı protokolleri ile başlamak üzere hayata 

geçirilmiştir. Ayazma Bölgesi Kentsel Dönüşüm Projesi Bölgenin turizm potansiyeli açısından 

Kongre Vadisi, üniversite alanları, yeme-içme, eğlence, alışveriş mekanlarına yakın olması 

dolayısı ile de İstanbul sınırları içerisinde önemli bir konumdadır. Yüksek depremsellik ile 

birlikte söz konusu alanların taşıdığı riskler ve bu yapının can ve mal güvenliğini de tehdit 

etmesi ve yaşam kalitesi göstergelerinde geri sıralarda olan bölge bu bağlamında acil önlemler 

geliştirilmesi kaçınılmaz bir alandır. 

Projenin ana hedefi, fiziki ve sosyal boyutlu problemlerin aşılması, sağlıklı, çağdaş bir mekanı 

yaratırken yaşayanını bir diğer deyişle insanı da güçlendiren, destekleyen ve mekanla birlikte 

ele almaya çalışan bir kurguyu geliştirmek ve bunun devamlılığını sağlamak olmuştur 

(Küçükçekmece Belediyesi, 2006). 2004 yılı itibariyle başlatılan proje yasal süreç, analiz 

çalışmaları, uluslar arası sempozyum, bilgilendirme ve bilgilenme gibi araştırma ve arazi 

çalışmaları yapılarak 2007 yılında ilk inşaat sürecine başlanılmıştır. 

                                                           
145

 Kısmen ifadesinden kasıt genel itibariyle kentsel çevrenin yenilenmesi ancak doğa ile uyumlu olmayan yeni 

mekansal alanların oluşturulmasıdır. 
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Bölgeye ilişkin yapılan çalışmalarda yapılan tespitler göre, Hane reislerinin % 81 i, İstanbul’a 

çalışmak için göç ettiklerini beyan etmişler, % 12 si ise akrabalara yakınlık ve çocukların 

eğitimini gerekçe göstermişlerdir. Bu semti tercih etmede de yine çalışma alanlarına yakınlık ilk 

gerekçe olarak belirtilirken (% 55), akrabaya yakınlık ve çocuklar için gerekçesi ikinci sırada 

(% 31) yer almaktadır (Küçükçekmece Belediyesi, 2006). Bahsedilen verilerden de anlaşıldığı 

üzere projenin ana hedefinin sadece fiziki mekanın iyileştirilmesi olmayıp sosyal içerikli 

olmasının haklılığını ispatlamaktadır. 

Yerinde (hak sahiplerinin aynı yerde ikamet etmeleri) dönüşüm kapsamında hak sahiplerine 

verilecek olan bir konutun 41500 TL bedelle, 180 ay vade ile satılması TOKİ tarafından 

onaylanmıştır (Küçükçekmece Belediyesi, 2006). Böylece proje alanında yaşayan yerel 

halkında sağlıklı ve nitelikli mekanlarda barınırken proje öncesine göre daha yaşanabilir 

mekânsal çevrede barınma ihtiyaçları karşılanmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda kentsel çevre 

optimum düzeyde değerlendirilemeye çalışıldığı söyleyebiliriz. 

1980 sonrası yaşanan ve özellikle büyümenin ve çoğunlukla gelişmenin tanımlandığı kentsel 

gelişmeler içerisinde tarihi kentsel alanlar bozulmuşlardır. Bu dönemde İstanbul için en önemli 

gelişmelerden birisi Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarının 1986 yılında açılmasıdır. 1960’lardan 

itibaren Tarlabaşı çevresi iç göç ve mülkiyet yapısındaki değişikliklere bağlı olarak alt gelir 

gruplarının yerleştiği bir bölge haline gelmiştir. Çöküntü alanlarıyla önemli benzerlikler 

gösteren bu yerleşme düzeni içinde Anadolu’dan göçle gelen dar gelirliler, işsizler vb. 

Tarlabaşı’nın bir kısmı terk edilmiş düşük standartlı konutlarına kiracı ya da kimi zaman işgalci 

olarak yerleşmeye başlarken, yörenin çoğunlukla gayrimüslim olan eski sakinleri de artan bir 

hızla çevreyi terk etmeye başlamışlardır. Bakımsız kalan çevre ve genel bir fiziksel yıpranma ile 

birlikte bölgede yaşamaya başlayan, daha çok Beyoğlu’nun eğlence sektöründe istihdam edilen 

dar gelirli kişiler ile illegal yollarla geçinen işgalcilerle birlikte Tarlabaşı çevresi tam bir 

çöküntü alanına dönüşmüştür (Küçük, 2010;33-34). 

1980’lerden 2000’lere kadar olan dönemde kentsel koruma politikalarında yapılan çalışmaların 

kültür varlıklarının popüler kültürünün aracı olduğunu görüyoruz. 5366 Sayılı Yıpranan Tarihi 

ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması 

Hakkında Kanunun ile birlikte mevcut yasalarla tarihi dokularda bütüncül bir projenin 
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yapılamadığından bu yasayla birlikte eski işlevlerine veya kentsel alan içerisinde günümüz 

koşullarında entegre olması hedeflenmiştir. 

Günümüzde tarihi kentsel alanları dönüşümü kapsamında Tarlabaşı’nda bu kanun 

doğrultusunda çalışılmaya başlanmıştır. Tarlabaşı Yenileme Alanı Projesinin %52’sinin konut 

alanı, %12’sinin ticaret, %17’sinin turizm ve 14’ünün ofis yapılarından oluştuğu 

belirtilmektedir. Buna göre özellikle Tarlabaşı Bulvarına bakan kısımlar ticaret, turizm 

fonksiyonları yer seçimi yapılmışken, konut alanları çoğunlukla iç adalarda bulunmaktadır. 

Projede binaların mevcut durumları göz önünde bulundurularak, yenilenmesi gündeme 

gelmiştir. Çalışma alanındaki binaların %40’ı kötü durumdadır (Küçük, 2010). 

 “Ankara’da yapılmış olan kapsamlı kentsel dönüşüm hareketlerinden biri olan Portakal Çiçeği 

Vadisi Projesi, kamu, özel teşebbüsler, arsa sahipleri ve proje alanında oturan gecekondu 

sakinlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen ve yatırım öncesi pay dağılımını hedefleyen bir 

projedir. Örgütlenmeyi gerçekleştiren şirketin bir ortağı olan arsa sahipleri, proje kararlarına, 

şirket, yönetim ve denetim kurullarında temsil edilerek aktif olarak katılmıştır. Yıkım ve tekrar 

yapılanmayı içeren bu dönüşüm projesi, sosyal ve fiziki donatıları düşük olan bu gecekondu 

alanını çağdaş ve kentsel değerleri yüksek bir alan haline getirirken, aynı zamanda geçmişinde 

kısmi imarlı yeşil alan niteliği taşıyan bölgenin aşırı rant elde etmeye yönelik yoğunlaşmasını 

engelleyici bir yaklaşım izlemiştir. Gecekonducular proje bünyesinde olmasa da gecekondu 

önleme bölgesinde kendilerine yeni yaşam alanları oluşturulmuştur” (Dayıoğlu, 2006: 34).  

Yine Başkentte yapılmış olan “Dikmen vadisi konut ve çevre geliştirme olarak adlandırılan bu 

projede yerel yönetim özel kurumlarla birlikte çalışarak aşamalı bir şekilde plansız ve sağlıksız 

yapılaşmış alanı, katılımcı bir modelle kentsel teknik ve sosyal altyapıları tam bir hale 

dönüştürmüştür. Ancak sosyal açıdan değerlendirildiğinde bölgede barınmalarına imkan tanınan 

gecekonducuların %30’unun bölgeden mülklerini satmak yoluyla ayrıldığı gözlenmiştir” 

(Göksu, 2006;  Dayıoğlu, 2006:36). 

Sonuç olarak başlangıç aşamasında iyi niyet temsil eden ülkemizdeki kentsel dönüşüm 

projelerinin genel itibariyle analiz, sentez, öneri ve katılım süreçlerinde mülkiyet, kullanıcı 

grupları, kentsel rant, çevre mekan ilişkisi gibi kavaramlar açısından irdelenmediği 

gözlemlenmektedir. 
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Ülkemizde kentsel dönüşüm baş aktörü durumdaki TOKİ’nin ürettiği projeler, Sulukule gibi 

kullanıcı guruplarının genel itibariyle başka bir kentsel alana desantrilizasyonu şeklinde 

gerçekleşmektedir. Oysa proje alanındaki kullanıcıların genel itibariyle kent merkezlerindeki 

marjinal sektörde istihdam edildikleri düşünüldüğünde, işyeri-konut ilişkisi açısından genel 

itibariyle kentin gelişme alanında yer gösterilen sosyal gurup yeni yaşama alanlarında 

hayatlarını idame ettirememektedir. Yeni proje ile birlikte fiziki kalitenin kısmen
146

 yüksek 

olduğu dönüşüm alanlarının getirdiği rant ile birlikte sosyal konutların proje alanı sınırları 

içerisinde çözümlenmesi gerekmektedir. Böylece TOKİ’nin kuruluş amacına kısmen uygun 

projeler ortaya çıkmakla birlikte kentsel mekan, kullanıcıları ile birlikte yeniden 

işlevlendirilerek, küresel pazarın bir tüketim aracı olmayacaktır. Yaşanılabilir kentsel alanların 

oluşu mu süreci daha sağlıklı, hızlı ve geriye dönüşlerin yaşanmadığı bir sistem haline 

dönüşecektir. 

3.2.Tüketim Toplumlarında Kentsel Mekanların Sürdürülebilirliği 

Tüketimin en yoğun olarak yapıldığı yerler kentlerdir. Bunun çeşitli sebepleri vardır. Birinci ve 

belki de en temel sebep, nüfusun kırsala oranla çok daha fazla olması ve dolayısıyla potansiyel 

olarak daha çok tüketicinin var olmasıdır. İkinci olarak kentte çalışma koşulları kırsaldan farklı 

bir yapıya sahiptir. Kentsel yaşamın sağladığı olanaklarla tüketim artmış, tüketimin artmasıyla 

birlikte kentsel kültür, kentsel yaşam biçimi ve kentsel makro form yeniden şekillenme sürecine 

girmiştir. Kentsel mekanda bireylerin boş zamanlarını geçirebilecekleri mekanlar, kentin hemen 

hemen tüm bölgelerinde ortaya çıkmış ve kentsel mekanın yeniden yapılanmasını da 

beraberinde getirmiştir. Kentte, tüketim toplumu kültürünün egemen hale gelmesiyle birlikte; 

bireylerin kentteki diğer bireylerle olan ilişkileri, kentle olan ilişkileri, kentsel yönetimle olan 

ilişkileri kısaca yaşam tarzları ve dolayısıyla kent kültürü de farklı bir biçimde yapılanmaya 

başlamıştır (Tosun, 2007:3). 

Bizim burada değineceğimiz husus ise değişen tüketim alışkanlıkları ile birlikte kentsel 

toprağında şekillenmesi de değişmektedir. Kentsel alan her seferinde daha çok pazarlanabilme 

gayretine maruz kalmaktadır. Sürekli tüketilen kentsel toprağın rant alanı olmaktan çıkıp doğa 

                                                           
146

 Araştırmaya katılan akademisyenlerden kredi kartı ile yaptıkları harcama kalemlerini sektör bazında önem sırasına göre sıralamaları 

istenmiş ve cevaplar mertebeli dereceleme yöntemiyle puanlamaya tabi tutulmuştur. 
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ile uyumlu mekânsal organizasyonların olması kaçınılmaz hale gelmektedir. Çünkü zaten kıt 

olan kaynakların sınırına geldiğimiz bilim adamları her ortamda dile getirmektedir. 

Sürdürülebilir toplum için gerekli nitelikler; tüm hizmetlerin veya eylemlerin yüksek kalitede 

iyi tasarlanmış ve bakımlı, güvenli, erişebilir ve uygulanabilir olmaları, çevreye duyarlı ve 

maliyet etkinliğine sahip bir şekilde düzenlenmiş olmaları gerekir. Sürdürülebilir toplumun 

özelliklerinin belirlenmesi, kentsel dönüşüm konusunda da faydalı bir temel oluşturabilir. 

Sürdürülebilir bir toplumun özellikleri, İngiltere’de başbakanlık tarafından kurulan bir uzman 

grubun hazırladığı Egan Raporu’ndaki bilgiler aşağıdaki gibidir: 

1 - Toplumsal kimlik ve aidiyet duygusu, 

2 - Farklı kültürlerden çevreden ve inançtan gelen insanlara karşı tolerans göstermesi saygı ve 

iletişim, 

3 - Mahalle içi davranışların dostça, ortakça ve benzer yaşamsal fırsatlara sahip olmaları, 

4 - Güçlü bilgi sahibi ve etkin önderlik ve örnekler üzerinden ortaklıklar, Örneğin; hükümet–iş 

çevresitoplum 

5 – İnsanların çevreye duyarlı bir şekilde yaşayabilecekleri mekânlar yaratılması, 

6 - Mekân duygusunun yaratılması. Örneğin; insanlar için olumlu bir his yaratan yerler ve yerel 

özgünlük, 

7 - Dengeli bir konut piyasası içerisinde yeterli miktarda, çeşitlilikte ve erişebilir maliyette 

konut alanları, 

8 – Yüksek kalitede, yerel sağlık bakımları ve sosyal hizmetler. 

Bu liste konut alanlarında gerçekleştirilecek olan yenileme ve dönüşümün karmaşık yapısına 

nasıl yaklaşılacağını belirleyen analitik bir çerçeve geliştirebilmemize yardımcı olacaktır 

(Hauge, 2004: akt. Tolanlar,2007: 75). Sürdürülebilir kent ve yaşanabilir kent kavramları 

genelde birlikte kullanılmaktadır. Bir kentin yaşanabilir olması, yukarıda sayılan özelliklerin 

varlığı ile olanaklıdır. Kentlerin doğal ve kültürel, tarihsel değerlerinin korunması yaşanabilir 



 

331 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

olmaları için en önemli ölçütlerdendir. Kentleri koruyarak geliştirmek, yaşam kalitesinin 

yükseltilmesi için en önemli faktörlerdendir (Kiper, 2006 akt: Tolanlar,2007: 75). 

Bu durumda toplumda sağlıklı bireylerin var olabilmesi için önemli bir faktör olan kentsel 

yaşama kalitesi değerlerinin kenti oluşturan etmenlerin bütüncül bir yaklaşımla ele alınarak 

sorunlara ve olaylar çözüm getirilmesi gerekliliği ortaya çıkmadır. 

SONUÇ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 

Küreselleşme ve modernizm etkisiyle gelişen kültürel, sosyal ve ekonomik değişim beraberinde 

getirmiş olduğu tüketim toplumuna dönüşen bilincin, kentsel dönüşümprojeleri ile 

sürdürülemez bir doğal çevrenin açığa çıkmasına neden olmaktadır. Bununla birlikte mekansal 

ayrışmalarla yeni kullanıcılarını korunaklı, kapalı, lüks ve korunaklı mekanlarda yaşayan, 

“bireyci” bir topluma dönüştürmektedir. Böylece kendi içinde kapalı toplumlar oluşmakta 

bireyin çevreye bakışı da bireyci yaklaşım sonucunda sadece sahiplendi mekan olan ikamet 

ettiği dışa kapalı mekanlarda çevresel değerlere dikkat edilmesi süreci başlamaktadır. 

Dolayısıyla kentsel mekandaki fiziki değişikliklere  ve olaylara duyarsız bir yapı ortaya 

çıkmaktadır .  Bu sürecin kuşkusuz ne gibi toplumsal sorunlar doğurduğunu ve olabilecek geri 

dönüşü olmayan kayıpların sosyolojik ve psikolojik tahlilini yapmaya çalıştığımız çalışmamızda 

özellikle çevre odaklı incelememizin iki önemli nedeni vardır. Bunlardan birincisi kısa dönemli 

kar ve iyileştirme projeleri ve siyasi anlayışla geliştirilen çevre odaklı uygulamaların göz ardı 

etmiş olduğu çevre-toplum ilişkisi, sürdürülemez duruma gelen doğal çevrenin giderek yapay 

oluşumlarla devamlılığının sağlandığı görünümü veren yanıltıcı uygulamalarının sonuçlarını 

göstermektir. Yaptığımız literatür taraması ve bu güne kadar özellikle ön plana çıkan kentsel 

dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma projeleri incelediğimizde karşılaştığımız durum, 

kalkınmanın “kayıp halkası” olarak nitelendirdiğimiz çevresel paradigmaların kapitalizmin ve 

tüketim odaklı mantığını içerisinde gelişmesi sonucunda halkı ve halkın yaşamış olduğu 

mekanla olan sosyo-kültürel dönüşümünü dahil etmemesi hatta yaşayan sosyal grubu dışlaması 

beraberinde bir çok sorunu meydana getirmekte olduğudur. Tüm bunlar bize açıkça 

göstermektedir ki sürdürülebilir kalkınmaya ulaşmak hala insanlığın en çetin savaşıdır. 

Kentlerdeki halkın içinde ekonomik farklılıkların yanı sıra, güçlü ve zayıf kesimin yarattığı 

farklılıklardan kaynaklanan sorunların hem insanlığa hem de doğaya zarar verdiği açıktır. 
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Çünkü “sürdürülebilir kalkınma terimi farklı kesimler arasında en basitinden yöre halkı ve 

kurumlar arasında farklı bölgelerde farklı anlamlar taşımaktadır. Çevre ilişkisini vurgulayan 

Yeni Çevreci Paradigmanın belirtmiş olduğu gibi mevcut yaşam tarzındaki farklılık ve 

tercihlerin çeşitliliği söz konusu olduğunda bütün toplumların ihtiyaçlarını karşılamak için tek 

bir tanıma dayalı üretilen projelerin geçerli sonuçlar veremeyeceğini de ortaya koymuştur. 

Bunun en belirgin nedeni olarak kapitalizmin insan bilinçlerinde oluşturmuş olduğu ekonomik 

geçim olgusuna dayalı çıkar çatışmaları nedeniyle uzlaşmaların sağlanamadığı yönündedir. Bu 

nedenle çevre yönetimine halkın katılımın sağlanabilmesi içinde etkili bir çevre bilincinin 

oluşumunu sağlayacak eğitim olanaklarının sağlanmasının önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır” 

(Erdal,2010: 155).  

Sonuç olarak değişen insan kültürüyle birlikte bilincinin de değişmesiyle doğal düzen ve kentsel 

mekan anlayışı da değişmiştir. Dolayısıyla mevcut politikaların ve bu doğrultuda geliştiren 

uygulamaların temel olarak bu dönüşümü dikkat etmeden yapmış oldukları çalışmalar 

belirlenen hedeflerine ulaşamayacaktır. Bu doğrultuda özellikle STK’lar aracılığı ile eğitim 

kurumlarında eğitim süreci boyunca halkın doğal kaynakları, kentsel mekansal doğal alanları 

kullanmasında ve tükenebilirliği hususunda bilinçlendirerek irade söz sahibi olmalarının 

sağlayabilmek önemlidir. Kışlalıoğlunun (1999)’unda belirtmiş olduğu gibi siyasetçiler, 

ekonomistler, iktisatçılar sosyologlar, toplum vb. “doğaya karşı elde edilen her başarının birde 

bedeli vardır ‘Bedelsiz yarar olmaz’  ilkesinin unutulmaması gerekmektedir. Aynı zamanda 

maddecilik yerine manevi değerlerin hakim olduğu, bireycilik yerine toplumculuk ve insan doğa 

arasında bütünsellik fikri yeniden gelişecek, bir toplumsal-ekonomik sistemi yer alması bu 

yönde projelerin ve uygulamaların yapılması önemlidir. Parvaiz (2010) “toplumların, içinde 

bulundukları doğal çevreye dair enformasyona sahip olmaksızın, ne varlıklarını sürdürmeleri 

için gerekli uyarlamaları yapmaları nede durumlarını daha iyiye götürecek rasyonel kararları 

alabilmelerinin mümkün olmadığını” ifade etmektedir (akt. Erdal, 2010: 155). Dolayısıyla bir 

medeniyet inşası sürecinde, merkezi idare ve yerel idarelerin insanların en büyük tüketim 

mekanı olan kentsel alanın yapılaşmalarıyla birlikte ekonomik kalkınma modellerinde göz ardı 

edilen ve “kayıp halka” olarak tanımladığımız çevre ve toplum ilişkisi sürece dahil edilmeden 

ve pazar ekonomisi içerisinde gelişen tüketim toplumlarında kentsel dönüşüm projelerinin 

tamamıyla değiştirilerek maddi bir yarar sağlanmasından ziyade uzun dönemli, doğa-insan 
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etkileşimi; ekolojinin ilkeleri göz önünde bulundurulmadan yapılan kentsel dönüşümlerin, 

sürdürülebilir kalkınma modelinin olumlu sonuçlar vermesi mümkün görünmemektedir. Bu 

nedenle kentsel dönüşüm ve sürdürülebilir kalkınma modellerinin sonuçlarını toplumsal ve 

doğaya yönelik dönüşümlerin maddi ve manevi kayıplarını analiz eden sosyolojik 

çalışmalarının, STK’ların raporlarının dikkate alınarak yeniden revize edilmesi gerekmektedir. 
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TV DİZİLERİ YOLUYLA YENİDEN ÜRETİLEN TÜKETİM KÜLTÜRÜ 

Nesrin KULA 

Afyon Kocatepe Üniversitesi 

ÖZET 

“Tüketme” terimi “tahrip etmek, harcamak, israf etmek, bitirmek” anlamlarını taşımaktadır. 

Jean Baudrillard ise, tüketimi kodlar ve kurallarla düzenlenmiş bir göstergeler sistemi olarak 

tanımlamaktadır. Tüketim tarzları kişilerin kimliklerinin birer unsuru haline gelmektedir. 

Özneler kimliklerini ifade etmek amacıyla metaları kullanmakta ve kişilerin toplum içindeki 

statüsü tükettikleri ile ölçülür hale gelmektedir. TV dizileri de, bireylere tüketilecek sonsuz 

nesneler yoluyla oluşturulacak yaşam tarzları ile ilgili bilgiler vermektedir. Çalışmada, seçilen 

on dizide üretilen anlam dünyası, yeniden üretilen tüketim ideolojisi ve oluşturulan kadın ve 

erkek rol modelleri çözümlenmektir. 

RE-MANUFACTURED THE CULTURE OF CONSUMPTION BY TV SERIES 

ABSTRACT 

The concept of “consume” means "to destroy, to spend, to waste, to finish".  Jean Baudrillard 

describes the consumption as a semiotic system that regulated of codes and rules. Styles of 

consumption are becoming an element of people’s identity. The subjects use the commodities in 

order to express their identities and becoming the status of people in the community measured 

by what they consumed are. TV series, also provides information to individuals about lifestyles 

that created by consumed infinite objects. In this study, in selected ten series analyzed by 

produced the world of meaning, re-produced consumer ideology and created role models for 

women and men. 

GİRİŞ 

Raymond Williams’ın da işaret ettiği gibi, “tüketme” kelimesi, “tahrip etmek, harcamak, israf 

etmek, bitirmek” anlamına gelmektedir. Bu perspektiften bakıldığında, israf, çarçur etme, ifrat 

(aşırı harcama) olarak kavranan bu kültür, kapitalizmin devamlılığına hizmet etmektedir. Tatil 
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yerleri, check-up merkezleri, kondisyon salonları, büyük mağazalar ve alışveriş merkezleri sözü 

edilen tüketim kültürünün yer değiştirmelerine ve dönüşümlerine olanak sağlamaktadır. 

Jean Baudrillard, tüketimi kodlar ve kurallarla düzenlenmiş bir göstergeler sistemi olarak 

tanımlamaktadır. Tüketim kültürünün yeni özneleri, kendi tüketim tarzlarını, üzerinde 

düşünmeden benimsemek yerine, bir yaşam projesi haline getirmektedirler. Giysilerini, yaşam 

pratiklerini, görünüşlerini ve bedenlerini bu yaşam projesi etrafında bir araya getirerek kendi 

öznelliklerini ve beğenilerini diğerlerine teşhir etmektedirler. Tüketim tarzları kişilerin 

kimliklerinin birer unsuru haline gelmektedir. Özneler kimliklerini ifade etmek amacıyla 

metaları kullanmakta ve kişilerin toplum içindeki statüsü tükettikleri ile ölçülür hale 

gelmektedir. Tüketim kültürü içinde yaşayan birey, kişisel tercihlerine göre, ürünleri, giysileri, 

görünüşleri seçerken bir yaşam tarzı oluşturmaktadır. 

TV dizileri, bireylere tüketilecek sonsuz nesneler yoluyla oluşturulacak yaşam tarzları ile ilgili 

bilgiler vermektedir; güzel evler, göz kamaştıran kıyafetler, pahalı arabalar, değerli hediyeler, 

mücevherler, partiler paranın yapabildiklerine TV dizilerinin dünyasından verilebilecek ilk 

örnekler arasında yer almaktadır. Dizilerde, zengin biriyle evlenmek mutlu olunacağına işaret 

etmektedir. Partiler ve evlilik törenleri, büyük ve görkemli olmakta; gece soap operalarında 

hiçbir program türünde olmadığı kadar çok zengin insana rastlanmaktadır. Bu açıdan 

bakıldığında, bu diziler zenginlerin hayatını anlatan bir dizi türü gibi görünmektedir. Diziler 

yoluyla, izleyiciler, abartılı kıyafetleri, evleri, mücevherleri, kısacası zenginliğe dair herşeyi 

istemeye, bu zengin yaşamı arzulamaya davet edilmektedir.  

Çalışmada TV dizilerinde yer alan karakterler yoluyla tüketim kültürünün oluşturulması, 

zenginlik ve lüks yaşam tarzına ilişkin bilgilerin verilmesi, tüketilecek ürünler ve ürünlere 

atfedilen kodlar yoluyla oluşturulabilecek kimlikler incelenecektir. Seçilen dizilerde üretilen 

anlam dünyası, yeniden üretilen tüketim ideolojisi ve oluşturulan kadın ve erkek rol modelleri 

çözümlenecektir. 
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1. TÜKETİM KÜLTÜRÜ 

“Tüketme” teriminin en erken tarihli kullanımlarından biri “tahrip etmek, harcamak, israf 

etmek, bitirmek” anlamlarını taşımaktadır. Bugün ise tüketmek, “üretken şekilde savurganlık” 

olarak yeni bir tanımla karşımıza çıkmaktadır. Tüketimin; üretimle yok etme arasında aracı bir 

terim olduğu düşünülmektedir.  

Tüketim yeni dünyanın ideolojisi olarak tanımlanmakta ve “daha fazla tüketim, daha fazla 

üretim ve daha fazla refah” anlamına gelmektedir. Jean Baudrillard, tüketim toplumunun tek 

nesnel gerçekliğinin tüketim fikri olduğunu düşünmektedir. Çünkü, toplum, tükettiği ölçüde 

kendini yeniden düşünsel düzeyde üretebilmektedir. Böylelikle, tüketim kültürünün değerleri 

yeniden üretilmiş olmaktadır. Örneğin; “Bana fırlatıp attığın şeyi söyle sana kim olduğunu 

söyleyeyim” (Baudrillard, 1997:39) sözü tüketim toplumunun ideolojisini açıklayan 

sloganlardan biri haline gelmektedir.  

Tüketimin hızla arttığı günümüzde tüketiciler, kendilerine yaramayan ancak statü kazandıran, 

ilgi uyandıran ürün ve hizmetlere yönelmektedirler. Ürünler hiyeraraşisi üzerinden yapılan 

tercihler adeta kendini ifade etme biçimine dönüştürülmüştür. Çeşitli düzeylerde ve biçimlerde 

oluşan tüketim, toplumla sıkı sıkıya bağlantı ve aidiyet kurulan bir alan haline gelmektedir. 

Robert Bocock (1997:58) günümüz tüketicilerini tanımlarken şu ifadeyi kullanmaktadır;
 
 

“Modern tüketiciler fiziksel olarak pasif ama, zihinsel olarak çok meşguldürler. Tüketim 

her zamankinden fazla kafada çözülmesi gereken bir deneyim, beyinsel ve zihinsel bir 

olgudur. Yalnızca vücudun gereksinimlerini karşılayan basit bir süreç olmaktan çıkmıştır. 

Bu şekilde yabancılaşma ve uzaklaşma modern tüketim kalıplarına da girmiştir.”  

Tüketici artık, bir ürünü arzu eden, satın alan ve kullanan bir birey olarak görülmemektedir. Bu 

açıdan bakıldığında tüketim, birey ile toplum arasında bir bağlantı aracı haline gelmekte ve 

bireyin kendini tanımladığı anlam aktarmaya yarayan simgesel bir kavram olarak 

görülmektedir. Baudrillard ise, tüketimi kodlar ve kurallarla düzenlenmiş bir göstergeler sistemi 

olarak tanımlamaktadır. Marksist yaklaşıma göre; tüketim toplumu, değerlerini kaybetmiş, 

kendine yabancılaşmış sadece tüketmek için yaşayan, markalara tapan bireylerin oluşturduğu 
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bir toplum olarak tanımlanmaktadır. Hatta; “biraz daha ileri giderek; ulusal bilinçle dışarıdan 

ürün alıp tüketmek ülkenin kaynaklarının kullanılmasının ve dışa bağımlı olmanın nedeni olarak 

görülebilmektedir” (Odabaşı, 1999:5).  Tüketimin, insanın özgürlüğünü elinden aldığını, 

başkalarına bağımlı kıldığını, gerçek mutluluk ve refahın nesne tüketiminden geçmediğini ileri 

süren görüşler de bulunmaktadır. Böylece tüketim bireysel ve toplumsal taleplermiş gibi 

gözükse de  gerçekte bir manipülasyon alanı olarak işlemektedir. 

Tüketime yönelik eleştirilerin temelinde; tüketimin, aşırı israf ile eş anlamlı olarak 

tanımlanması yatmaktadır. Oysa ki; liberalist bakış açısıyla, tüketimin tanımındaki en önemli 

unsur ihtiyaç tatmini olarak ele alınmaktadır. Tüketimin anahtar öğesi olan ihtiyaçların tatmini, 

neo-klasik ekonomi kuramına göre, mutluluğun gelmesini sağlamaktadır. Serbest piyasa 

ekonomisinin tüketim modeli, tüketici merkezli olarak tanımlanmaktadır. “Tüketici, hayattan 

zevk almak için araştırarak mantıklı seçimler yapan birey olarak görülmektedir” (Lunt
 
& 

Livingstone, 1992:2).  Bu bakış açısına göre, tüketicilerin hangi fiyata, hangi ürünü alacaklarını 

seçmekte özgür olduğu düşünülmektedir. Bu özgürlük, insan istek, ihtiyaç ve duygularını, pazar 

ekonomisi kuralları içinde eşyalarla ilişkilendirmektedir. Böylece malın kullanım değeri, 

değişim değerinin gerisinde kalmakta ve onu toplumun hafızasından silmektedir. Böylece, 

“gerçek tüketici, yanılsamaların tüketicisi halene gel[mekted]ir” (Debord, 1996:29).  Malların 

alınıp satılabilmesinin oluşturduğu özgürlük ortamının yarattığı illüzyonlar, yaşamın estetize 

edilmesi anlayışını doğurmaktadır.  

Tüketim olgusu ile, sosyo-kültürel dünyanın ve ekonomik süreçlerin, belirleyeni ve 

yönlendireni olarak gündelik hayatta giderek daha fazla karşılaşılmaktadır. Bu durum kendi 

içindeki anlam ve semboller aracılığı ile ilişki kurduğu, insanın metalaştığı yeni bir dünya 

düzenine zemin oluşturmaktadır. Bu, öylesine büyük bir hızla olmaktadır ki, tüketim bir 

toplumsal tavır, toplumsal bir yönetim biçimi ve en sonunda ideoloji haline gelmiş toplumsal 

bir erk haline gelmektedir.  

1.1. Tüketim Toplumunun Tarihsel ve Kültürel Gelişimi 

Batı kapitalizminde yirminci yüzyılın sonlarına doğru karşılaşılan tüketim olgusuna yalnızca 

ekonomik bir süreç olarak değil, gösterge ve sembollerin de içinde yer aldığı sosyal ve kültürel 
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bir süreç olarak bakılması gerekmektedir. 1980’ler boyunca, post-modernizm tartışmaları ile 

birlikte, tüketim; sosyoloji ve sosyal kuram içinde önemli bir kavram haline gelmiştir.  

Tüketim toplumu, genellikle püriten ahlak ilkelerinin karşıtı bir hayat tarzını önerdiği için 

eleştirilmektedir. İlk püriten kapitalistlerin çok çalışma ve lükse az para sarfetme üzerine kurulu 

bir ahlak sistemleri bulunmaktadır. Bu ahlak sisteminde kazanılan artı-para işletmeleri 

geliştirmek için kullanılmaktadır. Tüketimin ertelenmesini öngören bu Kalvenist disiplin 

kapitalizmin gelişmesine katkı sağlamıştır. Kalvenist disiplin ve püritan ahlak ilkeleri, üretim 

fazlasının tükettirilmesine yönelik Fordist taktikler ile ortadan kalkmıştır.  

Gelişen işletmelerle birlikte, Fordist üretim teknikleri ile kitlelerin tüketimine yönelik kitlesel 

üretimler ortaya çıkmıştır. Özellikle; İkinci Dünya Savaşından sonra pek çok üretim alanında 

artışlar ortaya çıkmıştır. Otomobil, kimya elektrik-elektronik, uçak...vb. endüstri alanlarında 

artan üretim artışları tüketimin sınır tanımaz bir biçimde genişlemesine neden olmuştur.  

Gramsci tarafından Fordizm diye adlandırılan dönemde, Henri Ford’un amacı fabrikasında 

üretilen otomobilleri, üreticilerine yani işçilerine satmaktı. Bu nedenle maliyeti düşük, standart 

biçimde kitlesel tüketim için araçlar üretti. Bant sistemi ile üretilen bu otomobillerin başlangıçta 

hepsi siyahtı. Fordist seri üretim ve toplu tüketim dönemlerinde yeni tüketici grupları türedi.  

Bunlar; “henüz anne-babaları ile birlikte yaşamakta olup oldukça yüksek ücretli işlerde çalışan 

genç kadın ve erkeklerdi. Onları izleyen sırada, yeni çıkan dayanıklı tüketim mallarına sahip 

olmak, donmuş balık, hazır körili yemek gibi yenilikleri deneyebilmek amacıyla ücretli işlerde 

çalışmaya başlamış kadınlar geliyordu.” (Bocock, 1997:31). Fordist üretim teknikleri ile 

üretilen, kitlesel tüketime yönelik bu kültür, Frankfurt Okulu düşünürleri tarafından “kitle 

kültürü” olarak adlandırılmakta; standart olması, aynı anda çok fazla üretilebilmesi, elit kültürü 

yozlaştırması ve yabancılaşmaya neden olması ... gibi nedenlerle eleştirilmektedir. 

Tüketim kültürünün, kitle kültüründen farkının, post-fordist üretim teknikleri ile, daha esnek, 

bireysel farklılıklar ve istekler gözetilerek üretim yapılması olduğu düşünülmektedir. Post-

modernizm ile birlikte özne önplana çıkmış ve kişiye özel, sipariş niteliği taşıyan ürünlere, özel 

tasarım ve kalite olarak yüksek standartlara sahip ürünlere yönelik ilgi artmıştır. Günümüzün 

uygar toplumları bu dönemde yer almaktadır. 
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Post-Fordist sistemler işçilerden eskisine oranla çok fazla şey istemektedir. Daha karmaşık olan 

yeni teknolojileri anlayabilmek için, daha fazla beceriye ve daha iyi eğitime ihtiyaç 

duyulmaktadır. Bu yeni teknolojiler, işçilerin daha fazla sorumluluk alabilmeleri ve daha 

özerklikle çalışabilmelerini gerektirmektedir. İşçiler farklılaştığından, daha farklı yaşam 

biçimleri ve kültür araçları istemeye başlamaktadırlar (Ritzer, 1998:219-220).    

Post-Fordizmin öğeleri modern dünyada ortaya çıkarken, Fordizmin öğeleri de varlığını 

sürdürmektedir, tarihsel bir kopuş veya kesinti olmamıştır. Standart tüketim kalıplarının 

oluşmasına ve büyük pazarların varlığına bağlı olan Fordizm, sürekli değişen tüketici 

tercihlerinin baskısı altına girmiştir. Ürünlerin yaşamları kısalırken, modeller hızla 

değişmektedir, çünkü; pazar bölümlerini oluşturan tüketiciler, daha fazla ürün farklılaşması 

arzusu ve eğilimini açık biçimde göstermektedir. 

Tüketimin, hem sosyal yaşam, hem de kültürel değerler için odak noktası haline gelmesi, 

tüketim kültürü düşüncesinin temelini oluşturmaktadır. Kısacası, tüketim sadece ekonomik bir 

olgu değildir, aynı zamanda kültüreldir; ekonomik açıdan ihtiyaç doyuran ürünler, sembolik ve 

kültürel açıdan da anlamlar taşımaktadır. Modern tüketim kavramı ürünlerin özelliklerinden, 

taşıdıkları anlamlara doğru kaymaktadır.  

1.2. Tüketim Tarzları 

Bireylerin bedeni, giysileri, konuşması, boş zamanını kullanması, yiyecek ve içecek tercihleri, 

ev, otomobil ve tatil seçimleri onun tüketim tarzı hakkında bilgi vermektedir. Tüketim tarzı 

gerçekte bir yaşam biçimi üretmektedir. 

Önceleri Aristokrat sınıfın ayrıcalıklı statüsünü gösteren toplumsal davranış kalıpları, zevkleri, 

estetik anlayışları, spor faaliyetleri bulunmakta iken, modern döneme geçiş ile birlikte 

fabrikalarda kitlesel olarak üretilen ürünler orta sınıfın evine girmeye başlamıştır. Modernizm 

ile birlikte servet sahibi olmanın getirdiği kalıtsal ayrıcalığın, yerini mesleki ve sınıfsal 

farklılaşma ve bu farklılaşmayı yansıtan gösterişçi tüketim almış ve tutumluluk, çalışkanlık gibi 

kavramlar değerini yitirmeye başlamıştır. 
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Tüketim toplumlarında hizmet sektörlerinin de gelişmesi ile birlikte, salt endüstriyel mallar 

değil, boş zamanların kullanılması kapitalistleştirilmekte ve kurumsallaştırılmaktadır. Tüketim 

toplumunda boş zamanlar (gündelik uğraşların dışındaki serbest zaman) giderek artmaktadır ve 

bu boş zamanlar giderek daha fazla ürün ve hizmet satın alınarak doldurulmaktadır. Ancak 

ihtiyaçlarına yabancılaşmış olan bireyler satın alınan malların engin zenginliğinin farkına 

varamamakta, yaratılan yeni gereksinimler bağlamında malları, hizmetleri, mekanları ... vb. 

tüketme eğilimi kazanmaktadır. Örneğin; tüketim toplumu serbest zamanın nasıl doldurulması 

gerektiğine ilişkin bireylere reçeteler sunmaktadır. “Günümüzde serbest zaman etkinliklerini, 

televizyon izlemek, gazete ve dergi okumak, videolar, uydu alıcıları, CD çalarlar, kişisel 

bilgisayarlar gibi ev içindeki araçlarla geçirilen zaman olarak ev içi serbest zaman etkinlikleri 

ve uzak yerlere gidebilme olanaklarının artmasıyla, turizm gibi ev dışı serbest zaman 

etkinlikleri biçiminde birbiri ile çatışan iki başlık altında toplamak mümkündür” (Aydoğan: 

2000: 128-129). Ev içi serbest zaman etkinliklerine ev dışı serbest zaman etkinlerine göre daha 

fazla vakit ayrılmaktadır. Gelir düzeyi ve araba sahipliği ile ilgili olan ev dışı serbest zaman 

etkinlikleri, alışverişe ve tatile gitme gibi doğrudan tüketime yönelik etkinlikler arasında yer 

almaktadır. Ayrıca yeni tüketim alanlarının keşfedilerek mekanların ve bu mekanlara özgü 

malların tüketilmesi de önemli hale gelmektedir. 

Günümüz toplumlarında bireyler tüketime ayırdıkları zamana göre sınıflandırılmaktadırlar. 

Veblen’in belirttiği “gösterişçi tüketim” tarzına sahip grupların, tüketime ve yeni bir hayat 

tarzının oluşturulması konusunda bilgilenmeye diğer gruplara göre daha meraklı olduğu 

düşünülmektedir. “Kendi kendini yenilemeyi, geliştirmeyi, kişisel döngüyü vurgulayan, 

mülkiyetin, ilişkilerin ve ihtirasların nasıl idare edilebileceği ve tatmin edici hayat tarzının nasıl 

inşa edilebileceği hakkında bilgi veren tüketim kültürü dergileri, gazeteler, kitaplar, televizyon 

ve radyo programları, en çok yeni orta sınıf, yeni işçi sınıfı ve yeni zengin yada üst sınıflar gibi 

gruplar için anlamlıdır” (Featherstone, 1996: 45-46). Çünkü bu gruplar kendi ürettikleri ile değil 

tükettikleri ile bir sınıfa ait oldukları başkalarına en çok kanıtlamaya çalışan gruplar arasında 

yer almaktadırlar. 

Tüketim kültürünün üreticileri Bourdieu’nun “yeni kültür arayıcıları” olarak adlandırdığı bu 

grup için yeni simgesel mallar üretebilmek amacıyla çeşitli kültür ve gelenekleri 
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yağmalamaktadırlar. Toplumsal gruplar farklılıklarını inşa etmek amacıyla bu simgesel malları 

kullanmaya çok hevesli görünmektedirler. Oysa ki Bourdieu’nun simgesel sermaye sahipleri ile 

ilgili olarak belirttiği gibi “bir kimsenin kökenlerini ve hayatının yörüngesini ifşa eden eğilim 

işaretleri ve sınıflandırma şemaları vücut şeklinde, ölçüsünde, kiloda, duruşta, yürüyüşte, hal ve 

tavırlarda, ses tonu ve konuşma üslubunda ve bedeninden duyduğu huzurda yada huzursuzlukta 

belirgindir.” (Featherstone, 1996:47) Bu açıdan ne giyildiği değil, nasıl giyildiği daha çok önem 

taşımaktadır. 

Tüketim kültürünün yeni özneleri, tüketim tarzını, üzerinde düşünmeden benimsemek yerine, 

bir yaşam projesi haline getirmektedirler. Giysilerini, yaşam pratiklerini, görünüşlerini ve 

bedenlerini bu yaşam projesi etrafında bir araya getirerek kendi öznelliklerini ve beğenilerini 

diğerlerine teşhir etmektedirler. Tüketim kültürü içerisinde modern bireyin sadece elbiseleri ile 

değil; evi, mobilyaları, otomobili ve diğer faaliyetleri ile de bu yaşam projesini başkalarına 

sergilemesi gerekmektedir. Böylelikle çevresi tarafından beğeniden yoksun veya zevkli oluşuna 

ilişkin yorumlanabilecek ve sınıflandırılabilecek olan tüm faaliyetlerini kapsayan yaşam 

projesini ortaya koyabilmektedir. 

Tüketim tarzları kişilerin kimliklerinin birer unsuru haline gelmektedir. Özneler kimliklerini 

ifade etmek amacıyla metaları kullanmakta ve kişilerin toplum içindeki statüsü tükettikleri ile 

ölçülür hale gelmektedir. Tüketim kültürü içinde yaşayan birey, kişisel tercihlerine göre, 

ürünleri, giysileri, görünüşleri seçerken bir hayat tarzı oluşturmaktadır. Birey maddi ve 

sembolik nesnelerle kimliğini tanımlamakta, tüketim ideolojisi de bireyselliği ve farklılığı 

seçtiği ürünler ile sağlayacağına ilişkin söylemler önermektedir. 

Yeni zenginlerin beğenileri ve yaşam tarzları daima aristokrasi ve üst sınıflar tarafından 

küçümsenmektedir. Bu nedenle üst sınıfların tükettiği ürünlerin taklitleri gösterişçi tüketim 

gruplarının tüketmesi amacıyla hızla üretilirken, kültür sanayi üst sınıfların ayrıcalıklı 

konumlarını devam ettirebilmeleri için yeni kültürel ürünler ve tüketim malları ortaya koymakta 

gecikmemektedir. 
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1.3. Tüketim Kültürü ve Özellikleri 

Tüketim kültürü insanın doğa ile olan doğrudan ilişkileri sonucunda üretilen bir kültür değil, 

endüstri toplumunun ve kültür endüstrilerinin sistemin işleyişini hızlandıracak biçimde üretilmiş 

bir kültürdür. Bu kültürün tanımladığı insan tipi “tüketen özne”dir. Bu öznelere kazandırılan 

yönelim ise “Tüketiyorum o halde varım” felsefesiyle psikolojik açıdan kendilerini iyi 

hissetmek için sürekli tüketir hale gelmektedir. Sonuçta paganist, hedonist, materyalist, bencil, 

günü birlik yaşayan, bir insan kitlesi ortaya çıkmaktadır. Ancak; tüketim toplumu, kitle toplumu 

gibi standart ürünleri tüketmemektedir; postmodernizmin de etkisi ile bütün farklılıkları içinde 

barındırmaktadır. 

Fordist dönemlerde tüketim yoluyla sınıflar-arası farklılıklar ortaya korunurken, post-fordist 

dönemlerde ise tam tersine tüketim sınıfsal farklılıkları ortadan kaldırmakta ve beğeni grupları 

oluşturmaktadır. Bu dönemin üretim örgütlenmelerinin yarattığı olanakların çok çeşitliliği ve 

alternatifleri sunmasıyla yaratılan seçme özgürlüğü bireysel özgürlüklerle örtüştürülmektedir. 

Tüketen birey, özgürleşme sürecinde tüketim üzerinden kendini algılamakta ve değerlendirmek, 

bu yolla kendini tüketimin merkezine konumlandırmaktadır.  Ancak; tüketim ideolojisinin iddia 

ettiği seçme özgürlüğü var gibi görünse de, seçim ancak alternatifler arasından yapılmaktadır. 

Tüketim ideolojisi sahte ihtiyaçlar yaratarak, sonsuz sayıdaki tüketim ürünlerinin alınmasını 

sağlamaktadır. Yine tüketim ideolojisi daha çok tüketebilmek için daha çok çalışmayı 

önermekte, fakat; tüketilecek ürünler sonsuz olduğundan, ürünlere ulaşmada çalışmak anahtar 

kelime olamamaktadır. Endüstriyalizmin oluşturduğu kitlesel üretim fazlasının eritilebilmesi 

için yaratılan tüketim kültürü öncelikle kentli toplumun kültürüdür. Hazza vurgu yapılarak 

bireyler tüketime yönlendirilmekte, daha çok tükettirerek maddiyatçılaştırılmakta, özel günler 

yaratarak sevgi de maddi değerlerle ölçülür hale gelmekte ve tüketicilerin seçiciliklerine vurgu 

yapılarak estetik değerler yok sayılmaktadır. 

Tüketimin sürekliliğinin sağlanabilmesi için, tüketim materyalleri ile dünya yeniden inşa 

edilmekte, insanların yaşadıkları doğal ortamlar bu endüstrilerle yeniden yaratılmakta ve 

biçimlendirilmektedir. Bu nedenle gerek kitle iletişim araçlarında yer alan gerekse insanların 

yaşadıkları doğal ortamlar yapaylaştırılmışlardır ve yaşanılan ortamlar günümüz modern 
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kentleridir ki, bu kentler yeni teknolojilerin, imalat sanayinin… vb. gösteri alanlarını 

oluşturmaktadır. 

2. DİZİ VE SERİYAL KAVRAMLARI 

Günümüzde televizyonun çıktılarının büyük bir çoğunluğunu drama dizileri ve seriyaller 

oluşturmaktadır. Önceleri bu iki format arasındaki farklılıkları ortaya koymak çok daha 

kolayken, bu iki türün birbirine çok yaklaşması ile birlikte ayrım yapmak giderek 

zorlaşmaktadır. 

İki formatta aynı karakterlere ve aynı mekana sahip bölümlerden oluşmakta, ancak; dizide, bir 

bölüm sona erdiğinde bütün olaylar çözümlenmiş halde kalmakta, yani her bölüm kendi içinde 

küçük bir film olma özelliği taşımaktadır. Seriyalde ise bölüm olayların en çarpıcı yerinde 

bitmekte, gelecek bölüme çözümlenmemiş olaylar sarkmaktadır. İzleme alışkanlığı yaratmak 

dizilerin ve seriyallerin ana amacını oluşturmaktadır. Fakat; bu konuda seriyallerin, dizilerden 

daha başarılı olduğu görülmektedir. Dizilerde her bölümdeki konu çekici olmayabileceğinden; 

bağımlılık yaratmayabilmektedir. Seriyallerin olumsuz yönünü ise bir bölümü kaçıran 

izleyicinin artık diziyi izlemek istemeyeceği gerçeği oluşturmaktadır. Bu nedenle seriyallerin 

olaylar dizisi, oldukça yavaş ilerlemekte, aylar, yıllar boyu sürebilmektedir. Seriyallerin 

öyküleri, bir ana olaylar dizisinin yanı sıra içiçe geçen çok sayıda olaylar dizisinden 

oluşmaktadır. 

Ancak dizi ile seriyal arasındaki yukarıda belirtilen ayrımın belirsizleşmeye başladığı 

görülmektedir. Bu belirsizlik, birbirine benzeyen bu iki formatın her birindeki olumsuz 

özellikleri giderip olumluları birleştirme çabasının ortaya çıkardığı bir uzlaşma noktasında 

oluşmuştur. Günümüzde televizyon kanallarında yayınlanan dizilerin çoğu bu iki formatın 

olumlu özelliklerini birleştiren dizi-seriyallere örnek teşkil etmektedir. “Bu birleşik formatta her 

bölüm açılıp kapanan bir öyküyü anlattığı gibi, devam eden bir öyküyü de anlatmaktadır; 

böylelikle izleyicinin bir hatta birkaç bölümü kaçırmış olması, onu programdan uzaklaştırmaz; 

üstelik devam eden öykü sayesinde programa bağlı izler kitle oluşturulabil[mekted]ir” (Mutlu, 

1991:200). Seriyal formatına, ondokuzuncu yüzyıl sonlarında ortaya çıkan “Tefrika Roman” 

olgusu kaynaklık etmekteyken, dizinin kökeni öyküye dayanmaktadır. 
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Televizyon, diğer türlerde olduğu gibi, bu formatı da radyo ve sinemadan almıştır. 

Televizyonun başlangıçta radyodan olduğu gibi aktardığı diziler çekiciliklerini aynen 

sürdürmüşlerdir. Televizyonda ilk drama örneği 1928 yılında yayınlanan “The Queen 

Messenger”dır (Parsa, 1994: 37). Halk zaten tefrika romanları, foto-romanlar, sinema dizileri ve 

radyo yayınları ile bu formatı yeterince sevmiş ve benimsemiştir.  

Diziler; belgesel-dramalar, popüler diziler, durum komedileri ve soap-operalar … gibi farklı alt 

türlere ayrılabilmektedir.  

2.1. Bir Dizi Film Türü Örneği Olarak Soap Operalar 

Daha çok gündüz yayınlanması ve hedef kitlesi olarak kadınları seçmesiyle diğer türlerden 

ayrılan soap operaların karakteristik özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilmektedir (Brown; 

1994:48-49):  

 Kadın karakterleri merkezine alır. 

 Kadın karakterler, ev dışındaki dünya olduğundan daha güçlüdür. 

 Çok fazla karakter, bakış açısı ve olaylar dizisine sahiptir. 

 Pekçok erkek karakter, duyarlı ve hassas olarak şekillendirilmiştir. 

 Olaylar dizisi ağırlıklı olarak diyaloglar tarafından taşınır 

 Problem çözümü ve özel konuşmalar önemle vurgulanır. 

 Olaylar dizisi, genellikle aile ilişkileri ve romantik ilişkilerle desteklenir. 

 Ev ve ev gibi işlev gören diğer yerler (hastaneler) dizinin çekim alanlarıdır. 

 Baskın olmayan gruplarla ilgili konular ciddiyetle ele alınır. 

 Zaman gerçek zamana paralel olarak kullanılır. 

 Biz izlesek de izlemesek de devam ediyormuş gibi bir etki yaratılır. 

 Dizinin yapısı kapalı uçluluğa karşı dayanıklıdır. (hiçbir zaman bitemez) 
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 Bölümler aralarında neden ve efekt ilişkisi olmaksızın ani olarak kesilirler. 

Bu tür dizilerdeki temel mesaj “Suç asla cezasız kalmaz” ve “İyiler kötüleri yener ve sonunda 

hak ettiği mutluluğa kavuşur” şeklinde tanımlamabilmektedir. 

Radyoda başlayan soap operalar daha sonra televizyona geçmiş ve temel özelliklerini günümüze 

kadar korumuşlardır. Soap operalar “Yarın yine bizimle birlikte olun” çağrısı yaparken, amacı 

var olan sorunların yanıtlarını bulmak değil, yeni sorunların nasıl ortaya çıkacağını izleyiciye 

göstermektir. Bu nedenle ideal aile yerine sürekli karmaşa içinde olan aile sunulmaktadır. Aile 

içindeki karakterler ya iyi ya da kötüdür. Aile kavramı soap operalar için önem taşımaktadır. 

Aile içindeki kötü ilişkiler bağışlanabilir düzeydedir. Aileyi temelinden sarsabilecek konular 

geçiştirilmekte ve üzerinde durulmamaktadır. 

Çocuk olgusu birçok bölümde geçmesine rağmen ekranda sıkça görülmemekte, siyahlar ve 

diğer azınlıklar dizinin dışında tutulmaktadır. Dizinin karakterleri arasında; şeytani kadın, tekrar 

elde edilmiş sevgili, iyi özeliklere sahip kurban kadın, alkolik veya kumarbaz erkek, uşak ve 

hizmetçiler yer almaktadır. 

2.1.1. Soap Operaların Anlatım Özellikleri: 

Soap operalar, televizyonun diğer anlatı türleri arasında farklı bir yere sahiptir. Seriyal formatı 

gereği bitimsizdir, aylar hatta yılarca devam edebilmektedir. Bölümler arasında kesintisiz bir 

öykü anlatılmaktadır. Bu öykü yan olaylarla öylesine beslenmiştir ki bir soap opera bitirilmeye 

karar verildiğinde mutlaka açık uçlar kalmaktadır. 

 Olaylar çok yavaş ilerlemekte, bölümler en heyecanlı yerinde kesilerek, ertesi gün 

izleyici “merak öğesi” kullanılarak tekrar ekran başına çekilmektedir. Buna “kanca atma” 

yöntemi adı verilmektedir. Bir bölümü kaçıran izleyici diziden kopmasın diye önceki 

bölümlerdeki olaylar sürekli diyaloglar ve “flash-back” (kahraman geçmişteki olayı düşünür, 

görüntü flulaşır ve daha önceki bölümden olay aynen ekrana gelir)’ler yoluyla 

hatırlatılmaktadır. Tek bölüm de bu kadar az gelişme olmasına rağmen, soap operaların 
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izleyiciyi çekmekteki başarısını açıklamakta geleneksel hikaye ve dramatik çözüm yaklaşımları 

yetersiz kalmaktadır. 

Soap operaların içeriği; aşk, evlilik, boşanma, hırs, ihtiras, ilişkiler, aile, cinsellik, 

problemler....vb.dir. Eleştirmenler tarafından küçümsenen bu içerik özellikleri haftanın beş 

günü izleyicilerini ekran başına toplamak için yetmektedir.  

Soap operalardaki hayat sahtedir, ancak; gerçek hayat ölçü alınmıştır. Seriyallerin içeriğini; 

sadık olmayan eşler, gayri meşru doğumlar, alkolikleri, kanunsuz işler ve ruhsal durumlar 

oluşturmaktadır. Bu olgulara gerçek hayatta da sık rastlanmaktadır, fakat; hepsinin birden aynı 

kahramanların başına gelmesi, içeriğin inandırıcılığını yitirmesine neden olmaktadır. Olaylar 

örgüsü genellikle şu konular etrafında gelişmektedir (Dery, 1985: 101-104):  

 Aşk: Soap operaların temel konusudur, genellikle engellerle dolu bir aşk öyküsüdür. 

Mutlu olan çift çok azdır. Olaylar çok karmaşık bir şekilde sergilenir. 

 Ölüm: Eğer bir karakter önüne çıkan tüm engelleri aşmış, mutlu sona yaklaşıyorsa 

amansız bir hastalığa yakalanır yada kazaya kurban gider. 

 Cinayet: Kişisel öfkeler, cinayete veya felakete dönüşebilir. 

 Hafıza kaybı: Karakterler hafıza kaybına uğrayabilir. 

 Akıl hastalığı:Akıl hastası bir katil ortaya çıkabilir. 

 Şizofreni: Şizofrenik karakterlerin çift kişilik taşımaları diziye renk katar. 

 Romeo- Juliet hikayesi: Değişik sınıf ve kültürlerden kişilerin içinden çıkılmaz aşk 

öyküleri en sık işlenen konulardandır. 

 İstemeden iki kişi ile evlilik: Karakterler evlendikten sonra daha önceki evliliklerinin 

yasal olarak devam ettiğini öğrenirler. 

 Kariyer çekişmeleri: İş yerlerinde özellikle kadınlar arasında kariyer çekişmeleri 

uğuruna her yol mübahtır. 
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Soap operalarda erkekler gibi kadınlar da evin dışında çalışırlar. Genellikle profesyonellik 

alanları kanunlar ve tıptır, bu alanlarda erkek meslektaşları ile eşit profesyonellikte çalışırlar.  

Fakat; büyük bir çoğunluğu kişisel ve ev içi krizleri tartışmakla ve tecrübe etmekle vakitlerini 

geçirirler. Katrin Weibel sıklıkla tekrarlanan bazı temaları şöyle listelendirmiştir (Modleksi, 

1997:38):  

 Şeytan kadın 

 Kurbanın sergilediği büyük özveri 

 Uzaklaşmış olan eski sevgili/eşin geri kazanılması 

 Birisi ile parası, saygınlığı, statüsü... vb için evlenme 

 Evlenmemiş kadın  

 Çocuğun vasiliği konusunda kandırılma 

 Ev kadınlığına karşı kariyer sahibi olma 

 Alkolik kadın (bazen de erkek) 

Daha önce belirtildiği gibi, soap operaların ana temaları ev içi alana aittir. Aile içi sorunlar ve 

evlilik problemleri de bunların merkezinde yer almaktadır. Aile içi ilişkiler hiçbir zaman 

düzenli ve sorunsuz ilerlememektedir. Aksine, her zaman çatışmalar, karmaşa ve zor ilişkiler 

sergilenmektedir. Bunun sebebi; aile sorunlarının üstesinden gelemeyen kadınlara “Benim 

ailemden kötü durumda olanlar da var” deme imkanı yaratmaktır. Böylece, soap operalar 

kadınlara sorunsuz aile olmayacağını göstererek rahatlama sağlamaktadır.  

Her soap operada birkaç aile bulunmaktadır. İdeal aileye ulaşma çabaları sergilenmekte, fakat; 

düzenin uzun süre korunabilmesinin güç olduğu görülmektedir. Özellikle evlenip sonsuza kadar 

mutlu yaşamanın imkanlığı vurgulanmaktadır. John Fiske (1987:180), bunu şu şekilde 

açıklamaktadır :  

“Tüm soap operaların evlilikleri yıkımlarının tohumlarını kendi içlerinde saklarlar. İyi 

düzeyde izleyiciler (fanatikler) bunu çok iyi bilirler, çünkü; mutlu, tehlikesiz bir evlilik 



 

350 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

sıkıcıdır ve yeni olaylar üretmekten yoksundur. .....diğer dizi türleri evliliği kutlarken, 

soap operalar onu sorguya çekerler.” 

Soap operalarda bu yıkım tohumlarından etkilenmeyen evlilik görülmemektedir. Partnerler sık 

sık değişmekte, aileler kişiler için hem bir sığınak hem de zıtlıklar ve mücadeleler alanı haline 

gelmektedir. Karı-koca, ebeveyn-çocuk, erkek kardeş-kız kardeş, yakın akrabalar arasında 

ilişkilerin temelinden ve aile yapısından kaynaklanan çatışmalar sürekli yaşanmaktadır. 

Soap operaların merkezi kadınlar olduğundan, hakim olan konuları; onları ilgilendiren, aşk 

maceraları, kocanın sadakati üzerine endişeler ve çocukları oluşturmaktadır. Diğer türlerde 

konuşmalar nedensel iken, bu türde konuşmalar daha uzun, daha samimi ve daha özel özellikler 

taşımaktadır. İzleyiciler kendilerini soap operadaki büyük ailenin üyesi gibi görmektedirler. 

Soap operaların en çok tartışılan ve en ilgi çeken konusunu cinsellik oluşturmaktadır. Özellikle 

çok sayıda genç ve çocuk izleyicisi olduğu göz önüne alınırsa soap operaların birer cinsel kültür 

ansiklopedisi niteliği gördüğü söylenebilmektedir. Ancak soap operalarda özellikle cinsel 

hastalıklar konusunda verilen bilgiler gerçeği tam olarak yansıtmamaktadır. İzleyen bayan 

izleyicilerin çoğunun eğitim standartları düşük olduğundan bundan olumsuz olarak 

etkilenmektedirler. 

Değişen yaşam standartlarına paralel olarak toplumun değer yargıları da değişmektedir. 

1970’lerde televizyonda da sinema ile birlikte cinselliğe gösterilen ilgi artmıştır. 1980’li yıllarda 

ise bu artışa cinsel özgürlük kavramları eklenmiştir. Soap operalar da bu artıştan etkilenmiştir. 

Sutherland ve Sniawsky 1982 yılında yaptıkları araştırmada soap operaların verdiği ahlaki 

mesajları şu şekilde ortaya koymuştur (Cantor ve Pingree, 1983:78):  

 Evlilik dışı ve öncesi cinsel ilişki yanlıştır. 

 Çocuklar evlilik içinde doğmalıdır. 

 İki ayrı eşle yapılan evlilik yanlıştır. 

 Bilerek çocuk düşürme yanlıştır. 

 Ensest ilişkiler yanlıştır. 
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 Tecavüz yanlıştır. 

 Boşanma kararı verilirken dikkatli düşünülmeli, aceleye getirilmemelidir. 

 Çocuklar ebeveynlerine itaat etmelidir. 

 Aşırı alkol almak bağımlılık yapar, alkol bağımlılığı yanlıştır. 

 Başkalarını kandırmak yanlıştır. 

 Santaj yanlıştır.  

 Cinayet yanlıştır. 

Soap operalar diğer program türlerine göre daha fazla ahlaki öğüt vermektedir. Ayrıca seyirci 

ahlak ihlallerini, sonuçları ile birlikte izlemektedir. Seriyallerde evlilik dışı cinsel ilişkiler 

artmıştır. Üstelik daha fazla oyuncuya ücret ödememek için, senaryo yazarı bir aşk ilişkisi 

yazacağı zaman elindeki karakterleri kullanmaktadır. Bu yüzden oyuncu kadrosundaki 

karakterlerden bir çoğunun birbirleri ile ilişkisi olmuştur. Kadınlar kocaları dışındaki 

erkeklerden çocuk doğurmakta ve kocalar bunu daha sonra öğrenebilmektedir. Erkeklerin 

çocuğun babalığı konusunda daima şüphe içinde olduğu görülmektedir. Kadınlar ise yaşadıkları 

bu küçük kaçamağın sonuçlarına katlanmak zorunda kalmaktadır. Ve bu sorunlar, soap operalar 

için yıllarca devam edecek bir konuyu teşkil etmektedir. 

Soap operalarda cinsel ilişki yerine “beraber olmak” veya “macera yaşamak” ifadeleri 

kullanılmaktadır. Sözel ifadeler bayağı ve kaba değildir, daha çok duygulardan 

bahsedilmektedir. Cinsellik maceranın bir parçası olarak soyut bir şekilde işlenmektedir. Ancak 

hamilelikten korunma ve cinsel hastalıklar konusunda bilgi verilmemektedir. Kimse cinsel 

hastalığa yakalanmamakta, bunun da uzun vade de çocuk ve genç izleyiciler için yanlış ve kalıcı 

etkileri olabilmektedir. 

Soap operaların izleyici profilinin zamanla değişmesi, işlenen konuların da değişmesine neden 

olmuştur. Aile, evlilik, duygusal problemler hala ağırlıklı olarak işlenen konulardır, fakat; 

sosyal değişiklikler de soap opera dünyasına girmiştir. Dizilerin mekanlarında da değişiklikler 
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olmuştur; büyük şirketler, ticari firmalar, gazete ve televizyon kuruluşları bu yeni mekanlar 

arasında yer almaktadır.  

Sosyal değişiklikler arasından en çok değinilen konuyu kadın özgürlüğü oluşturmaktadır. Soap 

kadınları da artık hem iş dünyasında, hem de toplumsal alanda kendilerini göstermektedir. 

Üstelik karakterler erkek karakterlerden daha üst mevki ve kadrolarda çalışmaktadır. Soap 

operalar toplumsal sorunları önemsizleştirmektedir. Mesleki zorluklar, para ve güç kişisel 

problemlerin uzantıları olarak görülmektedir. 

Tıbbi problemlerin kökeninde de belirgin bir değişiklik gözlenmiştir. 1970’li yılların başında 

fiziksel yetersizliklerle ilgili hastalıklar görülürken, 1977 yıllındaki soap operalarda akıl 

hastalıklarında artış olmuştur. Bir çok karakter hastalıktan şikayetçidir, ama ölüm nedenlerini 

kaza ve şiddet oluşturmaktadır. Son yıllarda kanser, hatta AIDS hastalığı bile soap operalarda 

görülmeye başlanmıştır. Hastalığın kendisinden çok yarattığı melodramatik etkiye önem 

verilmektedir. 

Soap operalar ırkçılık gibi sosyal problemlere eğilmemektedir. Yoğun baskılar sonucu dizilere 

birkaç zenci çift dahil edilmiştir. Ancak bunlar topluma pek karışmamakta, duygusal ilişkilerini 

kendi aralarında yaşamaktadırlar. Şiddet olgusuna diğer türlere göre daha az değinilmektedir. 

Fakat, Amerika’da zencilerin suç işleme oranı daha fazla olmasına rağmen, bu tepki almak 

kaygısıyla, bu durum soap operalara doğru olarak yansıtılmamaktadır.  

Alkolizm ve alkol düşkünlüğü diğer sosyal ve tıbbı problemlere göre daha gerçekçi bir şekilde 

soap operalarda pek çok defa işlenmiştir. Buna etken, soap operaların duygusal dünyaya önem 

vermesidir. Alkole yönelen kişinin psikolojik durumu, acıları, çaresizliği çatışmaları, 

mücadelesi, kararsızlığı duyarlı bir şekilde işlenmekte ve alkolün çözüm olmadığı, bağımlılık 

yarattığı vurgulanmaktadır. Ayrıca alkol bağımlılığının sonuçları, bu bağımlılıktan kurtulmanın 

kolay olmadığı sergilenmektedir. İlk yıllarda soap operalarda yer verilmeyen uyuşturucu 

bağımlılığı da artık aynı duyarlılıkla işlenmektedir. 

Prime-time dizilerinin önem vermediği, soap operaların ise ayrıntıları ile incelediği başka bir 

toplumsal ve tıbbı konu da tecavüzdür. Tecavüz konusunu işlerken soap operalar dişil bir tür 
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olduklarını açıkça ortaya koymakta, temayı erkek bakış açısıyla değil, dişil bir anlatımla 

sergilemektedir. Tecavüz kurbanlarının rehabilitasyon dönemleri, psikolojik analiz yöntemleri 

ile, içe bakış metodunu içeren duygusal diyaloglarla işlenmektedir. Kadınlara her koşulda 

yaşamlarına devam edebilmeleri için yapıcı mesajlar verilmektedir. 

Aşk evliliklerinin arasına kariyer amacıyla yapılan evlilikler eklenmiştir. Aile sorunları artmış, 

ebeveyn- çocuk ilişkileri değişik boyutlar kazanmıştır. Fakat, hala politika, çevre sorunları, 

homoseksüellik, terör, ırkçılık gibi konular işlenmemektedir veya baştan savma bir şekilde 

geçiştirilmektedir. Konuya yaklaşım biçimi hiçbir zaman politik veya toplumsal bakış açısıyla 

olmamakta, daha çok kişisel perspektif söz konusu olmaktadır. Soap operalarda önemli olan 

realizm yerine melodramatik etki yaratmaktır. 

Para ve güç erkek dünyasının konularıdır, bu yüzden daha çok gece soap operaları tarafından 

erkekleri televizyon başına çekmek için araç olarak kullanılmaktadır. Gündüz soap operalarında 

ise ilk planda olan duygular ve ilişkilerdir. Gündüz soaplarında yüksek statülü meslekler ve 

kariyerler söz konusudur, gece soapları ise büyük paralar kazanma temasını işlenmektedir. 

Fakat soap operalarda diyaloglar ile para ve yapabildiklerinin pozitif imajı kodlanmaktadır. 

Güzel evler, göz kamaştıran kıyafetler, pahalı arabalar, değerli hediyeler, mücevherler, partiler 

paranın yapabildiklerine soap dünyasından verilebilecek ilk örneklerdir. Zengin biriyle 

evlenmek mutlu olunacağına işaret etmektedir. Erkek karakterin sevgilisine hediye ettiği yüzük 

diyaloglara konu edilmekte, yakın çekim gösterilerek, ayrıca kadın karakterin mutlu ve duygulu 

yüz ifadesi de bu ayrıntı çekime eklenmektedir.  

Partiler ve evlilik törenleri, büyük ve görkemli olmaktadır. Soap operalar da hiçbir program 

türünde olmadığı kadar çok zengin insan bulunmaktadır. Bu açıdan bakıldığında zenginlerin 

hayatını anlatan bir dizi türü gibi görünmektedir. Kadın izleyiciler, abartılı kıyafetleri, evleri, 

mücevherleri, kısacası zenginliğe dair herşeyi istemeye, bu zengin yaşamı arzulamaya davet 

edilmektedir. Reklam aralarında sergilenen kozmetik ürünler, makyaj malzemeleri, kondisyon 

aletleri ile de onlar gibi güzel ve bakımlı olmaya yönelik bu davet desteklenmektedir.  
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Seriyallerde kimse geçim sıkıntısı çekmemekte, herkes yaşamını devam ettirecek kadar paraya 

sahip olarak gösterilmekte, ama paranın kaynağından bahsedilmemektedir, çünkü kimse 

çalışırken gösterilmemektedir. Bazılarının meslek grupları belli olmasına rağmen, bu kişiler de 

çalışırken görülmemektedir. Yoksul karakterlere bazı soaplarda rastlamak mümkündür, ancak 

fakir olmak, toplumsal değil, kişisel bir problem olarak yansıtılmaktadır. Yoksul karakterler de 

parasızlıktan değil, diğer karakterler gibi kişisel ve duygusal problemlerden konuşmaktadırlar. 

Ayrıca bu fakir karakterler her an zengin olabilmektedir. Evsiz kalan, parasızlıktan bunalıma 

giren, işsizlikten intihar eden karaktere rastlanmamaktadır. 

2.1.2. Soap Opera Türünün Evrimi: 

Soap operalar başlangıçtan günümüze anlatım teknikleri, yapım özellikleri ve içerik bakımından 

oldukça değişmiştir. Kapitalist ekonominin ağırlık kazanması ile birlikte Amerika fırsatlar 

ülkesi olmaktan çıkmıştır. Bu da, orta sınıfın yükselmek, günün birinde iyi bir yerlere gelmesi 

için daha çok çalışıp daha çok beklemesi anlamına gelmekteydi. Maddi ve manevi doyumların 

ertelenmesi, ruhen yıpranmayı ve düş kırıklığını da beraberinde getiriyordu. Böylece, soap 

operalar, orta sınıfın düş görme ihtiyacını karşılayarak toplumsal sisteme uyum sağlamalarını 

kolaylaştırmaktadır. 

1970’lerden sonra seriyallarin izleyici profili değişerek; erkekler, meslek sahibi her iki cinsten 

de insanlar, gençler, üniversite öğrencilerini de içine alarak daha heterojenleşmektedir. Bu 

heterojen yapı soap opera izlemeyi gizlenecek, utanılacak bir deneyim olmaktan çıkarmıştır. 

İzleyici kitlesindeki bu değişme Amerikan toplumunda cinsel rol ayrımının bulanıklaşması ve 

topluma dişil değerlerin hakim olması ile açıklanabilmektedir. 

İzleyici kitlesinin değişmesiyle birlikte, içerik özellikleri de değişmeye başlamıştır. Alkolizm, 

uyuşturucu bağımlılığı, çalışan kadın, feminizm, evlilik dışı kadın-erkek ilişkileri, cinsel devrim 

gibi toplumsal konulara yer verilmiştir. Evlilik kurumu yerine, resmileştirilmeye gerek 

duyulmayan kadın erkek ilişkileri olağan karşılanmaya başlanmıştır. Üstelik eski soap 

operaların tersine bu tür ilişkilere girenler cezalarını çekmemektedir. Bu arada AIDS 

hastalığının dahi soap operaların konuları arasına girdiği görülmektedir. 



 

355 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

Soap opera formatının teknik ve yapım özelliklerinde de değişiklikler olmuştur. Kamera, ışık, 

oyunculuk, kurgu, dekor, mekan kullanımı açısından daha özenli ve dikkatli uygulamalar 

yaygınlık kazanmaktadır. “All My Children” “Young and Restlest” ve “Ryan’s Hope” isimli 

70’li yıllarda yayına başlayan üç seriyaldeki, genç ve güzel insanların görünümü, karakter ve 

atmosferdeki gerçeklik bu yenileşmenin işaretlerini taşımaktadır. Bu değişmelere televizyon 

teknolojisindeki gelişmeler de olanak sağlamıştır. Örneğin video-teyp teknolojisi, dış 

mekanların kullanımına olanak sağlamıştır, elektronik kurgu olanakları yapım sonrası işlemleri 

hızlandırıp kolaylaştırmıştır. 

Ayrıca soap formatının dünyanın farklı ülkelerinde gösterilmesi, farklı kültürel ve ulusal 

özelliklerin katılmasına neden olmuştur. Örneğin, İngiliz soap operaları daha gerçekçi özellikler 

taşıyarak, ırk ayrımı, özürlülerin ve yoksulların ihtiyaçları gibi toplumsal konulara daha çok yer 

vermektedir. Bunda İngiltere’nin köklü bir işçi sınıfı geleneğine sahip olmasının da rolü 

bulunmaktadır.  

Soap opera türünün evrimi telenovela ve gece soap operaları olmak üzere iki alt türün ortaya 

çıkmasına neden olmuştur.  

2.1.2.1. Telenovelalar: 

Televizyon romanı anlamına gelen Telenovelaların konusunu genel olarak Brezilya halkının 

düşlerini süsleyen zengin ve mutlu bir yaşam veya insanların çektikleri acı ve zorluklar 

oluşturmaktadır.Telenovelaların Amerikan yapımı soap operalardan farkı sekiz yada dokuz ay 

içinde sona ermesidir. Telenovelaları soap operalardan farklı kılan bir diğer özellik de kadın 

kahramanlar üzerindeki ataerkil baskıdır. Telenovelalarda başrolde sosyetik kadınlar yerine, 

gecekondu kızları bulunmaktadır. Kadın kahramanın dövülmesi, kamu alanındaki 

davranışlarının zor ve şiddet kullanılarak denetlenmesi, cinselliğinin erkek kahraman tarafından 

kontrol edilmesi, ekonomik olarak erkeğe bağımlı olması, kadın davranışlarının dengesiz olarak 

sunulması, erkek kahraman tarafından toplumsal yaşamının kontrol edilmesi ... vb. bu ataerki 

temelli baskının örneklerini oluşturmaktadır (Binark, 1997:16). Telenovelaların, soap 

operalardan farklı olarak bir de eğitim işlevi bulunmaktadır: Toplumsal sorunlar, yetişkin 
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eğitimi, kürtaj, doğum kontrolü, boşanma .... vb. konularda okuma yazma dahi bilmeyen kişileri 

bilgilendirilmektedir. 

Türk izleyicisinin telenovelalarla tanışması 1986 yıllında “Köle Isaura” ile olmuştur. 1990 

yılına kadar her sabah yayınlanan Brezilya dizileri geniş kitlelere seslenmiştir. Türk izleyicisi, 

toplumsal şartlarımıza uygun düşmesi nedeniyle, dizilerdeki kişilerle özdeşleşmekte hiç zorluk 

çekmemektedir. Dizide çok fazla karakter yer almasına rağmen, iyi kötü ayrımı çok fazla 

vurgulanmaktıdr. Türk sinemasının da çok sık kullandığı zengin fakir aşkı dizilerin Türk 

izleyiciler tarafından sevilerek izlenmesine sebep olmaktadır. 

Soap operalardan farklı olarak dış çekimlere yer verilmekte, Latin Amerika şehirlerinden güzel 

manzara görüntüleri içeriğinde bulunmaktadır. Konular bazı karakterlerin belirgin olarak öne 

çıkmasına neden olmaktadır. Yaklaşık üçyüz bölümlük diziler olmaları da onları soap 

operalardan ayırmaktadır, çünkü otuz yıldır süren soap operalara rastlamak mümkündür. 

Telenovelalarda katolik dinin etkisi ile erotizme fırsat tanınmamaktadır, şiddet duygusu en aza 

indirilmeye çalışılmaktadır. Soap operalardaki cinsellik yerine, telenovelalarda romantizm, din 

ve geleneksel aile toplum ilişkileri ile çerçevelenmektedir. Müzik kullanımı da ayrıcalık 

göstermektedir; jenerikte özgün sözlü, canlı ve ritmik Latin müzikleri, fon müziği olarak da 

tango kullanılmaktadır. 

2.1.2.2.  Gece Soap Operaları: 

Dallas, Hanedan, Şahin Tepesi, Flamingo Yolu gibi seriyaller hem prime-time dizilerinin hem 

de soap operaların özelliklerini taşımaktadır. Gündüz soaplarının, gece soap operası olmasını 

sağlayan “Dallas” bu yeni türün ilk örneğini oluşturmaktadır.  

Gece soap operaları aynen gündüz soap operaları gibi, pek çok karakter ve karmaşık plotları 

içermektedir. Benzeyen bir başka yönü de bir sonunun olmamasıdır. Duygular, kişiler arası 

ilişkiler, aile içi sorunlar, çatışmalar, hırslar, mücadeleler, öfkeler...vb. yine çok önem 

taşımaktadır. Ancak olayların verilişi ve bakış açısı farklıdır, bunun sebebini ise erkek izler kitle 

oluşturmaktadır. 
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Dallas’ı örnek alınacak olursa, Teksaslı petrol zengini ve toprak sahibi büyük Ewing ailesi ile 

ezeli düşmanları yoksul Barnes ailesi arasındaki çatışmaları konu etmektedir. Southfork Çiftliği 

gerçek bir çiftlik mekanında çekilmiştir. Bu dizilerin maddi olanakları gündüz yapımı olanlara 

göre daha iyi durumdadır. Ayrıca haftada bir defa yayınlanması, daha itinalı çalışılmasına 

elvermektedir. Kamera hareketleri daha fazla ve daha profesyoneldir, dış mekan çekimlerine 

daha çok yer verilmektedir. Ev, gece kulübü, restoran mekanları gece soap operalarının 

mekanlarını oluşturmakta, karakterlerin kostümleri, daha çekici ve daha gösterişli 

hazırlanmaktadır. Zenginliği belirten her tür ayrıntı dikkatle seçilmekte ve gerçeğe daha uygun 

olarak kullanılmaktadır. Gündüz soap operalarında izleyicinin hayaline bırakılan şehir 

görüntüleri yerine gece soaplarındaki şehirler, gerçek şehir görüntülerinden oluşmaktadır. 

Para ve gücün kullanımı, gündüz soap operalarına göre daha çok konu edilmektedir. 

Karakterlere eşit önem verilmeye çalışılsa da, gece soap operaları yıldızlar yaratmaktadır. 

Örneğin, başlangıçta Bobby ve Pamela’nın aşkını konu alan dizi Larry Hangman’ın başarılı 

oyunculuğu ile JR.’ın ön plana çıkmasına sebep olmuştur. JR’ın başarısının Amerika’daki 

“Zengin iyidir, dürüsttür” mitinin çöküşü ile alakalı olduğu düşünülmektedir. Çünkü JR 

yozluğun, çürümüşlüğün, ahlaksızlıkların, entrikaların simgesi haline gelmiştir. 

Aile her iki soap opera türü içinde önem taşımaktadır. Gündüz soaplarında romantizm ve 

duygusal evren temel değerken, gece soaplarında kolay servet kazanma ve cinsellik unsuru öne 

çıkmaktadır (Mutlu, 1991:330). Karakterler mutluluktan çok iktidar ve güç peşinde 

koşmaktadırlar. Maddi ve manevi denetimi ele geçirmek mutlulukla eşdeğer olmaktadır. Gece 

soap operalarında dünya, duygusal değil, para ve iktidarı ele geçirmek için her yolun mübah 

olduğu, politik bir dünya olarak algılanmaktadır. 

Aksiyon gündüz soap operalarına göre daha hızlı ve ritmiktir. Bunun nedenleri; kişisel sorun 

çözümlemelerine ve duygusal açıklamalara yer vermemesi, genel bir hedef kitlesi olması ve 

haftada bir kez yayınlanmasıdır. Gece soap operalarında karakterler, gündüz soaplarında olduğu 

gibi işledikleri bir hatanın cezasını günler, aylar, hatta yıllar boyunca çekmemektedirler. Gece 

soaplarında karakterler daha kolay bağışlanmakta ve yaptıkları bir hatanın sonucuna o kadar 

uzun süre katlanmamaktadırlar. Zaten böylesi bir lükse, ne zaman ne mekan ne de izleyicinin 

sabrı izin vermemektedir. 
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Gece soap operalarında bazı karakterler önemli görünse de önemli olan topluluktur, çünkü 

kişisel yaşam topluluk içinde şekillenmektedir. Kimse topluluğun koymuş olduğu kurallarının 

dışına çıkamamaktadır. Topluluk, her karakterin ayrı bir pozisyona sahip olduğu yakın çevreden 

oluşmaktadır. Toplulukta olaylar dizisinin akışına göre bazı karakterler ön plana çıkmaktadırlar. 

Yeni karakterler topluluğa katılabilmekte, karakterlerden bazıları topluluktan ayrılabilmekte, 

ama topluluk varlığını sürdürmeye devam etmektedir. Bir sonu yadsıması nedeni ile topluluk 

asla nihai bir biçimde oluşturulamamaktadır. 

Türkiye’de ise Ferhunde Hanımlar, Bizimkiler, Mahallenin Muhtarları, Baba Evi, Süper Baba, 

Aynalı Tahir ...vb. diziler bu bağlamda değerlendirilebilmektedir. Söz konusu dizilerde 

toplumun özlem duyduğu, geleneksel topluma ait olan dayanışma, yardımlaşma ve büyük bir 

mahalle yer almaktadır. 

3. ÇALIŞMANIN ÖRNEKLEMİ VE BULGULARI 

Çalışmanın örneklemi için on tane gece soap operası seçilmiştir. Örnekler çoğaltılabilse de, aynı 

konuların ve aynı özelliklerin birbirini tekrarladığı görülmektedir. Bu dizilerin kısa özetleri 

aşağıdaki gibidir: 

Zerda (2002) Kudret Sabancı tarafından Gaziantep’te çekilen dizide Mahmut Ağa ile Eroğlu 

Konağı arasındaki gerilim anlatılmaktadır. Şahin Eroğlu, annesi, töreler ve Zerda’ya olan aşkı 

arasında sıkışıp kalmıştır. Erkek kardeşinin ölen eşi ile nikahlanmak zorundadır, ayrıca 

Zerda’nın çocuğu olmuyor diye annesi kendisine yeni bir eş beğenmektedir. Konak, bağ evi, 

hizmetkarlar, takılar, bohçalar, işlemeler izleyenleri Ağa olmayı istemeye yönlendirmektedir.  

Asmalı Konak (2003) Çağan Irmak tarafından yönetilen dizide, Karadağ ve Hamzaoğulları 

olmak üzere iki düşman aile bulunmaktadır. Ancak Karadağların kızı Dilara ve 

Hamzaoğullarının oğlu Osman evlenmişlerdir. Osman’ın öldürülmesi üzerine Dilara baba evine 

geri dönmüştür, fakat ortak torunları bulunmaktadır. Karadağların küçük kızı Zeynep ile 

Hamzaoğlarının oğlu Tamer anlaşmaktadır, bu yakınlaşma Tamer’in Zeynep’e tecavüz 

etmesiyle son bulmaktadır. Dizinin sonunda Sümbül Ağa ile Hamzaoğlu Ali arasında 

yakınlaşma olmaktadır. Aileler düşman olmasına rağmen sürekli yakın ilişkiler kurulmaktadır. 
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İki aile de konaklarda oturmaktadır. Dizi, Seymen Karadağ ile İstanbullu bir ailenin kızı 

Bahar’ın evlenerek, Asmalı Konak’a ve Ürgüp’e gelmesi ve buradaki hayata uyum sağlama 

sorunlarını da içermektedir. Konakta çalışan hizmetkârlar, aileleri ve aralarındaki ilişkilerde yan 

olayları oluşturmaktadır. Ailenin küçük kızı Zeynep’e doğum günü hediyesi olarak cip 

alınmakta, gidilen oteller, gece kulüpleri, restoranlar, yurt dışı gezileri dizinin mekanlarını 

oluşturmaktadır. Dizi de zenginlik ve paranın satın alabileceklerine ilişkin pek çok gösterge 

bulunmaktadır. Konak yandığı zaman yeni bir konak satın alınabilmekte, İstanbul’da 

üniversiteyi kazanan kızlarına ev alabilmektedirler. Okunan özel okullar ve yurt dışında alınan 

eğitimler yine maddi imkanlar sayesinde eğitim olanakları yaratılabileceğinin göstergelerini 

oluşturmaktadır. Konakta herkesin kendine ait odaları ve çalışma odaları bulunmaktadır. 

Konağın iç dekorasyonu da izleyenleri zenginliğe dair her şeyi istemeye yönlendirmektedir. 

Bir İstanbul Masalı (2003) yönetmenliğini Ömür Atay’ın yaptığı dizide Arhan ve Kozan aileleri 

arasındaki ilişkiler anlatılmaktadır. Arhanlar zengin bir aile iken, Kozanlar onların yanlarında 

çalışan hizmetkarlardır ve malikanenin müştemilatında oturmaktadırlar. Bu ailelerin çocukları 

arasındaki ilişkiler diziye konu edilmektedir. Kozan ailesinin kızları Esma, Arhan ailesinin 

oğullarından önce Demir’le yakınlaşmış, sonra Selim ile evlenmiştir. Ancak aile iki oğlunun da 

ilişkilerine tepki ile yaklaşmıştır. Dizide sınıf ayrımı açıkça ortaya konmaktadır. Daha ilk 

bölümden Esma, Selim’in nişanını ağacın üstünden izlemektedir, çünkü partiye davet 

edilmemiştir. Dizide malikanede yaşanan hayat anlatılmaktadır, mutfak alt kattadır ve alt kattaki 

çalışanların yanına ancak bir şey istemek için inilmektedir. 

Aliye (2004) Kutret Sabancı tarafından yönetilen dizide, Aliye Edirne’nin köklü ailelerinden 

Karahan ailesinin gelini olarak görülmektedir. Büyük bir evde kayınvalidesi ve görümcesi ile 

birlikte yaşamaktadır. Annesi ve babasını bir trafik kazasında kaybetmiş olan Aliye, kayınvalide 

baskısı ve kocası Sinan’ın ilgisizliğine karşın, iki çocuğuna tutunarak mutsuz bir yaşam 

sürmektedir. Kocasının bir metresi olduğu, üstelikte kadının hamile olduğunu tesadüfen öğrenen 

Aliye, iki çocuğunu da alarak İstanbul’a bir diş hekimi olan dayısı Feyyaz’ın yanına kaçmaya 

çalışmaktadır. Ancak tren garında onları yakalayan Sinan’ın kızı Ayşe’yi alı koymasına engel 

olamamaktadır. İstanbul’da yeni bir hayat kurmaya çalışan Aliye bir taraftan da kızı Ayşe’yi 



 

360 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

yanına almaya çalışmaktadır. İstanbul’da ve Edirne’de yaşanan evler, gidilen mekanlar 

izleyiciler için yaşam tarzı ve davranış kalıpları sunmaktadır. 

Gümüş (2005) Tarık Alpagut tarafından yönetilen dizi Afyon ve İstanbul’da çekilmektedir. 

Dizide Gümüş ve Mehmet Şadoğlu orasındaki aşk anlatılmaktadır. Afyon’dan İstanbul’a 

Şadoğlu ailesinin konağına gelin olarak giden Gümüş, Mehmet’in aslında onunla isteyerek 

evlenmediğini öğrenmekte, üstelik kayınvalidesi Şeref bu taşralı kız için özel hocalar tutarak 

nasıl davranması gerektiği öğretmeye çalışmaktadır. Ailenin dedesi M. Fikri, Gümüş’ün elinden 

tutarak, ona tekstil fabrikasında iş vermekte ve çizdiği desenler, yıllardır çeyiz olarak işlediği 

iğne oyaları burada işine yaramaktadır. Yeni bir kreasyon hazırlayarak defilelere çıkan 

Gümüş’ün kendine güveni gelmekte, kendi ayaklarının üzerinde durabilen kadın imajı 

sayesinde kocası Mehmet ona aşık olabilmektedir. Dizide büyük bir aile olarak konakta yaşayan 

Şadoğlarında sürekli sorunlar çıkmakta, herkesin bir anda bir gayri çocuğu ortaya 

çıkabilmektedir. Ailenin pek çok şirketi bulunmakta, İstanbul’da bir yalıda oturmakta, yurt 

dışına gidip gelebilmektedir. İzleyiciler bu lüks yaşamı arzulamaya yönlendirilmekte, ancak 

kendi ailelerindeki sorunların o kadar büyük olmadığın görerek rahatlamaktadırlar. 

Binbir Gece (2006) Kudret Sabancı tarafından çekilen dizide Evliyaoğulları ailesi zengin bir 

aile olmasına rağmen, ölen oğullarının eşine/gelinine ve torununa sırt çevirmişlerdir. Şehrazat 

(gelinleri) oğlun ameliyatı için görüşmediği eski kayınpederinden para istemeye gitmekte, 

ancak reddedilmektedir. Bunun üzerine, son çare olarak, henüz deneme süresi ile işe başladığı 

Binyapı holdingin patronu Onur Aksal’dan parayı istemekte ve patronu onunla bir gece 

geçirmesi karşılığında parayı verebileceğini söylemektedir. Aksal ve Evliyaoğullarının 

yaşadıkları evler, gidilen yurtdışı gezileri, restoranlar, hizmetkarlar… vb dizide üst sınıfa ilişkin 

yaşam tarzının göstergeleri olarak yer almakta ve izleyenleri bu yaşam tarzını istemeye 

yönlendirmektedir. 

Sıla (2006) Yasın Uslu ve Gül Oğuz tarafından çekilen dizide Sıla İstanbul’da köklü bir ailenin 

evlatlık kızı olarak büyütülmüştür, gerçek ailesinin öldüklerini sanmaktadır, ancak bir gün 

ağabeyi ve babası, annesinin ölüm döşeğinde olduğunu ve onu görmek istediğini, söyleyerek 

çıkagelirler. Gerçek annesini merak eden Sıla Mardin’e gelir ve berdel kelimesinin anlamını 

öğrenir. Ağabeyinin düğünü için hazırlandığını sanan Sıla, aslında kendi düğünü için 
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hazırlanmaktadır, çünkü ağabeyi Azad Genco aşiretinin kızı Narin’i kaçırmıştır. Kan 

dökülmemesi için zorla evlendirilen Sıla artık Genco aşiretinin gelini ve Baran Ağa’nın eşi 

olmuştur. İstanbul’daki ailesi Sıla’yı merak ederek Mardin’e gelmek istemekte fakat yolda 

geçirdikleri kaza ile hayatlarını kaybetmektedirler. Bütün miraslarını Sıla’ya bıraktıkları 

anlaşılınca, Sıla İstanbul’la kaçma planları yapmaktadır. İstanbul’da ve Mardin’de yaşanan 

evler, hizmetkarlar, para sahibi olan kadının törelere direnebileceği… vb ile paranın 

yapabileceklerine ilişkin örnekler izleyiciye sunulmaktadır. 

Hacı (2006) Şahin Gök tarafından çekilen dizi Cüneyt Ülseverin aynı adlı romanından 

uyarlanmıştır. Dizi, Kayseri’de yaşayan Gesili ailesinin hikayesini anlatmaktadır. Hacı 

Hayrullah Gesili’nin büyük oğlu Ersin ve gelini Şeyda ailenin modern yüzünü oluşturmaktadır, 

yurt dışında eğitim görmüş çiftin bir de Amerika’da doğmuş çifte vatandaş bir çocukları 

bulunmaktadır. Ersin ve Şeyda, Hacı ile birlikte Gesili şirketinde çalışmakta ve ilerleyene 

bölümlerde Ersin Gesili milletvekili olmaktadır. Ailenin küçük oğlu Ahmet, dini temel alan 

örgütlere üyedir ve Cuma namazı çıkışında savaş karşıtı gösteriler yapmaktadır. Ailenin en 

küçük çocuğu Ayşe, Ankara’da okumakta ve türban eylemlerine katılmaktadır. Bu arada 

Hacı’nın erkek kardeşi Faruk Gesili, Ankara’da yapılacak helikopter ihalesinde önemli rol 

üstlenen “The Lady” lakaplı Sevil Ötüşken’le aşk ilişkisi yaşamaktadır. Dizi, siyaset ve 

uluslararası sermaye arasındaki ilişkileri ve akıl almaz bağlantıları işlemektedir. Dizinin 

Kayseri, İstanbul ve Ankara’da çekilen bölümlerinde kalınan evler, malikaneler, konaklar lüks 

yaşam tarzına ilişkin göstergeleri sunmaktadır. 

Asi (2007) dizisi Cevdet Mercan tarafından Antakya’da çekilmiştir. Demir’in ailesinin 

intikamını almak için İstanbul’dan Hatay’a gelerek bir çiftlik satın alması ile olaylar 

başlamaktadır. Demir, annesinin intiharından Kozanoğullarını sorumlu tutmaktadır. Ancak 

Kozanoğullarının kızı Asi’ye ilk görüşte aşık olmasıyla dizinin konusu belirginleşir. Birbirine 

komşu iki çiftlikte yaşananlar, hizmetkarları, gidilen gece kulüpleri, çay ve yemek davetleri 

dizide dikkat çekmektedir. 

Aşk-ı Memnu (2008) Hilal Saral tarafından yönetilen dizi Halit Ziya Uşaklıgil’in aynı adlı 

romanından televizyon’a uyarlanmıştır. Dizi babasının ölümünden sonra Bihter Yöreoğlu’nun 

kendinden yaşça büyük iki çocuk sahibi zengin bir iş adamı olan Adnan Ziyagil ile evlenmesi 
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ile başlamaktadır. Evliliğinde istediği mutluluğu bulamayan Bihter aynı yalıda yaşayan eşinin 

yeğeni Behlül’le yasak aşk yaşamaya başlamaktadır. Bihter’in annesi Firdevs de 

romatizmalarını bahane ederek yalıya taşınmaktadır. Adnan Bey’in baş düşmanı Hilmi Önal 

olarak gösterilmektedir. Dizi boyunca bireyler yalının bahçesinde gezerken, akşam yemeği için 

hazırlanırken dahi dışarıya çıkılacakmış gibi kıyafetler içinde görülmektedir. Giyim, kuşam, 

zayıflama, kilo alma üzerine sohbetler yapılmakta, spor salonlarına gidilmektedir. Yaşanılan 

yalının her penceresinden deniz görülmekte, müzik odası, hobi odası gibi mekanlar yalıda yer 

almaktadır. Dizi, yaşam tarzı göstergeleri içermekte ve rol modeli oluşturmaktadır. 

İncelenen diziler genellendiğinde, iki düşman aile olgusunun Dallas’tan bu yana tekrarlandığı 

görülmektedir. Sürekli yanlış anlaşılmalar ve kavuşulamama üzerine kurulu bir aşk hikayesi 

dizilerde yer almaktadır. Evlenmek bile bu aşklar için kavuşma anlamına gelmemektedir. 

Örneğin, Asi ile Demir’in evlendiği gün Demir tutuklanmıştır. Dizilerdeki ailelerde mutluluk ve 

huzur bir türlü tam olmamaktadır. Tıpkı soap operalarda olduğu gibi, aynı karakterin başına 

trafik kazası, aldatılma, terk edilme, kanser, felç … vb. sayısız felaket gelebilmektedir. Yine 

soap operalarda olduğu gibi, bebeğin babası konusunda daima şüpheler olmaktadır (Aşk-ı 

Memnu, Gümüş). Erkeklerin her an eski ilişkilerinden bir çocukları ortaya çıkabilmektedir 

(Gümüş, Asi). 

Dizilerde genellikle üst sınıfa ilişkin yaşam tarzlarının yer aldığı, malikane, konak, yalı… gibi 

büyük evlerde geniş aile şeklinde oturulduğu görülmektedir. Hizmetkarlar da onlarla aynı 

evlerde kalmakta, ama yerleri ya alt katlar ya da müştemilat olmaktadır. Nitekim, Bihter ile 

Adnan evlendikten sonra Fransız mürebbiye Matmezel De Curton, üst kattaki odasından alt kata 

taşınmakta, böylece hizmetkarlarla eşitlenerek evdeki gerçek yeri hatırlatılmaktadır. Mutfaklar 

alt katta yer almakta, bir şey istemek, kontrol etmek gibi nedenlerle ev sahipleri mutfağa 

girmektedirler. 

SONUÇ  

Tüketimin sadece ürün satın almak ve kullanmak anlamına gelmediği günümüzde, tüketim yolu 

ile kimlikler kurulmakta ve kullanılan ürünler yolu ile diğer insanlara mesajlar 

gönderilmektedir. Bu nedenle, Sıla tokası isimli bir ürün piyasaya sürülmekte, genç kızlar 
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mağazaları dolaşarak Bihter’in bir önceki dizinin bölümünde giydiği kıyafeti aramaktadır. Bir 

İstanbul Masalı’ndaki atkı bağlama şekli moda olurken, Bihter çizmesi, Şehrazat çorabı adı ile 

ürünler vitrinlerde yerini almaktadır. 

Gece soap operaları, TV şirketleri için reklam payı kapmak anlamına gelmediğinden ve özel 

kanalların önemli bir gelir kaynağı reklamlar olduğundan, söz konusu dizilere önemli bir bütçe 

harcanmakta ancak beklenen reyting alınamadığında diziler üç-beş bölüm sonra yayından 

kaldırılmaktadır. Bugün Türkiye televizyonlarında geçmişte yayınlanandan çok daha fazla ve 

sinema anlatım tarzı ile çekilmiş diziler yer almaktadır. Reyting almak uğruna, 1970’lerde ilk 

kez Dallas’la karşılaşan Türk izleyicisinin hayretle karşıladığı ilişkiler, bugün insanları 

şaşırtmamaktadır. Daha önce belirtildiği gibi, soap operalarda yeni karakterlere para ödememek 

için, aynı kadro arasından pek çok kişinin geçmişte ilişkisi olabilmektedir.  

Aile ve aşk konularını merkeze alan soap operalar, aynı zamanda Yeşilçam sinemasının 1960’lı 

yıllarına ait melodram kalıplarına alışkın Türk izleyicisini televizyon başına çekebilmektedir. 

1950’li yıllardan sonra, Türkiye’de alt ve orta sınıfın çalışarak sınıf atlama ihtimali azalmış, 

ancak düş görme ihtiyacı bitmemiştir. Gece soap operaları, üst sınıfa ilişkin yaşam tarzlarını 

göstererek, alt sınıfların hayal kurma ihtiyacına cevap vermekte, onlara “pembe dünyaya kaçış” 

olanağı sunmaktadır. Neticede televizyon bir hikaye anlatıcısıdır ve geçmişte soba başında 

masal anlatan ninelerin yerini almıştır. 
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EĞİRDİR GÖLÜ’NÜN (EĞİRDİR-ISPARTA) KORUMA- KULLANIMINDAKİ İNSAN 

ETKİNLİKLERİNİN SONUÇLARI 

Erol KESİCİ 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

  

ÖZET 

Doğadaki yaşamın kaynağını oluşturan sulak alanlarımız, göllerimiz, suların biyolojik 

zenginliklerimizin çıkış noktasıdır. Ekosistemde; ne kadar çok bitki ve hayvan türü var ise, doğa 

o kadar zengin ve insanların yaşamları o kadar çok rahat ve güvencededir. Doğadaki çeşitliliğin 

azalması yaşamın çok zor ve tek tipleşmesine neden olacaktır. Çünkü doğadaki madde 

çevriminde; bataklık, acı- tuzlusu ekosistemlerinde(farklı yaşam ortamlarında) yaşayan 

bitkilerin, balıkların, kuşların, böceklerin, planktonların (suların mikroskobik canlıları), 

kurbağaların ve daha nicelerinin katkıları vardır.  

Eğirdir Gölü gibi doğal göllerimiz;  tarım, sanayileşme ve insan nüfusunun artmasına bağlı 

olarak; sosyo-ekonomik kalkınma için en çok müdahale edilen alanlarına dönüşmüşlerdir. Bu 

müdahaleler daha çok;  göllerin doğal coğrafik yapılarının farklılaştırılması (kıyı ve göl aynası 

işgalleri)  ve sularının çok farklı amaçlarla (tarım-gölet-baraj) kullanılması için hidrolojisine 

yapılan müdahale şeklindedir. Çeşitli nedenlerle göllere, gölün  doğal yapısında yer almayan, 

bitki-hayvan türlerinin girmeleri;  gölün biyolojik çeşitliliğinin azalmasına ve gölün   ekolojik 

özelliklerinin farklılaşmasına neden olmaktadır.  Bunun yanı sıra göllere çeşitli nedenlerle doğal 

yapısında yer almayan bitki-hayvan türlerinin girmeleri;  gölün biyolojik çeşitliliğinin 

azalmasına,  ekolojik özelliklerinin farklılaşmasına neden olmaktadır.   Bilimsel yöntemler göz 

önüne alınarak yapılmayan bu planlamalar,  ülkemizdeki doğal göllerin kurumasının, bir 

kısmının da su deposuna dönüşmesine neden olmuştur. Eğirdir Gölü; Isparta ili ve ilçelerindeki 

yerleşim alanlarının bir çoğunun  stratejik öneme  sahip içme suyu kaynağı olarak 

değerlendirildiği için, öncelikle korunması gerekir. 
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Bu çalışmada; Eğirdir Gölü’nde insanların son elli yıldır çeşitli nedenlerle sürdürdükleri yanlış 

müdahalelerin, gölün ekolojik yapısında oluşturduğu olumsuzlukların sonuçlarını ve gölün 

mevcut yapısının nasıl korunabileceğiyle ilgili çözüm önerileri amaçlanmıştır. Eğirdir Gölü ve 

çevresinde yürütülen etüt ve gözlemler, havzada konu ile ilgili yaptığımız araştırmalarımız ve 

ilgili literatürle desteklenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Eğirdir Gölü, İnsan davranışları, Doğal sulak alan, Ekosistem, Biyolojik 

çeşitlilik, Koruma- kullanma, su ürünleri,  

                  

EGİRDİR (EGİRDİR-ISPARTA) LAKE PROTECTİON AND USE OF THE RESULTS 

OF HUMAN ACTİVİTİES 

ABSTRACT 

Nature, which is the source of life, wetlands, lakes, waters, biological richness output 

point.Ecosystem, what if there are so many plant and animal species, nature, so rich and so very 

comfortable and deposited in people's lives. Uniformization reduction of biological diversity in 

nature and will result in a very difficult life. Because the cycle of matter in nature, marsh, 

brackish-saltwater ecosystems (in different habitats), living plants, fish, birds, insects, plankton 

(microscopic water creatures), frogs, and many others have contributed. 

Natural lakes such as Lake Eğirdir; depending on agriculture, industrialization and human 

population increase; socio-economic development have become the fields that are most 

intervention. These interventions more, lakes, natural geographical differentiation of structures 

(coastal and lake mirror occupations), and water for very different purposes (agriculture-pond-

dam) in the form of the intervention for use in hydrology. The structure of natural lakes on the 

Lake for a variety of reasons, to tap into the types of plant-animal contained; the biological 

diversity of the Lake, and the Lake's ecological features, causes the reduction. Lakes for a 

variety of reasons to tap into the natural structure of the types of plant-animal contained; a 

reduction in biological diversity, ecological features of the Lake causes the Exchange. Non-

scientific methods, schedules, a portion of the water in natural lakes takes a turn into the store 



 

367 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

has caused. Lake Eğirdir; Isparta province and most of the strategic importance of a 

ilçelerindeki residential areas as a source of drinking water, must be protected first evaluated.  

In this study, Lake you sürdürdükleri people the wrong interventions in the last fifty years due 

to various reasons, the negative consequences of the lake and the lake formed by the ecological 

structure of the solutions to the existing structure on how korunabileceğiyle intended. Studies 

and observations conducted by Lake and around the basin, and the literature on the subject 

supported by our research. 

Key words: Lake Eğirdir, human behavior, natural wetlands, ecosystems,biological diversity,  

protection and utilization, water products, 

1. GİRİŞ  

 İnsanlar varoluşlarından bu güne çevreyle sürekli ilişki içerisinde olmuş ve hiç tükenmeyecek 

bir kaynakmışçasına da doğal alanları korumadan kullanmayı sürdürmüştür. Kentleşme, insan 

nüfusun hızlı artışı ve sanayileşmenin öne çıkarılması; korunması gereken doğal alanların 

işgalini artırarak buralardaki biyolojik çeşitliliği tehdit eder bir hal almıştır. İnsanların çevre 

üzerine olan etkileri Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü modeli olan “Baskı-Durum-Tepki- 

(Pressure-State- Response Model)” modelinde; insan faaliyetleri (enerji, ulaşım, sanayi vb.) 

çevre ve doğal kaynaklar üzerinde kirletici ve atık üretimiyle baskı yaratmaktadır. Bu baskıların 

göstergeleri üretim ve tüketim trendleri ile yakından ilişkilidir. Çevresel baskılar insan sağlığı 

ve ekosistem üzerinde etkilere neden olmakta ve toplumsal tepkilerin oluşmasına yol 

açmaktadır. Bu tepkiler bireysel ya da kolektif biçimde olup çevre üzerinde insanların sebep 

olduğu olumsuz etkileri iyileştirme, adaptasyon veya önleme, çevrenin maruz kaldığı zararı 

durdurma veya geri çevirme ve doğayı ve doğal kaynakları koruma ve himaye etme biçiminde 

gerçekleşmektedir” şeklinde belirtilmektedir(9).  

Doğada başka canlıları yok sayarak insan merkezli ekonomi bakışı mantığı; doğaya hâkim 

olmayı, ne pahasına olursa olsun büyümeyi, doğadan sınırsızca para kazanmayı 

amaçlamaktadır. İnsanlar için doğal kaynaklar ve onların ürünleri çok az masrafla çok fazla 

gelir elde edilen alanlar görülerek, işin kolayına kaçılarak gelecek kuşaklara, canlılara uzun 

yıllar barınma beslenme olanakları sunan doğa ve kaynakları yok edilmeye başlanmıştır. Doğal 
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ekosistemlere dışarıdan gelebilecek etkiler, sonucu doğal dengeyi oluşturan zincirin tamamını 

etkileyerek bu dengenin bozulmasına neden olmakta ve böylece çevre sorunları ortaya 

çıkmaktadır. İnsanlar var olduğu günden buyana hem çevresindeki olaylardan etkilenmiş, hem 

de çevresini etkilemiştir. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte birçok ülke doğayı sonsuz bir 

kaynak olarak kabul etmiş ve kullanmış, doğanın kendini yenileme yeteneğinin sınırlı olduğunu 

fark etmek istememiştir.     

1.1.Araştırma Yerinin Konumu  

Eğirdir Gölü; Türkiye’nin Batı Akdeniz bölümünde; Isparta İli sınırlarında yer yüzünün; enlem 

35
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sistemlerinde yer alır. Gölün deniz seviyesinden yüksekliği 917.7 m olup, kuzey-güney 

uzanımlı büyük bir çöküntü alanının N sınırında sarp ve dar vadide yer alan vadi 

gölüdür(Resim1). Dik kayalara, düz ve sığ bir tabana sahip olan gölün N-S doğrultusundaki 

uzunluğu 48 km,kıyı uzunluğu 150km’dir(Resim1). 

 

Resim1-Eğirdir Gölü 

1.2.Doğal Alanların Önemi 
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Eğirdir Gölü gibi doğal sulak alan ekosistemleri binlerce yıllık doğal yapı ve dengeleriyle; 

(hiçbir masraf gerektirmeden) üreten, havzadaki fazla suyu depolayan ve suyunun kalitesini 

artıran biyolojik yapılardır. Sulak alanlarla iç içe olan orman, mera ve çayırlarımız birçok canlı 

türünü barındırmakta ve türlerin nesillerinin sürekliliklerini sağlamaktadır.   Ekosistem 

denilince akla ilk önce doğal kaynaklar gelmektedir. Doğal ortamlarda bitki ve hayvanların tür 

ve sayısının çok olması o doğal kaynağın zenginliğinin göstergesidir. Bu da tüm canlıların su, 

toprak ve hava gibi yaşamsal kaynaklarının kalitesinin göstergesidir. Biyolojik çeşitlilik; 

içtiğimizin suyun, soluduğumuz havanın, beslendiğimiz toprağın kalitesini kaynağıdır.  Sulak 

alanların tropikal ormanlarla birlikte yeryüzünün en çok biyolojik üretim yapan ekosistemleri 

olup, sulak alanlar bulundukları havzanın nem oranını artırarak öncelikle yağış ve sıcaklık 

olmak üzere iklim elemanları üzerinde olumlu etki yaparlar.   

1.3.Gölün Ekolojik Yapısındaki Farklılaşmanın Nedenleri 

Ekolojik yapılar; doğal su kaynaklarımızın fiziksel, kimyasal, biyolojik ve hidrolik 

bileşenlerinin ve bu bileşenlerin sulak alanların ve bu alanlara ait ürün, işlev özelliklerinin 

etkileşimlerinin toplamıdır. Eğirdir Gölü, su miktarı yönünden yurdumuzun en büyük doğal tatlı 

su gölüdür. Göl; yüzeyi I. Derece Sit Alanı, uluslararası kriterlere göre A sınıfı sulak alan ve Su 

Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği (SKKY)’ne göre I. Sınıf yüksek kalite içme suyu  özelliğine 

sahiptir. Eğirdir Gölü’nden başta Isparta ili olmak üzere çok sayıdaki yerleşim alanına (ilçe-

belde-köy) içme suyu temin etmektedir. Göl; su ürünleri, tarım alanlarının kazanılması- 

sulanması, turizm ve rekreasyon amaçlı kullanımların etkisi altındadır. Bu tür kullanımların 

aşırılığı ve göle yapılan müdahaleler gölün ekolojik yapısında olumsuzluklar oluşturmaktadır. 

Ekolojik yapıların değişiminde etkili olan faktörler (1,2,3,10,12): 

*Su seviyesindeki azalmalar (hidrolik değişim)-aşırı su çekimleri, baraj-HES-gölet, sondaj 

* Biyolojik çeşitliliğin farklılaşması (doğal olmayan türlerin sulak alanlara girişi) 

* Fiziksel değişimler  

* Eğirdir Gölü ile ilgili koruma yasalarının uygulanmasındaki sorunlar  

*Su kirlilikleri 
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Eğirdir Göl’ünün çevresinde bulunan 80 den fazla yerleşim alanın tümü; tarım, turizm, yol, 

ikincil konut vb amaçlarla gölün kıyı kenar çizgisinde dolgu alanları oluşturmaktadır. 

Havzadaki yerleşim alan yetersizliği öne sürülerek göl kıyı alanlarında, göl kıyı kenar 

çizgilerinde yasal olmayan yapılaşmalarla süregelen işgaller yıllardır devam etmektedir. Eğirdir 

Gölü havzasında 59 adet soğuk hava deposu ile tarımsal ürün işleme ünite ve fabrikaları yer 

almaktadır. Havzada aktif olan hiçbir arıtma ünitesi bulunmamaktadır.       

1.4.Gölün Doğal Türlerinin Yok Olmasının Nedenleri 

Ekolojik döngüde, canlılar kendileri için yaşamsal olan maddeleri bulundukları ortamdan alırlar 

ve bunları çeşitli şekillerde yine yer aldıkları ortamlarına verirler. Böylelikle bir ortamda 

türlerinin sürekliliği sağlanmaktadır. Ekolojik döngülerin tüm biosfer için sürdürülebilirliği bir 

koşula bağlıdır.  Bu da; sorunların yaratıcısı olan insanların, doğaya ve  yaşamsal olan doğal 

döngülerin dengesini bozacak düzeyde etkide bulunmamasıyla sağlanabilecektir (10). 

Ülkelerin gelişmişliklerine bağlı olarak; doğal kaynaklardaki tüketim kaynağın bulunduğu 

bölgede yaşayan insanların gereksinimlerine göre değil dış pazar ihtiyaçlarına göre 

şekillendirilmiştir. Bu şekildeki üretimler bölgede 10-15 yıllık ekonomik girdi sağlamış fakat 

doğal kaynağın ekolojik yapı ve dengesinin bozulmasıyla üretim yok noktasına ulaşmıştır. Bir 

nevi eldeki bulgurdan olunmuş ve doğal alan yok olma tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir. 

Dünyada bir çok örneklerine rastlanılan” üretimin, insanların ihtiyacı için değil, dış pazarın 

ihtiyacı doğrultusunda yapılması” ve “1960’larda Afrika’daki Victoria Gölü’ne salınan yabancı 

bir balık türü (Nil levreği-Lates niloticus), başlangıçta bölgede ekonomik bir zenginliğe 

dönüşmüştür. 200 balık türünü yok eden bu etobur balık, Avrupa Birliği ülkelerine her hafta 

tonlarca taşınırken, Tanzanya’da halk zenginleşeceği yerde gitgide daha da yoksullaşmıştır. 

Victoria Gölü’nde çevresel bir felakete neden olan bu balığın öyküsü, yönetmen Hubert Sauper 

tarafından “Darwin’in Kabusu” adlı belgesel filminde çarpıcı bir şekilde ele alınmıştır. Sauper, 

bu konuyu “yeni dünya düzeninin ironik ve dehşet verici alegorisi” olarak tanımladığı (7-14); 

bu üretim örnekleri bizim ülkemizin doğal göllerinde de yaşanmış ve yaşanmaktadır. Buna ilk 

örnek  olarak Eğirdir Gölü verilebilir. 
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İnsanlar teknolojik gelişmelerden yararlanarak çeşitli ekolojik döngülere engel olmuşlar ya 

akışını değiştirmişler yada doğal yapılarında yer almayan madde ve canlıları ortama ilave 

ederek, doğal döngülerinin dengesini bozmuşlardır. Buna örnek; Eğirdir Gölü’ne 1955 yılında 

Sander lucioperca (Dişli Balık-Sudak-Tatlı su levreği), 2000 yılında Carasius gibelio (Gümişi 

havuz balığı-İsrail- Çin-Çim sazanı), 2005 yılında da Atherina boyeri (Gümüş balığı) (Resim2) 

vb egzotik (yabancı-istilacı) balık türlerinin bırakılmasıdır.   

  

 

Resim2-a-Dişli Balık- Sudak-Tatlı Su Levreği               b-G.havuz balığı- Çin Sazanı          c- 

Gümüş balığı 

 

Etçil besinlerle beslenen ve gölün doğal yapısında yer almayan istilacı balık bu türleri; gölün 

doğal türleri olan otçul balıklardan; sazan (Cyprinus carpio), eğrez(Vimba vimba), kavinne 

(A.handlirschi),  siraz (Capoeta pestai) (Resim3) vb. 8 doğal türün yok olmasına, bunun  sonucu 

da, gölün yaşamsal döngüsünün ve verimliliğinin bozulmasına neden olmuştur (12). 

     

Resim3-Eğirdir Gölü’nün doğal türleri a)Sazan     b) Eğrez 
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2. TARTIŞMA VE ÇÖZÜM ÖNERİLER 

Eğirdir Gölü’nün doğal olan balık türlerini sazan, kavine, siraz, eğrez, yağ balığı gibi otçul 

balıklar oluşturmaktadır. Avrupa ülkelerinde göllerin ekolojik yapısını olumsuz yönde etkilediği 

bilinmesine rağmen, Eğirdir Gölü’ne ekonomik önemi yüksek denilerek istilacı ve carnivor 

(etçil) olan S.lucioperca (Sudak-dişli) balığı bırakılmıştır. Sudak, yıllık üretimi 500 tonu aşan 

otçul balıkların bir çoğunun türünü yok etmiş ve üretimi de 500kğ düşürmüştür. Eğirdir 

Gölü’nde sazan, siraz, kavinne gibi otçul balıkların sayı ve türlerinin azalması,1980 li yıllardaki 

yıllık üretimi 800 ton olan sudakların, gölde besin bulamaması sonucu üreyemediklerinden 

üretimleri 10‘lu kg’lardadır. Bu türler yöre halkının balık yeme alışkanlıklarına da 

uymamaktadır. Yüzlerce yıldır balık verimliliği üst düzeyde olan gölde son 20 yıldır “dökme 

balıkla” (para harcanarak göle balık bırakma) bile istenilen verim  sağlanamamaktadır.  

Eğirdir Gölü’nde sudak balığından umut kesilince göle; Çin sazanı, kadife balığı, en son olarak 

da  İznik ile diğer göllerimizde balıklandırılmasının olumsuz sonuçları tespit edilen ve sudak 

dan daha tehlikeli olduğu bilinen gümüş balığı ile balıklandırılmıştır. Bu tür egzotik-etçil 

balıkların, Avrupa ülkelerindeki doğal göllerde yaptıkları bilinen tahribatlar 

araştırılmadan/görmezden gelinerek göle bırakılması, insan etkinlikleri sonucu göle yapılan çok 

önemli bir biyolojik müdahaledir/ katliamdır. Bu müdahalenin sonucunda gölün doğal direnci 

azalmıştır. Gölde alınabilecek bilimsel önlemlerle gölün eskiye dönüşü değil, anca  

iyileştirilebilmesi söz konusudur. Çözümü gölün doğal yapı ve biyolojik çeşitliliğinin 

sağlanmasındadır. Gölde önceki yıllardaki doğal balıkların sazan, sıraz, kavine vb türlerin, göle 

tekrar kazandırılması söz konusu değildir. Çünkü; göl istilacı, etçil balıkların baskısı altındadır, 

bu balıkları nasıl yok edilebilecektir. Amaç; göle balık atıp balık büyütmek değil, gölde doğal 

yapıya uyan ve koruyan balık üretmek olmalıdır. 

Eğirdir Gölü’nde su bütçesi mutlaka korunmalıdır. Göl; çevresi sayıları her gecen gün   artan 

aşırı oranda meyve-sebze alanlarının kirlilik ve “vahşi sulama” su ihtiyacının baskısı altındadır. 

Tarım alanlarındaki planlamalar “ Damla Gübreleme” (sulama) yöntemiyle hem göl su seviye 

ve kalitesi hem de topraklarımız korunacaktır. Havzada tarımda damla gübreleme oranı%30-40 

arasındadır. Bu oran içme suyu kaynakları için oldukça yetersizdir. Tarımsal ürünlerin 

değerlendirilmesi üretim birliklerince sağlanmalıdır. Göl havzasında kuraklığa dayanıklı bitkiler 
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seçilmelidir. Eğirdir Gölü içme suyu olarak stratejik öneme sahiptir ve gölün planlama- 

kullanım amacında öncelikler göz ardı edilmemelidir(Resim4). 

 

 

Resim 4-Eğirdir Gölü-tarım-içme suyu-turizm 

 

Göllerin; tarım ve yerleşim alanlarının atık dökme yeri olarak görülmesi ve ekosisteme 

(çevreye) insanların olumsuz müdahaleleri doğal alanlarımızın sürdürülebilirliğinde ciddi 

kaygıların oluşmasına neden olmaktadır. Gölün kıyı ve göl aynasındaki işgallerin mahkeme 

kararları ile verilen yıkım kararlarının yerine getirilmemesi, gölün ekolojik yapısında baskı 

oluşturmaktadır. Gölün diğer bir sorunu da; gölün politik malzeme ve suyunun da meta olarak 

görülmesidir. Su; tüm canlıların ortak malıdır, hakkıdır. 

Sanayileşmenin de etkisiyle ekonomilerde kalkınmanın çevresel boyutu uzun yıllar ihmal 

edilmiş, çevre ve doğal kaynaklar yalnızca “ham madde” ve/veya “yutak” olarak 
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değerlendirilmiştir. Eğirdir Gölü’nün binlerce yıllık biyolojik çeşitliliğinin, son kırk yıl 

içerisinde başkalaştırılmıştır. Yıllar önce Eğirdir Gölü’nde verimliliği Oligotrofik düzeyde idi. 

Eğirdir Gölü ile ilgili son on yılda yapılan çalışma ve geliştirilen proje sonuçlarında 

araştırmalar, gölün Mezotrofik olduğunu hatta bu düzeyin, Ötröfik (verimsiz) derecesinde 

olduğunu belirtmektedir. 

İnsanlar diğeri canlıların aksine, çevre üzerinde biyolojik bir organizma olarak etkisinin çok 

ötesinde gerek niteliksel gerekse niceliksel etkiler yaratmaktadır. Bu tür etkiler insanın biyolojik 

faaliyetlerinden değil, üretim faaliyetlerinden, iktisadi faaliyetlerinden kaynaklanır. İnsan doğal 

süreçte ekolojik devre içinde olmayan maddeler üretmekte ve bunları sistemin içine 

katmaktadır. Doğal çevreye yapılan müdahaleler ekosistemin önemli bölümlerinde dengenin 

bozulmasına neden olmaktadır. Çevre kirlenmesi ekolojik devrelerin kopmasının 

göstergesidir(5). Çağdaş ekolojinin sistem yaklaşımını kullanması ile birlikte çevre sorunlarının 

küreselliği de ortaya çıkmıştır. Dünyanın bir noktasında meydana gelen bir sorun sadece bir 

kent ya da bölge ile sınırlı kalmayıp tüm ülkeyi, kıtayı ya da dünyanın tümünü 

etkileyebilmektedir(4). Bilimin yardımı ile doğaya egemen olduğunu düşünen insanoğlu yine 

bilimin yardımıyla felaketini de görmüştür. Çevrenin uğradığı baskılar, bozulmalar, kayıplar, 

insan-çevre dengesini olumsuz etkileyerek, günümüz insanı ile doğanın arasını açtığı 

belirtilmektedir(13). Eğirdir Gölü’nde yaşananlar buna örnektir. Eğirdir Gölü gibi doğal 

alanlarımızın önce yaşam için gereklidir. Gölün önceliğinin balıklandırma olmamalı, doğal 

dengesi göz ardı edilmeyen, korunan, temiz ve sağlıklı göl ortamında su ürünleri 

yetiştiriciliğinin daha sağlıklı olacaktır. Buna karşın balıksız yaşana bileceğini, fakat susuz 

yaşanamayacağını, balığın üretilebileceğini, suyun ise yalnız doğadaki su kaynaklarınca 

üretildiğini, suyumuz temiz ise yaşamın- sağlığımızın iyi olacağını bilmemiz gerekir; bu 

nedenlerle mutlaka  “suyun korunması ilkesi” önceliklerimizi oluşturmalıdır. 
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ÖZET 

Bu çalışmanın temel amacı Eskişehir kent merkezinde son 30 yılda hava kirliliği ve doğal gaz 

uygulamaları konusunun irdelenmesidir. Genel olarak kış aylarında ısınma amacıyla kalitesiz 

kömür kullanımı, plansız ve düzensiz kentleşme ve olumsuz iklim faktörlerine bağlı olarak 

ortaya çıkan hava kirliliği 1980’li yıllarda Eskişehir’de de yaşanmaya başlanmıştır. Kent 

merkezindeki ilk hava kirliliği ölçümleri Eskişehir Devlet Mühendislik-Mimarlık Akademisi 

tarafından 20 Ocak - 20 Nisan, 1982 ve 1 Aralık 1982 - 28 Şubat, 1983 tarihleri arasında 

asidimetrik yöntemle yapılan SO2 ölçümleridir. Bu süreler içerisinde, Arifiye Mahallesinde 

ölçülen 24 saatlik ortalama değerlere göre SO2 derişiminin 22-727 µg/m
3
 arasında değiştiği, 

aritmetik ortalamanın ise 304 µg/m
3
 olduğu belirlenmiştir. Sağlık Bakanlığı’nca 1985-1990 

yılları arasında Köprübaşı mevkiinde yapılan hava kirliliği ölçümlerinde Hava Kirliliği Kontrol 

Yönetmeliğinde (HKKY)  SO2 için verilen Kısa Vadeli Sınırın(KVS= 400 µg/m
3
)  aşıldığı gün 

sayısı Aralık 1986 de 11, Ocak 1987 de 22, Şubat 1988 de 5, Aralık 1989 de 3, Ocak 1990 da 

19 ve Şubat 1990 da ise 11 gün olarak verilmiştir. Eskişehir İl Çevre Durum Raporu’nda 1992-

2009 yılları arasında 1992-1993, 1993-1994 ve 1994-1995 kış dönemlerinde,  SO2 için verilen 

Kısa Vadeli Sınır değerinin özellikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarında aşıldığı, 1995-1996 

döneminden sonraki yıllarda  ise Uzun Vadeli Sınır Değeri (UVS) olan 150’nin de altına 

düştüğü kaydedilmiştir. 

 

 Hava kirliliğindeki bu azalışın temel nedeni 1996 yılından itibaren sanayide tamamen ve evsel 

ısınmada pek çok bölgede doğal gaza geçilmesiyle ilgilidir. Bu arada son 20 yılda Anadolu 

Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünce hava kirliliği konusunda çok detaylı bilimsel 

araştırmalar yapılmış ve 2010 yılında Eskişehir temiz hava planı (2011-2014) hazırlanmıştır. 

Partikül Madde ve SO2 yanında NO2,O3 ve PAH gibi kirleticilerin ve ulaşım araçlarının neden 
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olduğu kirliliğin de irdelendiği bu raporda,  Eskişehir için ulusal yasal sınır değerleri zorlayan 

bir durum söz konusu olmasa da geniş ölçekte Avrupa Birliği ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 

gibi kuruluşların oluşturmuş olduğu standartların üzerinde değerlere rastlandığı 

kaydedilmektedir. Hava kirliliğinin önlenmesi amacıyla doğal gaz kullanımına ilk kez Eskişehir 

Organize Sanayi Bölgesinde (EOSB) Botaş bünyesinde 1990 yılında başlanılmış daha sonra bu 

hizmet özelleştirme kapsamı içerisinde 2004 yılında Eskişehir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş. 

(ESGAZ)  firmasına devredilmiştir. ESGAZ, Büyükşehir Belediyesi mücavir alanlarda yer alan 

imara açık tüm cadde ve sokaklara doğal gaz hizmeti vermekte olup 2004 yılında devir alınan 

107.000 bağımsız birim sayısını 2011 yılı sonu itibariyle 300.000’e çıkartmıştır. EOSB bölgesi 

hariç evsel ve şehir içi sanayi tüketimi de 2005 yılında 211.756.888 m
3
 iken, 2011 yılında 

348.974.147 m
3
’e çıkmıştır. Tüm bu olumlu gelişmelere karşın doğal gaz alt yapısı  bulunan 

bazı semt ve apartmanlarda günümüzde de ithal ve yerli kömür kullanılması zaman zaman hava 

kirliliğine neden olmaktadır.  İlk aşamada kent merkezinde özellikle kış aylarında kömür yerine 

tamamen doğal gaza geçilmesi ve ulaşım kaynaklı hava kirliğinin azaltılması için gereken 

önlemlerin alınması önerilmiştir. 

Anahtar Sözcükler: Eskişehir, Hava Kirliliği, Doğal Gaz   

 

 

 

  1-GİRİŞ: 

Hava kirliliği herhangi bir atmosferik ortamda havanın doğal olarak içerdiği katı, sıvı veya gaz 

şeklinde  madde miktarı ve çeşidinin   değişik nedenlerle artarak çevredeki canlı ve cansız 

varlıklara zarar verecek düzeye çıkmasıdır. Yıldırımlarla oluşan orman yangınları, toz fırtınaları 

ve volkan patlamaları ile ortaya çıkan doğal hava kirlenmeleri insanların neden olduğu hava 

kirlenmesinin yanında oldukça önemsiz kalır. Yirminci yüzyılın başlarında özellikle Kuzey 

Yarım Küresinde gelişmekte olan ülkelerde kış aylarında binaların ısıtılması, endüstriyel 

faaliyetler, enerji üretimi ve taşımacılık sırasında çeşitli kirleticilerin ortaya çıktığı genellikle 

bilinmektedir. Endüstri bölgelerinde ve trafiğin yoğun olduğu yerlerde yıl boyu, yerleşim 

yerlerinde ise kış aylarında görülen hava kirliliğine yol açan temel faktörler, düşük kaliteli yakıt 

tüketimi, hızlı ve düzensiz kentleşme, endüstri için uygun olmayan yer seçimi, bölgenin 
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topoğrafyası ve meteorolojik olaylardır. Hava kirliliğine yol açan kirleticiler:Gazlar (Kükürtlü 

Gazlar,Karbon Oksitleri, Nitrojenli Gazlar, Hidrokarbonlar, Florür, Ozon) ve Partikül Maddeler 

(PM) olarak iki ana grupta toplanabilir.Gazların insan sağlığına etkileri suda çözünme 

özellikleri ile ilgili olarak solunum yoluyla vücuda alınan SO2 ve NOx gibi gazların ağız, nefes 

borusu ve bronşlarda asit oluşumuna ve sağlıklı kişilerde bronşit, astım ve amfizem gibi 

solunum sistemi hastalıklarına yol açtığı ve esasen hastalıklı olan kişilerde ise hastalıkların daha 

da ağırlaşmasına ve bu nedenle ölümlerin artmasına yol açtığı bilinmektedir. İnsan sağlığı 

yanında bitki ve hayvan sağlığını da etkileyen hava kirliliği asit yağış oluşumuna neden olarak 

akarsu, göl ve topraklardaki canlı hayatını olumsuz yönde etkilemektedir(1). Yirminci yüzyılın 

ilk yarısında hava kirliliği nedeniyle oluşan ve saptanabilen ilk kitlesel ölümün 1930 yılında 

Belçika’da Meus Nehri Vadisi’nde meydana geldiği ve bu olayda 63 kişinin öldüğü, 600 kişinin 

ise hastalandığı kaydedilmiştir. 1948 yılında, Donora Pensilvanya’da SO2 konsantrasyonu 5500 

mikrogram metreküpe yükselmiş üç gün içinde 20 kişi ölmüş 6000 kişi hastalanmıştır. 

Londra’da kalitesiz yakıt tüketimi nedeniyle hava kirliliğine bağlı bir afet 1952 ‘de yaşanmış ve 

4000 kişiden fazla insan ölmüştür. Bu kitlesel ölümlerden sonra, konunun insan/ toplum sağlığı 

yönünden de önemi anlaşılmış ve Londra afetinden birkaç yıl sonra konuya insan sağlığı 

açısından yaklaşan ve ciddi önlemler getiren ilk yasal düzenleme Hava Kirliliği Kontrol Kanunu 

adı altında 1955 yılında İngiltere’de kabul edilmiştir (2).  

 

2- ESKİŞEHİR’DE HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÇÜMLERİ: 

2.1.1982-1983 Dönemi 

Eskişehir’de 1982 Ocak ayı ortalarında kamuoyunu büyük ölçüde rahatsız eden hava kirliliği 

düzeyinin belirlenmesi için valilik makamının talebi  üzerine Arifiye Mah. Vet. Sağlık ve 

Kontrol Laboratuvarında 20 Ocak,1982 ile 20 Nisan, 1982 ve 01 Aralık, 1982-27 Şubat, 1983 

tarihleri arasında asidimetrik yöntemle SO2 analizleri Devlet Müh. Mim. Akademisi  tarafından 

yapılmıştır. Bu süreler içerisinde  ölçülen 24 saatlik ortalama değerlere göre SO2 derişiminin 22-

727 µg/m
3
 arasında değiştiği, aritmetik ortalamanın ise 304 µg/m

3
 olduğu belirlenmiştir. Bu  

ölçümler arasında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından sınır değeri olarak önerilen 450 

µg/m
3
 düzeyinin zaman zaman aşıldığı, ancak aynı dönemlerde Erzurum ve Ankara’da ölçülen 

değerlerin altında seyrettiği kaydedilmiştir(3,4). 
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2.2. 1885-1990 Dönemi 

Sağlık Bakanlığı’nca 1985-1990 yılları arasında Köprübaşı mevkiinde yapılan hava kirliliği 

ölçümlerinde Hava Kirliliği Kontrol Yönetmeliğinde (HKKY)  SO2 için verilen Kısa Vadeli 

Sınırın(KVS= 400 µg/m
3
)  aşıldığı gün sayısı Aralık 1986 de 11, Ocak 1987 de 22, Şubat 1988 

de 5, Aralık 1989 de 3, Ocak 1990 da 19 ve Şubat 1990 da ise 11 gün olarak verilmiştir(5,6).  

 

2.3. 1990 sonrası ,    

2 Kasım 1986’da yürürlüğe giren Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği (HKKY)  

kapsamında 1986 yılından itibaren 2008 yılının ortasına kadar Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü 

tarafından yaz aylarında tek,  kış aylarında ise kentin iki noktasında 24 saat esasına göre SO2 

(asidimetrik yöntem) ve Partikül Madde (refraktometrik yöntem) örnekleme ve ölçüm 

çalışmaları yapılmıştır. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen günlük ölçümler 

Eskişehir’in 2008 yılında Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı bünyesindeki on-line ve sürekli 

izleme ağına katılması ile sonlandırılmıştır.Eskişehir kent merkezinde 1992-2010 yılları 

arasındaki kış dönemi(Ekim-Mart) SO2 ve PM ölçüm sonuçları Grafik.1 ve Grafik.2 de topluca 

verilmiştir(7).  

 

• 1992-2010 Yılları Kış Sezonu PM 
Değerlendirmesi

PM

1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002

EKİM 58 44 63 65 55 50 43 35 50 47

KASIM 75 50 82 112 93 66 73 57 96 47

ARALIK 79 62 93 100 84 67 54 78 44 54

OCAK 92 79 87 84 73 85 59 67 46 53

ŞUBAT 63 63 99 66 72 73 71 68 54 51

MART 50 66 67 60 54 55 66 72 38 43
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Grafik.2.1992-2010 Yılları Kış Sezonu Partikül Madde Değerlendirmesi

PM  Kış Sezonu Ortalaması Sınır Değeri: 200/µg/m³

Eskişehir İl Çevre Durum Raporu, 2010 
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SO2

1992-1993 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003

EKİM 58 55 72 54 56 66 45 32 42 44 38

KASIM 271 238 277 119 98 78 66 54 70 48 54

ARALIK 430 418 376 120 85 78 69 66 53 62 66

OCAK 449 428 351 107 113 113 64 65 49 60 60

ŞUBAT 353 352 406 91 137 97 71 63 62 54 54

MART 245 335 207 80 93 86 67 63 46 47 58
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Kış Sezonu Ortalaması Sınır Değer : Kükürtdioksit ,250 µg/m³

Grafik.1.1992-2010 Yılları Kış Sezonu SO2 Değerlendirmesi

Eskişehir İl Çevre Durum Raporu, 2010 

 Yukarıdaki grafiklerle de görüldüğü gibi, Eskişehir İl Çevre Durum Raporu’nda 1992-2009 

yılları arasında 1992-1993, 1993-1994 ve 1994-1995 kış dönemlerinde,  SO2 için Kısa Vadeli 

Sınır Değeri olan 400 µg/m
3
 sınırının özellikle Aralık, Ocak ve Şubat aylarında aşıldığı, 1995-

1996 döneminden sonraki yıllarda  ise Uzun Vadeli Sınır Değeri olan 150’nin de altına düştüğü 

kaydedilmiştir(7). Hava kirliliğindeki bu azalışın temel nedeni doğal olarak 1996 yılından 

itibaren sanayide tamamen ve evsel ısınmada pek çok bölgede doğal gaza geçilmesiyle ilgilidir. 

Yurdumuzda 1990’lı yıllardan itibaren özellikle ısınma amacıyla kalitesiz kömür yerine doğal 

gaza geçilmeye başlanmasıyla Bursa ve Erzurum gibi kent merkezlerinde de hava kirliliğinde 

önemli azalmaların olduğu belirtilmiştir(8),(9). 

2.4. Anadolu Üniversitesi Araştırmaları 

Son onlu yıllarda Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünce hava kirliliği 

konusunda çok detaylı bilimsel araştırmalar yapılmış ve 2010 yılında Eskişehir Temiz Hava 

Planı (2011-2014) hazırlanmıştır(10,11).   Partikül Madde ve SO2 yanında NO2,O3 ve PAH 

(Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar) gibi kirleticilerin ve ulaşım araçlarının neden olduğu 

kirliliğin de irdelendiği bu araştırmalarda belirlenen bulgu ve önerilere göre: 

 

 “Doğalgaz tüketiminin yaygınlaşmasına paralel olarak SO2 kirliliği zaman içinde önemli 

oranda azalmış olsa da, kömür kullanımından kaynaklı sorunların kışın hala ciddi etkilerinin 
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olduğu, hem doğal kaynaklı tozun, hem de trafiğin PM katkısı nedeniyle, PM seviyelerindeki 

mevsimsel değişimin ise, SO2’de olduğu kadar belirgin olmadığı, NO2 kirliliğinde birinci sırayı 

trafik emisyonlarının (özellikle dizel yakıtlı araçlar) aldığı belirtilmiştir. Aralık 2004 tarihinden 

itibaren raylı taşımaya geçişle birlikte özellikle trafik yoğun bölgelerde NO2 seviyelerinde 

belirgin bir   düşüşün (~ %45), gözlendiği, kış sezonunda (Eylül-Nisan) yüksek  NO2 ve düşük 

ozon derişimlerinin, yaz sezonunun başlamasıyla (Nisan-Eylül) ise düşük  NO2, yüksek ozon 

derişimleri gözlenmiştir. Bu arada Eskişehir’de atmosferik PAH bileşiklerinin başlıca 

kaynaklarının; kış mevsiminde çoğunlukla evsel ısınma  yaz aylarında ise trafik olduğu 

görülmektedir.” 

 

Grafik.3.de görüldüğü gibi  Eskişehir için ulusal yasal sınır değerleri zorlayan bir durum söz 

konusu olmasa da geniş ölçekte Avrupa Birliği (AB) ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi 

kuruluşların oluşturmuş olduğu standartların üzerinde değerlere rastlandığı vurgulanmaktadır.  

 

 

 

Grafik.3. Eskişehir’de SO2 seviyelerinde (µg/m
3
) yıllık değişimler ve değişik sınır değerleri ile 

karşılaştırılması(10). 
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3-DOĞAL GAZ ÇALIŞMALARI 

Eskişehir’de doğal gaz ile ilk kez 1990 yılında Organize Sanayi Bölgesinde(OSB) kullanılmaya 

başlanmıştır.  OSB’den kaynaklanan hava kirliliğinin ciddi oranda gerilemesini takiben şehir 

yönetimi tarafından 1994 yılında şehir merkezinde bulunan sanayi kuruluşları ve büyük 

tüketicilerinin yanında ısınma amacıyla da doğal gaz kullanmasına karar verilmiştir. Eskişehir 

genelinde BOTAŞ bünyesi altında doğal gaz hizmeti verilirken 2002 yılında özelleştirme 

kapsamına alınmış ve ESGAZ adı altında özel bir firma tarafından bu hizmet 2004 yılından 

itibaren verilmeye başlanılmıştır. Yaptığı yatırımlar ile Eskişehir Büyükşehir Belediyesi 

mücavir alanında yer alan imara açık tüm cadde ve sokaklara doğal gaz ulaştıran ESGAZ, 

Grafik.4.görüldüğü gibi 2004 yılında devir aldığı 107.000 BBS (bağımsız birim sayısı)  müşteri 

sayısını 2011 yıl sonunda  300.000 BBS’e çıkarmıştır. EOSB bölgesi hariç evsel ve şehir içi 

sanayi tarafından  tüketilen doğal gaz miktarları da Grafik.5. de görüldüğü gibi 2005 yılında 

211.756.888 m
3
 iken, 2011 yılında 348.974.147 m

3
’e çıkmıştır. Doğal gaz hat uzunlukları da 

2004 öncesi 581.256 metre iken 2011’de 1.785.937 metreye ulaşmıştır. Piyasa koşullarına bağlı 

olarak doğal gaz fiyatları da 2004’de  Tl/ m
3
 olarak evlerde 0.273, sanayide 0.259 iken 2011 

yılında evlerde 0.588 ve sanayide 0.537 Tl/ m
3  

olmuştur.
 
ESGAZ, farklı ekonomik imkan sahibi 

vatandaşların bu hizmetten kolayca yararlanması için bağlantı ve abonelik işlemlerinde alınan 

bedellerin taksitle ödenmesi kolaylığına ilaveten vatandaşların tesisat masraflarını kolaylıkla 

ödemelerini sağlamak amacıyla bankalar ile görüşerek 36 ay vadeli doğal gaz aboneliği için 

kredi verilmesi konusunda anlaşmalar yapmıştır. Bu sayede ihtiyaç sahibi vatandaşların da rahat 

bir şekilde bütçelerini zorlamadan doğal gaz kullanımına geçişleri sağlanmıştır(12).  
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Grafik.4.Eskişehir’de Yıllara Göre Doğal Gaz Abone Sayıları X1000 (ESGAZ,2012) 

 

Grafik.5. Yıllara Göre Doğal Gaz Tüketim (m
3
) Miktarları (ESGAZ,2012) 
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4-SONUÇ VE ÖNERİLER 

Özellikle 1980’ lı yılları takiben hızlı ve düzensiz kentleşme, endüstri için uygun olmayan yer 

seçimi, bölgenin topoğrafyası, meteorolojik olaylar ve özellikle düşük kaliteli yakıt tüketimi 

gibi temel nedenlere bağlı olarak Erzurum, Ankara gibi illerin yanında Eskişehir kent 

merkezinde de kış aylarında hava kirliliği ortaya çıkmıştır. DMMA tarafından 1980’lı yılların 

başında yapılan SO2 ölçümlerinde bazı günlerde DSÖ sınır değerinin üzerinde kirlilik 

saptanmıştır. Sağlık Bakanlığını takiben Anadolu Üniversitesince  yapılan  araştırma sonuçları 

özellikle 1990’lı yılların başında Eskişehir’in Türkiye’de hava kirliği bakımından ilk sıralarda 

yer aldığını göstermiştir. Valilik ve Belediyelerin kalitesiz kömürlerin denetimi konusunda 

aldığı önlemler yanında özellikle 1996 yılından itibaren önce OSB’de başlayan doğal gaza 

geçilmesi ile kent merkezinde  hava kirliliğinde önemli azalmalar  tespit edilmiştir.  

 

Son 20 yılda Anadolu Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümünce hava kirliliği konusunda 

Partikül Madde ve SO2 yanında NO2,O3 ve PAH gibi kirleticilerin ve ulaşım araçlarının neden 

olduğu kirliliğin de irdelendiği  çok detaylı bilimsel araştırmalar yapılmış ve 2010 yılında 

Eskişehir Temiz Hava Planı (2011-2014) hazırlanmıştır. Doğal gaz kullanımın yaygınlaşması ve 

2004 yılında raylı sisteme  geçilmesi ile hava kirliliğinde  Eskişehir için ulusal yasal sınır 

değerleri zorlayan bir durum söz konusu olmasa da geniş ölçekte Avrupa Birliği (AB) ve Dünya 

Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi kuruluşların oluşturmuş olduğu standartların üzerinde hava kirliliği 

değerlerine rastlandığı vurgulanmaktadır. 

 

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi mücavir alanında yer alan imara açık tüm cadde ve sokaklara 

doğal gaz ulaştıran ESGAZ verilerine göre 2011 yılı içerisinde doğal gaz kullanan bağımsız 

birim sayısı 300.000’e, doğal gaz tüketimi de 348.974.147 m
3
’e çıkmıştır. Tüm bu olumlu 

gelişmelere karşın doğal gaz alt  yapısı  bulunan bazı semt ve apartmanlarda günümüzde de 

ithal ve yerli kömür kullanılması zaman zaman hava kirliliğine neden olmaktadır.  İlk aşamada 

kent merkezinde özellikle kış aylarında kömür yerine tamamen doğal gaza geçilmesi ve 

özellikle ulaşımdan kaynaklanan hava kirliliği konusunda gerekli önlemlerin alınması 

önerilmiştir. 
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FOSİL KAYNAKLI YAKITLARIN NEDEN OLDUĞU HAVA KİRLİLİĞİNİN DOĞAL 

GAZ KULLANIMI İLE DEĞİŞİMİ, KARABÜK İLİ ÖRNEĞİ 

 

Abdülaziz YILDIZ, Yusuf ÇAY, Firdevs ÖZER 

Karabük Üniversitesi 

 

ÖZET 

Fosil kaynaklı yakıtların kullanımı, hava kirliliğine sebebiyet veren en önemli unsurlardan bir 

tanesidir. Bu yakıtların bilinçsizce kullanılması sonucunda çevre problemlerine özellikle de 

hava kirliliğine neden olmaktadır. Yapılan bu çalışmada, Karabük İli’nin doğalgaz kullanmaya 

başlamadan önceki ve doğalgaza geçiş ile hava kirlilik parametreleri (SO2 ve PM10) 

incelenmiştir. Doğal gaz kullanımının hava kalitesine etkisi araştırılmıştır. İlde ısınma ihtiyacını 

karşılamak için kömür, fuel-oil ve mazot kullanılırken 2010 yılı itibariyle doğal gaza 

geçilmiştir. Doğal gazın kullanılmaya başlanmasıyla bu yakıtların kullanımı azalmıştır. 

Çalışmanın sonunda, Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde (HKDYY) 

belirtilen, SO2 için 250 μg/m
3
 değerinin doğal gaz kullanımına geçilmeden önce bazı aylarda 

üzerinde olduğu görülmüş ve doğal gaz kullanılmaya başlanmasından sonraki dönemlerde ise 

250 μg/m
3
 değerinin aşılmadığı görülmüştür. PM10 için yönetmelikte belirtilen 200 μg/m

3
 

değerinin kış sezonunda aşıldığı tespit edilmiştir. 2010 yılında Doğal gaz kullanımına geçiş ile 

birlikte bu değerde tekrar bir düşüş gözlenmiştir. Doğal gaz kullanım oranı artıkça havadaki 

SO2 ve PM10 değerlerinde ciddi düşüşler olduğu gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hava kirliliği, fosil yakıt, doğal gaz, SO2, PM10 

 

1. GİRİŞ 

Günümüz dünyasında, her geçen gün artan çevre sorunlarından biri de hava kirliliğidir. Dünya 

nüfusunun hızla artmasına paralel olarak, artan enerji kullanımı, endüstrinin gelişimi ve 

şehirleşmeyle ortaya çıkan hava kirliliği insan sağlığı ve diğer canlılar üzerinde olumsuz 

etkilerin meydana gelmesine sebep olmaktadır. Havanın kirlenmesi, atmosferdeki tek veya 

birçok kirleticinin bir arada bulunmasıyla insan ve diğer canlılara veya eşya ve çevreye zarar 

verecek miktarda ve süredeki kirleticilerin atmosfere karışması olarak tanımlanabilir [1].  
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Hava, doğal kaynaklar ve insan faaliyetleri sonucunda kirlenmektedir. Doğal hava kirleticiler, 

orman yangınları, volkanik patlamalar ve toz fırtınaları olarak gösterilebilir. İnsan faaliyetleri 

sonucu hava kirlenme kaynakları ise; ulaştırma, endüstri ve ısınma olarak sıralanabilir. 

Günümüzde bu faaliyetleri yerine getirebilmek için istifade edilen başlıca enerji kaynakları fosil 

kökenli enerji kaynaklarıdır. Ulaştırmada petrol, endüstride petrol ve kömür, ısınmada ise 

petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil kökenli yakıtlar kullanılmaktadır.  

 

Ülkemizde ısınma ihtiyacı, kömür, petrol kökenli yakıtlar, doğalgaz ve bazı bölgelerde ise 

jeotermal kaynaklı enerjiden sağlanmaktadır. Bu alanda en çok tüketilen enerji kaynağı kömür 

iken son yıllarda yapılan doğalgaz anlaşmaları ve yatırımları ile doğalgaz da önemli ölçüde 

ısınma ihtiyacını karşılamak için kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle il merkezlerinde kükürt 

içerikli kömür ve petrol kökenli yakıtlar yerine çevreyi kirletmeyen doğal gaz bir alternatif 

enerji kaynağı olarak görülmüştür. Ülkemizde de yoğun kentleşme ile ortaya çıkmış bulunan 

hava kirliliğini gidermede doğal gazdan faydalanma yoluna gidilmiştir [2]. Bu konudaki olumlu 

sonuçlar gün geçtikçe kendini göstermektedir. 

 

Doğal gaz günümüzden milyonlarca yıl önce yer kürede yaşamış olan canlı artıklarının yer 

katmanları arasında, basınç ve sıcaklık altında dönüşüme uğramasıyla ortaya çıkmaktadır. 

İçersinde büyük oranda (%70-95) metan (CH4), daha az oranda etan (C2H6), propan (C3H8), 

bütan (C4H10), azot (N2), karbondioksit, (CO2), hidrojen sülfür (H2S) ve helyum (He) içeren 

renksiz, kokusuz, havadan hafif ve yüksek enerjili bir gaz yakıttır [3]. 

 

Çizelge 1: Isıtmada Kullanılan Yakıtların Karşılaştırılması. 

 Kömür Fuel-Oil Doğal Gaz 

Karbon Oranı (%) 77.40 84.58 73.98 

Hidrojen Oranı (%) 1.40 10.90 24.57 

Kükürt Oranı (%) 1.00 4.00 - 

Kül Oranı (%) 8.00 - - 

Nem Oranı (%) 7.00 - - 

Isıl Değeri kJ/kg-kcal/kg 29 600-7 080 39 220-9 380 49 085-11 780 
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Baca Gazındaki SO2 Oranı (ppm) 1.64 5.50 - 

Hava Fazlalığı 1.40-2.00 1.20-1.30 1.05-1.10 

 

Türkiye’de tüketime sunulan yıllık doğal gaz miktarı 2013 yılı için 50 milyar metreküp 

mertebesine ulaşması beklenmektedir. Türkiye’de de sınırlı da olsa doğal gaz çıkarılmakta ve 

kullanıma sunulmaktadır. Ülkemiz doğal gazı esas olarak Rusya ve İran’dan boru hatlarıyla, 

Cezayir ve Nijerya’dan sıvılaştırılmış (LNG-Liquid Naturel Gas) olarak deniz yoluyla satın 

alınmaktadır [4]. 

 

Doğal gaz diğer yakıtlara nazaran çevreyi kirletmeyen bir yakıttır. Çevreyi kirleten üç ana 

faktör (SO2, PM ve is) doğal gaz dumanı içersinde bulunmamaktadır. Doğal gazın en önemli 

özelliklerinden birisi de zehirsiz olmasıdır. Doğal gazın solunması halinde zehirleyici ve 

öldürücü bir etkisi yoktur. Ancak ortamda çok fazla birikmişse teneffüs edilecek oksijen 

azaldığından dolayı boğulma tehlikesi vardır. Yanma ürünü gazlar ortama yayılırsa, diğer 

yakıtlarda olduğu gibi içersindeki CO nedeniyle zehirleme yapabilir [5]. 

 

Karabük ili ısınma ihtiyacı için gerekli olan enerjinin belirli bir bölümünü doğal gazdan 

karşılamaktadır. Karabük’ün doğal gazla buluşması çok eski bir tarihe dayanmamaktadır. 

Doğal gaz 2007  yılında alt yapı çalışmaları yapılmış, 2009 yılı içerisinde borular döşenmeye 

başlanmış ve 2010 yılı ocak ayına doğru evlere doğal gaz pompalanmaya başlanmıştır.  2012 

Ekim ayı itibariyle 43.350 konuttan sadece 21.306 konutta doğal gaz aboneliği bulunmaktadır. 

2013 yılında ise 31.306 aboneye ulaşılması hedeflenmektedir. İlin kış aylarında aylık doğalgaz 

tüketimi il toplamında 17.980.863 m
3
‘e ulaşırken bu rakam yaz aylarında 850.000 m

3
‘e kadar 

düşmektedir [6]. 

 

Yapılan bu çalışmada, Karabük İli’nin doğalgaz kullanmaya başlamadan önceki ve doğalgaza 

geçiş ile hava kirlilik parametrelerindeki değişim grafik ve tablolar halinde incelenmiştir. Doğal 

gaz kullanımının hava kalitesine etkisi araştırılmıştır ve yapılan araştırmaya göre de sonuç ve 

önerilerde bulunulmuştur. 
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2. MATERYAL VE METOD 

Bu araştırma Karabük il merkezi için 2006 yılı ve 2012 yılları arasındaki kış sezonu (ekim-

kasım-aralık-ocak-şubat-mart) hava kirliliği ölçümlerinde elde edilen SO2 ve partikül madde 

(PM) değerleri dikkate alınarak hazırlanmıştır. Araştırma, Karabük İl Çevre ve Orman 

Müdürlüğü ,Kargaz Doğal Gaz Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Karabük Belediyesi ile ortak 

bir çalışmadır. Çalışmada Karabük İl Çevre ve Orman Müdürlüğünün elde ettiği SO2 ve PM 

ölçüm değerleri kullanılmıştır. 

 

Karabük’de iki adet hava kalitesi izleme istasyonu mevcuttur. Bu istasyon il merkezinde 

bulunmaktadır. Bu  istasyonlarda ölçülen hava değerlerinin aritmetik ortalaması Karabük için 

hava kalitesini vermektedir.  

 

Kirletici maddelerin havaya karışması için kaynak, taşıyıcı ortam ve alıcı ortamın bulunması 

gerekmektedir. Alıcı için hava kalitesinin ve sınır değerlerinin ne olması gerektiği 6 Haziran 

2008 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan “Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi 

Yönetmeliği” çerçevesinde belirtilmiştir.  

 

Genellikle hava kalitesi sınır değerleri; uzun vadeli sınır değerler (UVS) ve kısa vadeli sınır 

değerler (KVS) olmak üzere iki şekilde tanımlanmaktadır. UVS, hava kirleticilerinin düşük 

miktarlarının uzun sürede solunmasıyla ortaya çıkan kronik etkiler için verilen üst sınır 

değerleri gösterir. KVS ise, kısa sürede hava kirleticilerinin yüksek derişimlerinin solunmasıyla 

ortaya çıkan kısa süreli akut etkiler için belirtilen sınır değerleri göstermektedir [7]. 

 

Çizelge 2. SO2 ve PM10 için geçiş dönemi uzun vadeli ve kısa vadeli sınır değerleri ve uyarı 

eşikleri [8]  

K
ir

le
ti

ci
 

Ortalama Süre 
Limit 

Değer 
Sınır Değerin Yıllık Azalması 

Uyarı Eşiği 

 

(verilen değerler 

24 saatlik 

ortalamalardır) 

S
O

2
  

Saatlik 

 

900 

μg/m
3
 

  

İlk seviye 500 

μg/m
3
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-KVS- 

24 saatlik 

% 95/yıl 

 

-insan sağlığının 

korunması için 

400 

μg/m
3
 

Sınır değer 01.01.2008 tarihinde başlayarak 

01.01.2014 tarihine kadar 200 μg/m
3
 (sınır 

değerin %50’si) olana kadar her 12 ayda bir 

eşit miktarda yıllık olarak azaltılır 

 

 

İkinci seviye 850 

μg/m
3
 

 

 

Üçüncü seviye 

1100 μg/m
3
 

 

 

Dördüncü seviye 

1500 μg/m
3
 

Kış sezonu ortalaması 

 (1 Ekim-31 Mart) 

 

-insan sağlığının 

korunması için 

250 

μg/m
3
 

Sınır değer 01.01.2008 tarihinde başlayarak 

01.01.2014 tarihine kadar 125 μg/m
3
 (sınır 

değerin %50’si) olana kadar her 12 ayda bir 

eşit miktarda yıllık olarak azaltılır 

Hedef sınır Değer 

(Yıllık aritmetik 

ortalama) 

60 

μg/m
3
 

 

Hedef sınır Değer 

Kış sezonu ortalaması 

(1 Ekim-31 Mart) 

120 

μg/m
3
 

 

-UVS- 

yıllık 

 

-insan sağlığının 

korunması için 

150 

μg/m
3
 

 

-UVS- 

yıllık 

 

-hassas hayvanların, 

bitkilerin ve nesnelerin 

korunması için 

60 

μg/m
3
 

Sınır değer 01.01.2008 tarihinde başlayarak 

01.01.2014 tarihine kadar 20 μg/m
3
 (sınır 

değerin % 33’ü) olana kadar her 12 ayda bir 

eşit miktarda yıllık olarak azaltılır 

P
M

1
0
1

 

-KVS- 

24 saatlik 

% 95/yıl 

 

-insan sağlığının 

korunması için 

300 

μg/m
3
 

 

İlk seviye  

260 μg/m
3 

 

İkinci seviye 400 

μg/m
3
 

 

 

Üçüncü seviye 

520 μg/m
3
 

 

 

Dördüncü seviye 

650 μg/m
3
 

 

Kış sezonu ortalaması  

(1 Ekim-31 Mart) 

 

-insan sağlığının 

korunması için 

200 

μg/m
3
 

Sınır değer 01.01.2008 tarihinde başlayarak 

01.01.2014 tarihine kadar 90 μg/m
3
 (sınır 

değerin % 45’i) olana kadar her 12 ayda bir 

eşit miktarda yıllık olarak azaltılır  

-UVS- 

yıllık 

 

-insan sağlığının 

korunması için 

150 

μg/m
3
 

Sınır değer 01.01.2008 tarihinde başlayarak 

01.01.2014 tarihine kadar 60 μg/m
3
 (sınır 

değerin % 40’i) olana kadar her 12 ayda bir 

eşit miktarda yıllık olarak azaltılır 
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1
: PM10, asılı partikül madde-siyah duman olarak ölçülebilir. Siyah duman değerlendirmesi ve 

gravimetrik birimlere çevrimi için, hava kirliliğini ölçme metotları ve anket teknikleri üzerine 

çalışan OECD grubunun standartlaştırdığı metot (1964), referans metot olarak alınır. 

 

Esas hava kirliliğine neden olan SO2 ve PM10 miktarlarının limit değerleri, değerlendirme ve 

uyarı eşikleri Çizelge 3’te gösterilmektedir. Buradaki PM10 ifadesi, arsenik, kadmiyum, nikel ve 

benzo(a)piren element ve bileşiklerinin toplam miktarını göstermektedir [9]. PM içersinde insan 

sağlığını ciddi şekilde tehdit edici ve ölümlere sebebiyet verebilecek bileşikler bulunmaktadır. 

Hava kirliliğini önleme çabaları sonucu canlı ve insan sağlığını ciddi derecede tehdit eden bu 

bileşiklerin değerleri zamanla Dünya Sağlık Örgütünün öngördüğü değerlere getirilebilir. 

 

3. BULGULAR  

Çalışma kapsamında Karabük İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden alınan veriler derlenerek 

Karabük İl merkezi için 2006–2012 arası kış sezonu hava kirliliği profili çıkarılmıştır. 

 

Çizelge 3. 2006–2012 yılları arasında ölçülen kış sezonu SO2 (μg/m
3
) değerleri. 
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   2006–2007 68 86 89 75 77 60 76 

 2007–2008 27 50 56 54 44 34 44 

   2008–2009 21 47 44 40 42 44 40 

 2009–2010 26 30 55 53 41 30 39 

2010-2011 5 27 29 29 27 20 22 

  2011-2012 11 30 25 15 13 16 18 

 

Çizelge 3’de 2006-2012 yıllarındaki SO2 ölçüm değerleri verilmiştir. Çizelge incelendiğinde, 

SO2 emisyonlarının maksimum değerine 2006–2007 sezonunun aralık ayında (89 μg/m
3
)  

ulaştığı görülmektedir. Bu dönemde doğal gaz kullanılmamakta olup 2010 ocak ayının 
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sonlarına doğru doğal gaz kullanımına geçildiği ve SO2 ölçüm değerlerinin çok düştüğü 

gözlenmektedir. 

 

Çizelge 4. 2006–2012 yılları arasında ölçülen kış sezonu PM10 (μg/m
3
) değerleri. 
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   2006–2007 111 194 192 197 162 140 166 

 2007–2008 133 171 196 181 145 141 161 

   2008–2009 90 148 166 213 144 125 147 

 2009–2010 99 162 176 153 132 112 139 

2010-2011 74 127 101 83 56 46 81 

  2011-2012 40 70 96 52 55 42 59 

 

Çizelge 4’de 2006-2012 yıllarındaki PM10 ölçüm değerleri verilmiştir. Çizelge incelendiğinde, 

PM10 emisyonlarının maksimum değerine 2008–2009 sezonunun ocak  ayında (213 μg/m
3
) 

ulaştığı görülmektedir. Bu değer HKDYY’nin belirttiği 200 μg/m
3 

sınır değerinin  üzerinde 

olduğu görülmektedir. Doğal gaz kullanımı ile birlikte (2009-2010 sezonu ve sonrası) bu 

değerde önemli bir düşüş olduğu gözlenmiştir. 

 

Şekil 1’de aylık SO2 değerleri görülmektedir. Doğal gazın 2010 yılı ocak ayında  kullanılmaya 

başlandığı göz önüne alındığında, 2010-2011 kış sezonundan itibaren SO2 değerinin düştüğü 

görülmektedir. Doğal gazın konutlarda ısınma ihtiyacını karşılamak için kullanılmaya 

başlanmasıyla SO2 değerinde önemli bir düşüş olmuştur. 

 

 

 



 

393 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

 

Şekil 1. Kış sezonu için aylara göre SO2 (μg/m
3
) değerleri. 

 

 

 

Şekil 2. Kış sezonu için aylara göre PM10 (μg/m
3
)değerleri. 
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Partikül madde değerlerinde ise doğal gazın kullanılmaya başladığı döneme kadar artış 

görülmektedir. Doğal gaz kullanılmadan önceki bir çok kış sezonunda, Hava Kalitesi 

Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliğinde belirtilen 200 μg/m
3
 sınır değeri aşılmış ve kış 

sezonu ortalaması en fazla 2008-2009  yıllarında 213 μg/m
3
’e ulaşmıştır.  2010-2011  kış 

sezonu ortalamasında bir önceki sezona göre PM10 miktarında % 55’lik bir azalma olmuştur. 

 

Şekil 3. SO2 (μg/m
3
)’nin yıllara göre ortalama değerleri 

 

Doğal gazın kullanılmadığı sezonlarda ve yıllarda SO2 ve PM10 kısmen de olsa değerlerinin 

normal değerlerin üzerinde olduğu  görülmektedir (Çizelge 3, Çizelge 4). 2010 yılından itibaren 

doğalgazın kullanılmaya başlanmasıyla bu kirleticilerin değerlerinde önemli düşüşler olmuştur. 

SO2 kirleticinin en yüksek seviyeye ulaştığı sezon 2006-2007 iken PM10 kirleticinin ise en 

yüksek olduğu seviye 2006-2007 kış sezonudur.  
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Şekil 4. PM10 (μg/m
3
) ’nun yıllara göre ortalama değerleri 

 

4. TARTIŞMA  

Bazı aylarda partikül madde miktarının müsaade edilen sınır değeri aştığı görülmüşse de sezon 

ortalaması göz önüne alındığında hiçbir sezonda 200 μg/m
3
 sınır değeri aşılmamıştır. 

Karabük’de, hava kalitesi yönetmeliğinde belirtilen SO2 sınır değerine göre, geçen yıllarda 

kükürtdioksit miktarı yüksek seviyelerde olup hava ve insan dostu olan doğal gazın kullanılması 

bize gerekli olan veriler dahilinde , SO2 ile PM10  değerlerine bakılarak havadaki kirlilik oran 

nedeninin düşük kükürtlü kömür kullanımı olduğu düşünülmektedir  

 

Hava kirliliğindeki bu azalmayı devam ettirmek için, temiz bir enerji olan doğal gazın konut ve 

endüstri ısınmasında kullanımı arttırılmalıdır. Daha fazla konutun doğal gazdan istifade 

etmesini sağlamak için, belediye tarafından yeni doğalgaz etapları hayata geçirilmelidir. 

Bununla birlikte doğal gazdan alınan vergiler düşürülmeli ve aile ekonomisi sarsacak derecede 

zam yapılmamalıdır.  
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KATI ATIK TOPLAMADA SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZLI ÇÖP 

KAMYONLARINININ KULLANIMI 

 

Yaşar YETİŞKEN, Selami BEKTAŞ
 

Karabük Üniversitesi 

 

ÖZET 

Alternatif ve çevre dostu bir yakıt olan doğalgaz kullanımı son yıllarda yaygınlaşmıştır. 

Otomotiv sektöründe SDG (Sıkıştırılmış Doğalgaz) kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Toplu 

taşım araçlarında SDG kullanımı çevreci ve ekonomik olması açısından iyi bir alternatiftir. 

Dünya’da ve Türkiye’de taşıtlarda SDG kullanımı yaygınlaşmakta ve gün geçtikçe katlanarak 

artmaktadır. 

 

Toplu taşıma araçlarında SDG kullanımı Türkiye’de Ankara’da EGO otobüslerinde yaygın 

olarak kullanımı çevre kirliliğinin azaltılması ve ekonomik taşımacılık açısından iyi bir örnektir. 

 

Dünya’da katı atık toplamada SDG’li çöp kamyonlarının kullanımı yaygınlaşmaktadır. 

Özellikle Lizbon ve Madrid uygulamaları çevre ve ekonomi açısından iyi bir örnek teşkil eder. 

Türkiye’de de Bolu ilinde SDG’li katı atık kamyonları uygulama çalışması başlatılmıştır. 

 

SDG’li araçların çöpten elde edilen atık gazla çalıştırması da mümkündür. Bu durum ayrı bir 

ekonomi de sağlayacaktır. 

 

Bu çalışmada SDG’li çöp kamyonlarının alternatif enerji kaynağı olarak kullanılmasının 

ekonomik ve çevre kirliliği açısından incelenmesi yapılmıştır. Sonuçta SDG’li çöp 

kamyonlarının kullanılmasının yaygınlaşması çevre ve ekonomi açısından fayda sağlayacaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: Katı atık yönetimi, Sıkıştırılmış Doğalgaz, Çevre Kirliliği, Alternatif 

Yakıtlar, Doğalgazlı Çöp Kamyonları. 
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1. SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (SDG) 

 

1.1. Dünyada ve Türkiye'de SDG kullanımı 

 

Dünyada son istatistik rakamlarına göre yaklaşık 14,5 milyonun üstünde taşıt SDG ile 

çalışmaktadır. Son yıllarda bu artış yıllık %18 oranlarındadır. Bu sayı giderek artmakta olup, 

2020 yılında Avrupa’da 25-40 milyon arası SDG’li taşıt olması beklenmektedir. Dünyada 

taşıtlarda en fazla SDG kullanan ülkeler; İran başta olmak üzere, Pakistan, Arjantin, Brezilya ve 

Hindistan'dır. Bu ülkeleri İtalya, Çin, Kolombiya, Tayland, Ermenistan, Ukrayna, Bengaldeş 

takip etmektedir. Almanya'da doğalgaz istasyonları sayısı 900 rakamını geçti. SDG’li taşıtlarla 

ilgili tahminler gerçekleşirse, 2020 yılında Avrupa’da SDG’li taşıt sayısı 23,5 milyon olacak 

olursa ve yıllık doğalgaz tüketimi 47 milyon m
3 

e ulaşacaktır. 

 

Ülkemizde ilk kez 1990 yılında Ankara Büyükşehir Belediyesi otobüslerde doğalgaz kullanımı 

başlatmış, daha sonra İETT İstanbul’da 1994 yılında 2 adet otobüsün SDG dönüşümünü 

gerçekleştirmiştir. 1997 yılında da 99 adet IKARUS otobüsün %100 doğalgaz dönüşümü 

yapılmıştır. Bu otobüsler çift yakıtlı olarak (SDG+dizel) İstanbul şehir içi toplu taşımada 

kullanılmıştır. İstanbul ve Ankara’da yaklaşık 1090 adet SDG ile çalışan otobüs bulunmaktadır. 

Bunlara ilaveten 250 körüklü SDG’li otobüs ihalesi yapılmış 50 tanesi teslim alınmıştır. 

Ankara’da SDG’li otobüsler; 310 HP ve 2000 dev/dak Azami güçlü, 12.816 cc
 
silindir hacmi 

özelliklerine sahiptir. Tavanda 4 adet 294 lt kapasiteli doğalgaz tankı vardır. Eksoz emisyonları, 

Euro 3 dizel motorundan 20 kat daha azdır.  

 

Bir ticari aracın ayda 10bin km. yaptığını kabulüyle, günde 30m
3
, ayda 900m

3 
doğalgaz 

yakacaktır. 1000 taşıtlık bir taşıt parkına sahip bir Belediyede bu rakam yaklaşık 4,5–5 milyon 

m
3
 demektir. Petrol rezervleri için 30–40 yıllık ömür biçilirken, doğalgazda bu süre 150 yıldır 

[1]. Yıllar geçtikçe petrolün çıkarılması daha da zorlaşacağı için, varil başına maliyetler 100 

USD’yi aşabilir. Hâlbuki doğalgazda yakın gelecekte böyle bir çıkarma maliyeti yoktur.  
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1.2.Doğalgaz Kullanımının Mevcut Durumu 

            

Türkiye coğrafi konumuyla doğalgaz dağıtım hatlarının köprübaşıdır [2]. Dünya’da en çok 

doğalgaz üretimi doğalgaz rezervlerinin tahmini bitiş yılları 2007–2382 yılları arasında 

değişmektedir. Tablo 1.’de görüleceği gibi, petrol rezervlerinin 2006–2082 yılları arasında, yani 

daha erken bir sürede tükeneceği tahmin edilmektedir.  

 

2010'da 108200 ktep olan Türkiye Birincil Enerji arzında, toplam birincil enerji arzı içinde en 

büyük pay %32,8 ile doğalgaza ait olup, doğalgazı %28,8 ile petrol, %14,7 ile kömür, %12,5 ile 

linyit izlemektedir. Dünya’da 2009 yılında 12,3 milyar ton petrol eşdeğeri olan Dünya Birincil 

Enerji Arzı içinde petrolün payı %34,8, kömürün %29,40, doğal gazın ise %23,7 olmuştur. 

Nükleer ve diğerlerinin payları ise sırasıyla %5,5 ve %6,6 gibi düşük oranlarda gerçekleşmiştir. 

Ülkemizde 2010 elektrik üretiminin %45,9’u doğalgazdan elde edildi.  Elektrik üretiminde de 

doğalgaz kullanımı yaygınlaştığı için, doğalgazın toplumsal önemi artmaktadır [3-4-5]. Sektörel 

Doğalgaz Tüketimi 1990–2020 dönemi için Şekil 1.’de verilmiştir. 1990–2020 dönemi sektörel 

doğalgaz tüketimine bakıldığında; gelecekte elektrik üretiminde doğalgaz tüketiminin artışının 

yüksek olacağı ve NGV’li taşıtlarda (Natural Gas Vehicles – Doğalgazlı Taşıt) doğalgaz 

tüketimi artışının genel tüketime oranla daha az oranda artacağı anlaşılmaktadır. 

Türkiye’nin yılda 67,8 milyar m
3
 doğalgaz ithal anlaşması mevcuttur. Bu ithalat; Rusya 

Federasyonu, Türkmenistan, Azerbaycan ve İran’dan boru hattıyla, Cezayir ve Nijerya’dan 

sıvılaştırılmış doğalgaz  (LNG) olarak yapılmaktadır. Bu durum BOTAŞ verilerine göre Tablo 

2.’de gösterilmiştir.  

 

Tablo 1. Petrol, doğalgaz ve kömürün kesinleşmiş rezervlerinin tahmini bitiş yılları [3]. 

 

Bölge Petrol Doğalgaz Kömür 

Kuzey Amerika 14 10 234 

Orta ve Güney Amerika 39 72 381 

Avrupa 8 16 167 

Eski SSCB Ülkeleri 21 79 500 
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Ortadoğu 87 100 500 

Afrika 27 90 246 

Asya ve Okyanusya 16 44 147 

Toplam Dünya 40 62 216 

 

 

2. SDG KULLANAN TAŞITLARIN AVANTAJLARI 

 

SDG kompresörü dediğimiz kompresörler sıfır bardan 250–350 bara kadar doğalgazı 

sıkıştırarak, tüplere daha az hacimle yerleştirebilir. Sistem benzinli, karbüratörlü ve katalitik 

enjeksiyon sistemi olan ve olmayan uygun taşıtlara monte edilebilir. SDG, taşıtların imalatı 

sırasında veya kullanım aşamasında özel tesisat (Kit) monte edilerek kullanılır. Benzine göre 

yüzde 70 oranında, LPG’ ye göre yüzde 30 oranında daha az yakıt harcaması yapar. 

 

 

 

Şekil 1. Sektörel Doğalgaz Tüketimi 1990–2020 [5] 

 

Dünyada ekonomik büyümenin devamlı olması halinde, çeşitli enerji üretiminin kaynakları 

itibariyle dağılım Şekil 2.’de verilmiştir.  
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2010 yılı itibariyle 32,4 milyon m³ doğalgaz ithal edilmiş, 0,66 milyon m³ doğalgaz ihraç 

edilmiş, 31,4 milyon m³ doğalgaz tüketimde kullanılmıştır. 2011 yılı itibariyle 39,7 milyon m³ 

doğalgaz ithal edilmiş, 0,726 milyon m³ doğalgaz ihraç edilmiş, 39,3 milyon m³ doğalgaz 

tüketimde kullanılmıştır [2].  

10x18 joule 

 

Şekil 2. Devamlı büyümede enerji senaryosu [4–7] 

Tablo 2. Türkiye’nin ülkeler itibariyle doğalgaz anlaşmaları [2] 
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(Milyar m³/yıl) 

İmzalanma 

Tarihi 

Süre 

(Yıl) 
Durumu 

Rus.Fed. (Batı) 6 14 Şubat 1986 25 Devrede 

Cezayir (LNG) 4 14 Nisan 1988 20 Devrede 

Nijerya (LNG) 1.2 9 Kasım 1995 22 Devrede 

İran 10 8 Ağustos 1996 25 Devrede 

Rus. Fed. (Karadeniz) 16 15 Aralık 1997 25 Devrede 

Rus. Fed. (Batı) 8 18 Şubat 1998 23 Devrede 

Türkmenistan 16 21 Mayıs 1999 30 - 

Azerbaycan 6.6 12 Mart 2001 15 Devrede 

Toplam 67.8 
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EGO filomuzda bulunan 1090 doğalgazlı araca; engelli asansörlü, klimalı ve kameralı 250 

MAN Lion’s City SDG doğalgazlı körüklü otobüs daha eklemiştir. Toplam maliyeti 165 milyon 

TL olan MAN Lion’s City SDG’li körüklü otobüslerin ilk 50 adedini teslim alındı. 

 

Motor bakım ve yağ değişimi zamanları 35 bin km.ye kadar uzar ve bu giderlerden önemli bir 

tasarruf sağlar. Deponun bagajda çok yer kaplaması bir dezavantaj olarak görülür, ancak seri 

olarak SDGli taşıt yapan firmalar artık onu en iyi şekilde yerleştirip bu hacmi en iyi şekilde 

kullanıyor. Bagajda bir kayıp söz konusu olmaz. Diğer yakıtlara oranla 20 kat daha tehlikesiz, 

taşınması kolay, kapalı otoparklarda park edilebilir. Havadan hafiftir ve korkusuzca her taşıtta 

kullanabilir. Ancak dizel taşıtlarda yüzde yüz dönüşüm maliyeti çok yüksektir, onun için 

motorin-doğalgaz karışımı tercih edilir. Böylece %40–50 tasarruf sağlanır. 

 

Tablo 4.’de görüleceği gibi kurşunsuz benzin ve katalitik dönüştürücülerin kullanımıyla klasik 

taşıt yakıtında da ciddi emisyon değeri düşmeleri sağlanmıştır. Ancak çevreci dünyamızdaki 

çevreci bilinçlenme öylesine yüksek düzeylere ulaşmıştır ki, bu değerler de yeterli 

olmamaktadır. Bu nedenle ülkeler doğalgazlı taşıtlar sektörünün gelişimi için büyük destekler 

sağlamaktadır. 

 

Tablo 3. Dünyada SDG’li Taşıt ve İstasyon Sayıları (Haziran 2011) ve Oranları [8–9] 

DÜNYA DOĞALGAZLI TAŞIT (NGV) PARKI VE İSTASYONLAR  (Haziran 2011)  

  
DOĞALGAZLI TAŞITLAR  (NGV) 

SDG 

İSTASYONLARI 
ORANLAR 

ÜLKELER 
Toplam Otomobil Otobüs Kamyon Diğer Toplam  

İst. 

başına 

taşıt  

NGV İSTASYON 

Adet Adet Adet Adet  Adet Adet Adet % % 

İran 2.859.386 2.853.334 6.036 16   1.820 1.571 19,7 8,87 

Pakistan 2.850.667 2.670.000 667   180.000 3.300 864 19,64 16,1 

Arjantin 2.044.131 2.044.115   15   1.890 1.082 14,08 9,21 

Brezilya 1.702.790 1.702.789 1     1.729 985 11,73 8,43 
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Hindistan  1.100.376 1.093.471 23.376 715 6.905 724 1.520 7,579 3,53 

İtalya 779.090 775.590 2.300 1.200   858 908 5,366 4,18 

Çin 600.000 370.000 150.000 30.000 50000 2.500 240 4,133 12,2 

Kolombiya 348.747 325.287 13.800 9.660 0 651 536 2,402 3,17 

Ukrayna  200.019 155.000 18.000 27.000 19 294 680 1,378 1,43 

Bengaldeş  200.000 168.412 3.233 8.355 20.000 600 333 1,378 2,92 

Tayland 267.698 219.423 14.175 32.378 1.722 444 603 1,844 2,16 

Mısır 162.000 159.322 1.220 713 745 156 1.038 1,116 0,76 

Rusya 86.012 55.002 12.900 18.060 50 245 351 0,592 1,19 

Ermenistan  244.000 244.000       345 707 1,681 1,68 

ABD 112.000 96.500 13.000 2.500   975 115 0,771 4,75 

Bolivya 140.500 140.400 100     161 873 0,968 0,78 

Peru 120.048 119.928 120     170 706 0,827 0,83 

Almanya 96.215 94.504 1.560 93 58 903 107 0,663 4,4 

Bulgaristan  61.506 61.250 236 20   102 603 0,424 0,5 

Özbekistan 120.000 120.000       165 727 0,827 0,8 

Türkiye 2.000   2000     6 333 0,014 0,03 

Dünya 

Toplamı 
14.518.200 13.772.494 321575 159005 265126 20519 708 100 100 

 

SDG yakıt olarak 650°C'de yanan bir gaz olup, patlama tehlikesi bulunmamaktadır. CO oranı 

%0 olduğu için çevreye dost bir alternatif yakıttır. SDG; benzinle çalışan taşıtlarda %60–70 

oranında, LPG ile çalışan taşıtlarda ise %30 daha tasarrufludur. Ayrıca istasyonlarda depolama 

mevcuttur. Motora hiçbir zararı olmayan SDG kullanımında ortalama 35–40 bin km.de bir yağ 

değişimi yapılmaktadır. Motor ömrünü uzatmaktadır. Ülkemizin doğalgaz transferi açısından 

dünyada önemli bir konumu vardır. Bu nedenle yakın bir gelecekte doğalgazın her sektörde 

kullanılması, ulaşım ve sanayide önemli oranda tasarruf sağlayacaktır. 
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Tablo 4. Ortalama Kirletici Emisyonları (Rölativite İndeksi) [10] 

 

YAKIT CO HC NOx PbO C6H6 PM 

Benzin 100 100 100 100 100 100 

K. Benzin 28 10 25 - 50 - 

Motorin 10 10 75 - 50 100 

LPG 15 60 30 - 8 - 

SDG 7 5 37 - 8 - 

 

Tablo 5. Çeşitli Yakıtların Özellikleri [11] 

 

Özellikler Birim Doğalgaz Benzin Diesel 

Formül - CH4 C4…C12 C8…C25 

Molekül Ağırlığı gram / mol 16 100...105 200(Yaklaşık) 

Yoğunluk (havaya göre) Hava = 1 0,6 3…4 3,9 

Kendiliğinden Tutuşma 

Noktası °C 540 232...282 225 

Alevlenme Limiti Havadaki % 5…15 1,4…7,6 0,6…5,5 

Donma Noktası °C -182 - 40 - 40…-1 

Buharlaşma Noktası °C -162 27…225 188…343 

Parlama Noktası °C 1790 1977 2054 

Oktan No. - 120…130 88...100 - 

Setan No. - - - 40…55 

 

SDG, benzinle çalışan taşıtlara göre %70-80, LPG ile çalışan taşıtlara göre ise %35-50 daha 

ekonomiktir. Motor hiç bir zararı olmayan SDG kullanımında ortalama 35-40 bin km. de bir 

yağ değişimi yapılır. Bu sebeple motor ömrü uzar. Doğal gaz temiz yanan bir yakıt olduğundan 

taşıt bakımlarını azaltıyor. Doğal gaz diğer sıvı yakıtlara benzemediği için dışarı çekilerek 

çalınma riski bulunmuyor. Bu durum, özellikle büyük filolarda görülen yakıt çalma 

işini engelliyor. Doğalgaz boru hatları ile taşındığından, karayolu ile taşınan akaryakıt 
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ve LPG göre otoyollarda tehlike unsuru, ekstra masraf ve kirlilik oluşturmuyor. Motorin, LPG 

ve benzin kullanıldığında soğuk havalarda ortaya çıkan motor çalıştırma problemi SDG’de 

yaşanmıyor. 

 

Tablo 6. Yakıt Karşılaştırması (Mart 2008) 

 

Yakıt   

Tüketim (100 

km) Fiyat(YTL) Maliyet(YTL) 

SDG* 8 1,50 12 

LPG** 10 1,76 17,6 

Benzin** 8 3,22 25,76 

Motorin** 7 2,78 19,46 

* m
3  

** litre 

 

 

3. TÜRKİYE’DE SDG UYGULAMASI 

 

3.1. Ülkemizde SDG’li Taşıt Parkı 

 

Ankara EGO”da 1090 SDG’li otobüs mevcuttur. 250 Körüklü SDG’li otobüs anlaşması 

yapılmış, 50 Körüklü SDG’li otobüs teslim alınmıştır. Ankara Avrupa’da en yüksek sayıda 

SDG’li otobüslerine sahip örnek bir şehirdir. İstanbul İETT’de 15 adet otobüs dönüşümü 

yapmış ve eski dönüşümleri iptal etmiştir. Kayseri’de 194 adet SDG’li halk otobüsü mevcuttur. 

Kocaeli Belediyesinde 10 tanesi körüklü olmak üzere 45 SDG’li otobüs seferdedir. Gaziantep 

belediyesi 50 SDG’li otobüs planlaması yapmıştır. Ayrıca Ankara’da özel istasyondan ikmal 

yapan 650 kadar taşıt bulunmaktadır. Bolu Belediyesi 10 adet SDG’li çöp kamyonu 

çalıştırmaktadır. Adana, Afyon gibi bazı illerde SDG’li taşıt planlaması yapılmaktadır. 
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Kamu istasyonları olarak SDG yüklenebilen EGO’da 5, Kocaeli’nde 1, İETT’de 1 adet istasyon 

vardır. Kayseri’de 2, Ankara, İstanbul ve Tofaş’da birer adet özel SDG yüklenebilen istasyon 

mevcuttur [12].  

 

3.2. Toplu Taşımada SDG Uygulama ve Çözüm Önerileri 

 

1 Ekim 2002'den beri SDG’ ye uygulanmakta oran yüksek orandaki ÖTV'nin düşürülmesi veya 

tamamen kaldırılması gerekmektedir. AB'ye üye ülkelerde SDG' ye ÖTV uygulanmamaktadır. 

Özellikle şehirlerde çevre kirliliği yaratan toplu taşıma taşıtlarında bir an önce SDG kullanımına 

geçilmelidir. 2000 yılından beri İ.B.B. tarafından yürürlükte olan SDG yönetmeliği uygulaması 

oldukça kolaylaşmıştır, Türkiye'nin birçok şehrinde doğalgaz hatları tesis edilmiş olup, SDG oto 

doğalgaz istasyonu kurulması için gerekli alt yapı oluşmuştur.   Oto-doğalgaz istasyonlarının 

takım ve donanımları genelde yurtdışından temin edilmekte olup, Ülkemizde de yatırımlar 

artırılmalıdır, Türkiye aynı zamanda doğalgaz transfer hattı olan bir ülke konumundadır. 

Doğalgaz sıvılaşması için -162 
0
C’ye kadar soğutulur, regülâtör ve kompresörler vasıtasıyla 

SDG’ ye dönüştürülür. Doğalgaz boru hatlarının geçmediği yerlerde LNG taşımasıyla SDG elde 

etmek ve dolum istasyonu kurmak mümkündür. Hafif yük taşıtlarının doğalgazlı taşıtlara 

dönüştürülmesi 900–3.500 USD arasındadır. Şehir otobüslerindeki dönüştürülme kullanılan 

teknolojiye göre 14.000–40.000 USD arasında değişmektedir [13]. 

 

Oto-doğalgaz istasyonları, Avrupa'da da çok revaçtadır. Eğer bugün Almanya 1.000 istasyon 

kuruyorsa, yarın bu 1000 istasyonunun hidrojene dönüştürülmesi kolay olacaktır. Aynı 

istasyonlarda doğalgazdan hidrojen üretip taşıtlara hidrojen verecekler. Doğalgazın gitmediği 

şehirler için ise "yavru istasyon" uygulaması vardır. Bu sistem aşağıdaki gibi çalışmaktadır: 

Doğalgazın geçtiği yerde ana istasyon kuruluyor. Ayni firma tarafından doğalgazın geçmediği 

yerde de yavru istasyon kuruyor. Ana istasyondan tanklarla taşınan doğalgaz diğer yerdeki 

yavru istasyondan satılabiliyor. Ancak dünyadaki uygulama, boru hatları geçen yerlerde 

doğalgaz, geçmeyen yerlerde ise LPG kullanımı şeklindedir. 

 

Dünya ülkelerinde NGV Sayıları göz önüne alınırsa; Ülkemizde iki yüz binin üstünde otomobil 

sayısı olan iller için toplam 732200 SDG’li taşıt öngörülebilir. Ülkemiz geneli için yaklaşık 
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1166000 SDG’li taşıt ve 2332 istasyon öngörülebilir. Ülkemizde, 1969–1995 yılları arası 25 

yıllık dönemde taşıt sayısının lineer artış oranı %10,4 olarak hesaplanmıştır. Bu duruma göre, 

2012 yılında taşıt sayısının 20 milyon ve bunların üreteceği toplam CO miktarının ise 6,7 

milyon ton'un üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. Oto-doğalgaz dünyanın birçok ülkesinde 

özellikle trafiğin yoğun olduğu büyük şehirlerde gerek toplu taşıma taşıtlarında, gerekse de 

ticari ve özel taşıtlarda kullanımı için Belçika, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda’da olduğu gibi 

vergi indirimi uygulanarak teşvik edilmektedir. Gelişmiş ülkelerin 2020 yılına kadar 

planladıkları daha temiz yakıt ve daha temiz gevre politikaları içinde doğalgazın ayrı bir önem 

taşıdığı görülmektedir. Örneğin İtalya’da fabrikasyon olarak imal edilen (OEM) alternatif 

yakıtlı (LPG & SDG)) bir taşıt, devlet tarafından 413 € değerinde vergi indirimi almaktadır. 

MAN Türkiye A.Ş. Türkiye'nin ilk MAN doğalgazlı otobüsünü 1090 adet üretip ANKARA 

EGO Müessesesi'ne teslim ederek Avrupa'nın en büyük SDG taşıt filosunun kurulmasını 

sağlamıştır. Doğal gazlı MAN şehir içi otobüsleri, dizel yakıtlı rakiplerine oranla 22 kat daha az 

CO, 16 kat daha az NMHC, 16 kat daha az metan, 2.5 kat daha az NOx ve 32 kat az partikül 

salıyor.  

Doğalgazlı Otobüs; Kendisini kanıtlamış, çevreye saygılı ve sessiz doğalgaz motorlarına sahip 

belediye otobüsleriyle MAN Türkiye bu sektörde Ülkemizde lokomotif görevini üstlenmiştir. 

SDG motorları 2008 yılında yürürlüğe giren Euro 5 motorlardan bile daha düşük emisyon 

oranlarına sahiptir. MAN Türkiye belediye otobüsünde çevreci olmakla beraber, 310 PS'lik (228 

kW) güçlü doğalgaz motoru kullanılmaktadır. 6 silindirli sıralı doğalgaz motoru aynı zamanda 

son derece sessiz ve ekonomiktir. Ankara caddelerini çevreci ve ekonomik 1090 adet doğalgazlı 

otobüsle tanıştıran MAN Türkiye, EGO ihalesini kazanarak Ankara Büyükşehir Belediyesi’yle 

yeni bir anlaşmaya imza attı. 250 Körüklü SDG’li otobüs anlaşması yapılmış, 50 Körüklü 

SDG’li otobüs teslim edilmiştir. 

  

Teknolojideki öncülüğünü ve liderliğini doğaya daha hassas ve duyarlı taşıtlar üretmek için 

kullanan MAN, 60 yılı aşkın bir süredir gazlı otobüs üreterek bu alandaki duyarlılığını da 

kanıtlıyor. Ülkemizde ilk kez 2006 yılında üretilen doğalgazlı otobüsler, 22 kat daha az CO, 16 
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kat daha az NMH, 16 kat daha az metan, 32 kat daha az partikül ve 2,5 kat daha az NOx açığa 

çıkarıyor. 

  

SDG’li taşıtlar, çevreye ve insan sağlığına son derece uygun olmasının yanı sıra, özellikle son 

dönemde artan mazot fiyatlarına göre çok büyük ekonomik avantaj sağlıyor. Tüm taşıtlarda 

bulunan güçlü klima sistemi de sıcak Ankara yazlarında seyahat eden yolcuların konforunu 

maksimuma çıkartacak. Ayrıca otobüslerde kullanılan SDG motorunun gürültü düzeyi de 

oldukça düşüktür. Otobüslerin Türkiye’de üretilmesi, hem üretim maliyetlerini düşürüyor hem 

de ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Öncekilerden farklı olarak sonraki otobüsler klimalı 

üretilmiştir [14]. Doğalgazlı otobüslerin kalite yüksekliğinin de en üst seviyededir. Bu durum 

2–2,5 sene içerisinde doğalgazlı otobüsler kendini amorti ediyor demektir. Hedef bütün 

otobüsleri SDG’liye çevirip, bu konuda büyük bir tasarruf elde etmektir [15].  

 

4. SDG’Lİ ÇÖP KAMYONLARI 

4.1. Yükleme-Boşaltmalı Toplamada Kullanılan Çöp Taşıtları 

Yükleme-boşaltmalı toplamada kullanılan çöp taşıtları, üç birimden ibarettir: Bunlar; Kamyon 

şasisi, Üst yapı (sıkıştırmalı çöp konteynırı), yükleme bölümüdür. Kamyon şasisi için genellikle 

iki veya üç eksenli standart kamyonlar kullanılmaktadır. Ancak, bazı ek mekanizmalar örneğin, 

üst yapının motoru, şoför kabini vs. özel olarak üretilmektedir. Üst yapı için değişik teknolojiler 

kullanılmaktadır. Atıkların düşük yoğunlundan dolayı, verimli toplamayı sağlamak için bu 

taşıtlarda genellikle bir sıkıştırma ekipmanı (hidrolik piston) kullanılmaktadır. Ayrıca, yüklenen 

atıkların yükleme noktasından öne doğru itilmesi gerekir. Bu iki işlem, genellikle ya döner 

davul kamyonu ya da sıkıştırmalı kamyon ile gerçekleştirilmektedir. Her iki teknoloji sayesinde 

atıkların parçalanması, karıştırılması ve homojenizasyonu sonucunda 1/4 yoğunlaştırma 

katsayısı elde edilebilir.  

 

Döner davul kamyonunun üst yapıları silindir şeklindedir. Bu silindir, hidrolik tahrikle 

döndürülür. Dönme sırasında, atıklar hareket halinde tutulur, öne doğru itilir, parçalanır ve 

böylelikle yoğunlukları arttırılmış olur. Döner davulun cidarında helezon şeklinde bir profil 
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bulunur; bu profil sayesinde atıklar homojen olarak öne doğru ilerlerler. Döner davulun 

boşaltılması, davulun ters şekilde döndürülmesiyle gerçekleştirilir. Sıkıştırmalı kamyonlarda, 

yüklenen atık dörtgen bir konteynıra yüklenir. Konteynırın ön ve arka duvarı hareket edebilir. 

Arka duvar, yükleme sırasında yukarıya kaldırılır, sonra yüklenen atıkları sıkıştırmak amacıyla 

indirilip presle öne doğru itilir. Öndeki duvar ise kamyon doldukça daha da öne doğru çekilir. 

Yoğunlaştırma bu sıkıştırmalar sayesinde sağlanır.  

 

Standart çöp kutu ve konteynırların çevreye rahatsızlık vermeden çöp aracının içine 

boşaltılabilmesi için, çöp kamyonlarının arkasında (bazı durumlarda önde) özel yükleme 

bölümleri bulunur. Bu teknolojinin kullanımıyla, iş emniyeti, düşük gürültü seviyesi, toz 

engelleme ve yüksek yükleme verimi elde edilebilir [16]. 

 

Ülkemizde 2009 yılı rakamlarına göre 14.316.700 olan taşıt sayısının %49,55’i otomobil, 

%16,08’i motosiklet, %15,4’ü kamyonet, %9,55’i traktör, %5,8’i kamyon (çekici, damperli 

kamyon, tanker, çöp kamyonu vb.), %2,68’i minibüs ve %1,4’ü otobüsten oluşmaktadır [17]. 

 

Kutu ve konteynır tiplerine göre şu yükleme teknolojileri kullanılır: Dairesel yükleme (çöp 

kutuları için); Bu yükleme teknolojisinde, yükleme bölümünde iki dairesel açıklık bulunmakta, 

bunların altında ise çöp kutularını tutma kafesleri bulunmaktadır. İki çöp kutusu paralel olarak 

kafeslere yerleştirilmekte ve hidrolik bir kol ile kaldırılıp açıklıklara iliştirilmektedir. Bu 

şekilde, çöpler dış atmosferle temas etmeden çöp kamyonunun içine aktarılabilmektedirler. 

Üstten boşaltma (konteynırlar için); Bu sistemde yine iki çöp kutusu aynı zamanda yükleme 

bölümünün altındaki kafese yerleştirilir ve hidrolik kol ile kaldırılır. Bulonlu sistemin 

kullanılması için, sıkıştırmalı kamyonlar daha uygundur. 

 

Bulonlu yükleme sistemi, aynı zamanda sistemsiz toplama ve poşetli toplama için de uygundur. 

Ülkemizde büyük konteynırlar en yaygın taşımalık şekli olduğu için ve birçok bölgede 

yükleme- boşaltmalı toplama sistemsiz toplama ile aynı zamanda gerçekleştirildiği için, bu 

sistem Türkiye'de en yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde üretilen ve pazarlanan çöp 

kamyonları mevcuttur. Fatih, Moğol ve Köytaş çöp kamyonları örnek gösterilebilir. 
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4.2. Değiştirmeli Toplamada Kullanılan Çöp Kamyonları 

 

Değiştirmeli toplamada kullanılan çöp kamyonları, genellikle vinçle donatılmıştır. Bu vinçler, 

dört değişik şekilde çalışabilir: Konteynırı rulo üzerine kamyonun sabit platformuna çekerek, 

konteynırı rulo üzerine bir römorka yükleyerek, konteynırı hareketli bir platform yardımıyla 

yükleyerek, konteynırı vinç koluyla tutarak çalışılabilir. 

4.2.1. Poşetli Toplamada Kullanılacak Çöp Kamyonları 

 

Poşetli toplama için ya normal damperli kamyonlar ya da bulon sistemiyle çalışan sıkıştırmalı 

kamyonlar kullanılabilir. Damperli kamyonlar, birkaç ayrı atık farklılıklarını aynı anda 

toplandığında tercih edilir. Bulon sistemiyle çalışan kamyonlar ise daha esnek oldukları için, 

hem poşetli toplama için, hem de başka seferlerde yükleme-boşaltmalı ya da sistemsiz toplama 

için kullanılabilir. Poşette bir tek çeşit toplandığında, bulon sistemiyle çalışan sıkıştırmalı 

kamyonlar tercih edilir çünkü daha yüksek bir toplama verimini sağlarlar. 

 

4.2.2. Kamyon veya Treylerle Taşıma  

 

Toplanmış katı atıklar çöp toplama kamyonlarına veya treyler tipi büyük hacimli taşıtlarla 

taşınır. Bertaraf etme tesisine olan mesafe az ise (15 km) toplama taşıtları taşıma işlemini yerine 

getirirler. Ancak mesafe bertaraf etme tesisine uzak ise (20 km ve büyük) bir aktarma 

merkezine aktarılması ve taşınması söz konusu olur. Taşıt kullanımı aşağıdaki ihtiyaçları 

sağlamalıdır: Taşıtlar atıkları en az maliyette taşımalı, atıklar taşıma sistemine kadar örtülmeli, 

taşıtlar anayol trafiğine göre tasarlanmalı, taşıt kapasitesi izin verilebilir ağırlık limitlerini 

aşmamalı, boşaltım için kullanılan metotlar basit ve güvenilir olmalıdır. Hidrolik Sıkıştırmalı 

çöp kasası şasi üzerine konulan gövde, sıkıştırma mekanizmasına sahip arka kapak, gövde 

içerisinde sıkıştırma perdesi, konteynır kaldırma düzeni ve hidrolik tesisattan oluşur.  

 

4.2.2.1. Gövde  

Gövde; U kesitli dik çelik profillerle desteklidir ve aracın şasisine esnek bağlantılarla 

birleştirilir. Gövdenin ön alt bölümünde pis su haznesi ve boşaltma hortumu bulunur.  
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4.2.2.2. Sıkıştırma Perdesi  

Teleskopik silindir, sıkıştırma perdesini gövde içerisinde; tabanın üzerinde, raylar üstünde 

hareket ettirir. Gövde boş olduğunda perde arka tarafta bulunur. Arka kapakta atık 

sıkıştırıldığında yük tutma valfi aracılığıyla, perde kendiliğinden ön tarafa doğru hareket eder. 

Sıkıştırma perdesi, cıvata bağlantılı, kolay değiştirilebilir polyamid pabuçlara sahiptir.  

 

4.2.2.3. Arka Kapak  

Arka kapak gövdenin üstünde slotlu menteşe ile bağlanır ve iki hidrolik silindir aracılığıyla 

yukarı doğru açılır. Kapatıldığında kendiliğinden kilitlenir. Gövdeden pis su sızıntısını önleyen 

özel formlu sızdırmazlık elemanı bulunur. Aşınmaya dayanıklı, yüksek karbonlu çelikten 

yapılma hazne içerisinde toplanan atıklar gövde içerisine sıkıştırma mekanizması aracılığıyla 

sıkıştırılır. Dört adet tek kademeli hidrolik silindir tarafından çalıştırılan sıkıştırma mekanizması 

sürgünün arka kapak yan duvarlarındaki raylar arasındaki doğrusal hareketlerinden ve kepçenin 

sürgü mafsallı radyal hareketlerinden oluşur [18].  

 

Arka kapağın altında, gövde ve arka kapak arasındaki bakım-onarımın güvenliğini sağlamak 

üzere kullanılan mafsallı emniyet dayaması bulunmaktadır. Ayrıca arka kapak açma hidrolik 

silindirleri üzerinde, arka kapağın herhangi bir arıza halinde (hortum patlaması dahil)  

düşmesini engelleyen valfler bulunmaktadır. Arka kapağın arkasına bağlı iki adet kaymaz tip 

katlanır işçi basamağı vardır (Opsiyonel). 

 

4.3. Türkiye’de SDG’li Çöp Kamyonları için Öneriler 

 

Türkiye’de belediyelerde toplanan 24,36 milyon ton/yıl atığı toplamak için yaklaşık 7300 çöp 

kamyonuna ihtiyaç vardır. Örnek olarak; 2010 rakamlarına göre Adana’da 580904 ton/yıl çöp 

için 174, Ankara’da kış aylarında 1985511 ton/yıl çöp için 596, Ankara’da yaz aylarında 

1685426 ton/yıl çöp için 506, Bursa’da 688144 ton/yıl çöp için 206, Kastamonu’da 42104 

ton/yıl çöp için 13 adet çöp kamyonuna ihtiyaç vardır.  
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Dünya’da SDG’li çöp kamyonu uygulamasında 500’er taşıtlık filo uygulamalarıyla Lizbon ve 

Madrid şehirleri iyi bir örnek teşkil etmektedir. En az onar çöp kamyonluk filolar halinde 

şehirlerde SDG’li çöp kamyonlarına doğalgaz dolum istasyonları kuruluşu açısından uygun 

olacaktır. Elektrik tarife fiyatlarının ucuz olduğu gece dolum sayesinde SDG’li çöp kamyonları 

kendini birkaç yıl içinde amorti edecektir. Yenileştirme şehir hava kirliliğini ve çevre kirliliğini 

azaltacak, yeni araçlar sintinelerini rastgele boşaltmadığı için mikropsuz caddeler oluşacaktır.  

 

5. SONUÇLAR 

 

Sonuç olarak; Tüm dünyada çevreci yakıtların otomotiv sektöründeki kullanımı özel teşviklere 

konu olurken, ülkemizde bu nevi yakıtlar yeteri kadar destek görmemektedir. SDG’li taşıtların 

doğalgaz piyasalarının da liberalleşmesiyle birlikte ülkemizde de desteklendikleri takdirde iyi 

bir duruma geleceği öngörülmektedir. Bunun için, fiyatlandırma politikasının da vergi kaybına 

yol açmadan serbest piyasa şartlarında rekabete açık bir ortam oluşturularak belirlenmesi 

gerekir. Böylece Türkiye çevre ve tüketim açısından da önemli bir uygulamaya adım atmış 

olacaktır. Bu yapılanmanın en önemli sonuçlarından biri olan personel istihdamının da 

sağlanacaktır. Alternatif yakıt ve enerjinin verimli kullanılması açısından tren, servisler, 

otobüsler dâhil toplu ulaşımda SDG kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.  

 

Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği Madde 27’de; “Depo kütlesinde havasız kalan organik 

maddenin mikrobiyolojik olarak ayrışması sonucu çevreye yayılarak, patlamalara, 

zehirlenmelere, sebep olabilecek metan gazı toplanır ve kontrollü olarak atmosfere verilir veya 

enerji üretmek sureti ile değerlendirilir” denilmektedir. Bu maddenin de; atmosfere verilmesinin 

yerine “bu gazın enerji üretmek sureti ile değerlendirilmesi gerekir” zorunluluğu getirilmelidir.  

 

SDG’li çöp kamyonlarının devreye sokulması sintine atışlarını da azaltacak ve mikrop üreten 

atık suları engellenmiş olacaktır. İlçe belediyelerine bağlı olan atık toplama işleri büyük şehir 

belediyelerine devredilmesi SDG’li taşıtlara geçişte kolaylık olacaktır. Atıklardan elde edilen 

gazla SDG’li çöp kamyonlarının çalıştırılması ayrı bir ekonomi sağlayacaktır. 
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SDG projesinin birçok sektörle direkt ve dolaylı bağlantıları dikkate alınmalıdır. Özel sektörün 

yatırımları başlamadan önce devlette ilgili birimler planlamalarını yapmalı, sektörde hizmet 

verecek girişimcilerin ve kullanıcıların LPG’li taşıtlardaki gibi herhangi bir kargaşaya düşmeleri 

engellenmelidir. Türkiye Doğalgaz hatlarının SDG’li istasyonların kuruluşuna uygun halde 

düzenlenmesi BOTAŞ tarafından sağlanmalıdır. Avrupa’da projelendirilen Avrupa Mavi 

Koridoru’nun [3] Türkiye hattı da en kısa zamanda projelendirilmelidir. Yükseköğretimde 

Meslek Yüksekokulları bünyesindeki Otomotiv Programı öğrencileri “alternatif yakıt 

dönüşümü” hususunda eğitilmelidir. 

 

6. KISALTMALAR ve SEMBOLLER 

 

CNG     : Compressed Natural Gas – SDG: Sıkıştırılmış Doğalgaz  

LSDG   : Sıkıştırılmış Doğalgaz İstasyonu (Liquefied to Compressed Natural Gas) 

LPG      : Liquefied Petroleum Gas - Sıvılaştırılmış Petrol Gazı 

Mtep      : Milyon Ton Petrol 

NGV     : Natural Gas Vehicles -Doğalgazlı Taşıt 

NMOG : Metan dışı organik gazlar 

ÖTV     : Özel Tüketim Vergisi 

Tcf        : 0,028316846592 m
3
 

PM        : Partikül Madde 
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KARDEMİR’DE ENERJİ YÖNETİMİ 

 

Ayşegül USLU 

Enerji Yönetim Temsilcisi - KARDEMİR A.Ş. 

 

 

GİRİŞ 

 

Endüstriyel işletmelerde, üretim kalitesinde ve miktarında düşüşe yol açmadan enerji 

tüketimlerinin azaltılması, enerji verimliliğinin sağlanması ile mümkündür. Enerji yoğun 

sektörde üretim yapan, entegre demir-çelik fabrikası olan Kardemir’de 2011 yılı enerji 

tüketimimiz fabrika genelinde 6.342 Mcal/Ton Ham Çelik (THÇ) olarak gerçekleşmiştir. 2012 

yılı için hedefimiz 6.200 Mcal/THÇ olarak belirlenmiştir. Bunu sağlamak adına; ünitelerimizde 

birim enerji tüketimlerinin aşağı çekilebilmesi için, üretim ve tüketim değerleri SAP üzerinden 

sürekli izlenerek, bu tüketimlerin azaltımına yönelik çalışmalar yapılmaktadır.  

 

Enerji verimliliği ve enerji yoğunluğu dahil olmak üzere, etkin bir şekilde enerji 

performansımızı arttırmak için gerekli sistem ve süreçlerin sağlıklı yürütülmesi adına; 

şirketimiz üst yönetimi tarafından 2012 yılı içerisinde ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi 

kurulması için çalışmaların başlatılması kararını alınmıştır. 2012 Mayıs ayından itibaren 

belgelendirme kuruluşları ile görüşmeler yapılarak, sistemin kurulması için danışmanlık hizmeti 

alınmış ve “Mevcut Durum Analizi- Boşluk Analizi Çalışması” tamamlanmıştır. Eğitim ve 

dökümantasyon çalışmaları da Kasım ayı içinde başlatılacaktır. 

 

A) KARDEMİR & KBÜ İŞBİRLİĞİ- ENERJİ PROJELERİ 

 

“Üniversite-Sanayi İşbirliği” kapsamında Karabük Üniversitesi ile birlikte Çevre ve Enerji 

konularına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. KARDEMİR Çevre ve Enerji Yönetim 

Başmühendisliği ve Karabük Üniversitesi Enerji ve Çevre Teknolojileri Birimi (ENÇET) 

önderliğinde projeler geliştirilmektedir. Üzerinde çalışılan tüm projeler, bir yandan, hem 

Kardemir hem de Üniversite enerji ve çevre gruplarının katıldığı yaklaşık 15 günde bir düzenli 
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olarak yapılan koordinasyon ve gözden geçirme toplantılarında yapılan değerlendirmeler, diğer 

yandan da ünitelerimizde saha çalışmaları sırasındaki tespitler neticesinde taslak hale 

getirilmekte, taslak proje üst yönetimimizin bilgisine sunulup, makam onaylarının alınmasını 

müteakip uygulamaya konulmaktadır. 

 

Tamamlanan Projeler: 

 

1- Enerji Tesislerinde 3 adet Buhar kazanının yanma verimliliklerinin etüdü; Enerji Tesisleri 

Müdürlüğü’nün görüşleri doğrultusunda, Kardemir Kuvvet Santrali’nde mevcut farklı tip 

kazanlardan 3 adet OPG kazanı için bir etüd yapılmasının uygun olacağı tespit edilmiştir. Bu 

etüdle; buhar kazanlarında,  kazan yüzeyleri, bacalar, yakma havası ve yanma gazına yönelik 

debi, sıcaklık, iletkenlik, nem gibi gerekli parametrelerin ölçümleri yapılarak, ölçüm sonuçları 

ile kazan girdi ve çıktıları hesaplanarak kazan verimlilikleri analiz edilmiş, bu analiz 

sonuçlarına göre de kazanlarda ne tür bir iyileştirme gerektiğine dair uygulama projeleri 

önerilmiştir. Çalışma sonucunda, yatırım gerektirmeden 1.065.806 USD/yıl, kısmi yatırımla ise 

285.840 USD/yıl olmak üzere toplam 1.351.646 USD/yıl tutarında tasarruf potansiyeli 

belirlenmiştir. 

2- Su Tesisleri Merkez pompa istasyonunda mevcut pompa ve fanların verimliliklerinin etüdü 

çalışmasında, su pompalarında akışkan basıncı, debisi, sıcaklığı gibi pompa parametreleri ile 

akım, gerilim, güç ve güç faktörü gibi motor parametreleri ölçülerek, işletme çalışma şartları 

çerçevesinde pompaların uygun kapasite ve verim durumları tespit edilmiştir. Çalışma 

sonucunda, kısmi yatırımla 190.000 USD/yıl tutarında tasarruf potansiyeli belirlenmiştir. 

 

3- Ray Profil HH ile Kontinü HH tav fırınları verimlerinin ve yanma rejimlerinin 

irdelenmesi; Ray Profil ve Kontinü Haddehanelerde bulunan tav fırınlarında, fırınlar için yanma 

havası, baca gazı, fırın yüzey sıcaklıkları ile ortam ve tavlanan malzeme sıcaklıkları, 

reküperatör giriş çıkış havası gibi parametreler ölçülerek, mevcut yakma koşulları irdelenmiş, 

fırınların ısıl verimlilikleri ortaya konmuştur. Buna göre, her iki fırında toplam, yatırım 

gerektirmeden 105.251 USD/yıl, kısmi yatırımla ise 3.020.635 USD/yıl olmak üzere 3.125.886 

USD/yıl tasarruf imkanı tespit edilmiştir. Bu çalışma sırasında, Ray Profil HH Tav Fırını 

verimliliğinin artırılması önerileri, bir Ar-Ge projesine dönüştürülmüş ve TÜBİTAK’a 
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sunulmuştur. Proje, yapılan yoğun değerlendirmeler neticesinde TÜBİTAK tarafından, hibe 

desteği almak üzere kabul edilmiştir. Proje detayları aşağıda belirtilmiştir. 

 

4- Kompresör ve basınçlı hava hatlarının verimliliklerinin etüdü çerçevesinde, fabrika 

genelinde çalışmakta olan kompresörlerden 100 kW ve üzeri motor güçlerinde olmak üzere,  15 

adet kompresör ve hatlarında kompresör ve motor verimlerinin belirlenmesi, hava hatlarında 

sızıntı ve kaçakların tespit edilmesi çalışması yapılmıştır. Çalışma neticesinde, toplamda 

100.000 USD/yıl tutarının üzerinde olmak üzere, her bir kompresör ünitesinde muhtelif tasarruf 

miktarları belirlenmiştir. 

 

5- Proseslerde ve lojmanlarda, ısı kayıplarına bağlı yalıtım ihtiyaçlarının belirlenmesi 

çalışmasında, tesislerimizde tav fırınları gövdeleri, kazan gövdeleri, kompresör gövdeleri, vana 

grupları, sinter fırın gövdeleri gibi muhtelif noktalar ile Yenişehir lojman binalarının yüzeyleri 

termal kamera ile taranarak, ısı kayıpları tespit edilip, raporlanmıştır. 

 

6- 4 no.lu Yüksek Fırının enerji verimliliğinin belirlenmesi ve Yüksek Fırının verimliliğinin 

artırılması amacıyla,  fırında kullanılan malzeme ve yakıt analizleri yapılmış, tesis dizayn 

değerleriyle fiili işletme değerleri mukayese edilerek tesis performansı ortaya konmuş, enerji 

girdi ve çıktıları incelenerek enerji balansının yapılmış, verim hesapları yapılarak üretim ve ısı 

kayıplarının belirlenmiş, elde edilen veriler ışığında tesiste uygulanması gereken iyileştirme 

projeleri önerilmiştir. Önerilen 18 adet iyileştirme çalışmasının, işletme şartları elverdiği 

ölçüde, gerçekleştirilmesi halinde, teorik olarak 30 Milyon TL’nin üzerinde tasarruf imkanları 

görünmektedir. Önerilen iyileştirme çalışmalarının bir kısmı VAP Projesi olarak 

değerlendirilecektir. Bu çalışmanın sonuçları, aynı zamanda 1 no.lu Yüksek Fırının veriminin 

artırılması için de kullanılabilecektir. 

 

Devam Eden Projeler:  

 

1- Sinter Tesisi dairesel soğutucu kısmına bir ısı değiştirici kurularak atık ısının geri 

kazanılması hedeflenmiştir. Saha etüdleri devam etmektedir. 

 



 

418 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

2-  Enerji tesisleri alçak basınç buhar teminine yönelik karşı basınçlı türbin uygulamasında 

teorik çalışmalar yapılmış olup; Ar-Ge projesine dönüştürülerek, TÜBİTAK’a başvurulmuştur. 

Proje detayları aşağıda belirtilmiştir. 

 

3- Kok batarya bacalarının atık ısılarının geri kazanılarak enerji üretilmesi hedeflenmektedir. 

Mevcut 1-2 ve 3-4 no. batarya bacaları ile yeni kurulacak 5-6 no. batarya bacasının atık 

ısılarının geri kazanılarak 2 MW elektrik enerjisi üretilmesi hedeflenmektedir. Saha etüdleri 

devam etmektedir. 

B) TÜBİTAK- TEYDEB PROJELERİ 

TÜBİTAK-Teydeb bünyesinde 1501- TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı 

kapsamında;  enerji verimliliği konusunda 2 proje başvurumuz bulunmaktadır. Projelerin 

yazılması, takibi, saha çalışmaları ve yazılım programları desteği, devreye alma çalışmaları gibi 

konularda da Karabük Üniversitesi ile birlikte çalışılmaktadır. Bu projelere ilişkin bilgiler 

aşağıda yer almaktadır: 

1- Ray Profil Haddehanesi Tav Fırınında Yakıt Optimizasyonu Yapmak, Atık Isıdan 

Maksimum Yararlanmak Amacıyla Yeni Bir Reküperatör İle Ekonomizer Tasarımı Ve 

Sisteme Entegrasyonunun Yapılması = 11.10.2011 tarihinde başvurusu yapılan projemiz, için 

desteklenme kararı verilmiştir. 1.650.000 TL bütçeli ve 13 ayda tamamlanacak olan projemiz 

içim %40 oranında hibe alınmaktadır. Enerjinin verimli kullanımı ve atmosfere salınan 

emisyonların azaltımı kapsamında, "Ray Profil Tavlama Fırını"nda bulunan mevcut 

reküperatörün yerine, reküperatör çıkışı egzoz gazı sıcaklığını 375 
0
C'nin altına düşüren, 

reküperatör çıkışı yakma havası sıcaklığını ise 575 
0
C'ye yükselten yeni bir reküperatör 

tasarlanarak imal ettirilecektir. Aynı zamanda, atık ısının geri kazanılması amacıyla, gaz 

sıcaklığı maksimum 150 
0
C'de tutulup, ısıtmada kullanılacak suyun sıcaklığı ise 90-95 

0
C'ye 

ulaşacak şekilde, yeni imal ettirilecek reküperatörün çıkışına bir ekonomizer (gaz-su) 

yerleştirilecektir. Böylelikle 400 ton/yıl kömür tasarruf edilerek, hem enerji verimli kullanılmış 

olacak hem de emisyonlarda azalma sağlanacaktır. Aynı zamanda yakıt sarfiyatında (Kok ve YF 

gazı) %12'ye varan azalma sağlanacak, yakıt tüketimine (Kok ve YF gazı) bağlı olarak egzoz 

emisyonlarında %12 azalma gerçekleşecektir. Yakıt tasarrufuna (Kok, YF gazı ve kömür) bağlı 
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olarak sera gazı etkisi yapan yıllık yaklaşık 4.600 ton CO2'nin atmosfere salınımı önlenmiş 

olacaktır. Yeni imal edilecek reküperatörün, yüksek sıcaklığa ve egzoz gazlarının korozif 

etkisine dayanıklı malzemeden yapılacağı için 10 yıl ekonomik çalışma ömrüne sahip olacağı 

öngörülmektedir. 2012 yılı birinci 6 aylık dönemde projenin işleyişi devam etmektedir.  

2- Kardemir Enerji Tesisleri Karşı Basınçlı Özel Türbin Uygulaması ile Enerji Geri Kazanımı 

= 29.06.2012 tarihinde başvurusu yapılan ve 4.800.000 TL bütçeli projemiz, hakem 

değerlendirilmesi sürecindedir. Enerji tesisleri eski ve yeni santral olmak üzere iki kısımdan 

oluşmakta ve birbirleriyle entegre biçimde çalışmaktadır. Yeni santralde 65 bar basınç, 505 
0
C 

sıcaklıkta buhar üretilmektedir. Eski santralde ise 25 bar basınç ve 385 
0
C sıcaklıkta buhar elde 

edilmektedir. Eski santralin buhar üretimi, buhar tüketimini karşılamamaktadır. Yeni santral 

kurulurken bu ihtiyaç göz önünde bulundurularak eski santralle yeni santral arasına bir kısma 

valfi kurulmuştur. Proseslerin buhar ihtiyacını karşılamak için 25 bar basınçtaki buhar başka bir 

kısma valfiyle 5 bar basınca düşürülmektedir. Yüksek basınçlı buharı bir kısma valfi ile önce 25 

bar'a daha sonrada 5 bar basınca düşürmek, enerjinin kullanılabilirliğini/niteliğini azaltmaktadır. 

Bu bağlamda, kısma valf yerine enerji santralimize özgü bir karşı basınçlı buhar türbini dizaynı 

firmamızca yapılarak kaybedilen enerjinin geri kazanılması planlanmaktadır. Karşı basınçlı 

buhar türbini ile yaklaşık 1~6 MW (mevsimlere göre proses buhar ihtiyacı değişmekte) elektrik 

enerjisi elde edilebilecektir. Üretilecek elektrik için ekstradan herhangi bir yakıt 

kullanılmayacağı için, yakıt tasarrufuna bağlı olarak sera gazı etkisi yapan yıllık yaklaşık 8300 

ton CO2'nin (ortalama 2 MW alındığında) atmosfere salımını da önlenecektir. 

C) KARDEMİR ÖNERİ SİSTEMİ VE KARDEMİR SÜREKLİ İYİLEŞTİRME 

SİSTEMİ PROJELERİ 

 

Kardemir A.Ş. bünyesinde kurulu olan ve herkesin erişim sağladığı Kardemir Öneri Sistemi ve 

Kardemir Sürekli İyileştirme Sistemi sayesinde çalışanların da enerji verimliliğine yönelik 

önerileri göz önünde bulundurularak ekip çalışması şeklinde çalışmalar yürütülmüştür. Bu 

kapsamda işletmelerimizde: 
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 Atölye, hol ve depolarda çatıların bir kısmının şeffaf çatı malzemesiyle kaplanarak, gün 

ışığından daha fazla yararlanılması, 

 Akkor lamba yerine floresan lamba ve armatürlerin kullanılması,  

 Döner aksamlı makinelerde, frekans inverteri uygulamasıyla enerji verimliliğinin 

sağlanması, 

 Ceket, vana, iletim hatlarının izolasyonlarının sağlanması gibi genel uygulamalar 

yapılmıştır. 

 

Pülvarize Kömür Enjeksiyon Lanslarının Çift Lans Yapılması; Metalurjik kok ikamesi olarak, 

pülvarize kömür enjeksiyonu yapılan 1 ve 4 nolu Yüksek Fırınlarda, enjeksiyon tek lans ile 

yapılmaktadır. Bu durumda ortalama 80 kg/ ton sıvı maden (TSM) pülvarize kömür verimli 

olarak yakılabilmektedir. Yapılan iyileştrime çalışması ile tüm üfleme boruları çift lans olarak 

değiştirilmiştir. Bu durumda 34,5 kg/TSH oranında ilave pülvarize kömür kullanılmıştır.  İki 

fırın için yıllık toplam 26.222,1 ton seviyesinde ilave pülvarize kömür kullanımı 

beklenmektedir. Pülvarize kömür kullanımındaki artışa bağlı olarak 7.945.296 TL/Yıl ilave bir 

maliyet doğmuştur. Fakat iki fırında ortalama 45 kg/TSH oranında metalürjik kok tasarrufu 

sağlanmıştır. İki fırın için yıllık toplam toplam 33.451,2 ton seviyesinde metalürjik kok 

tasarrufu beklenmektedir. Metalurjik kok kullanımındaki azalışa bağlı olarak 22.880.621 TL/Yıl 

tasarruf beklenmektedir. İyileştirme çalışması ile elde edilecek kazanç; 14.935.325 TL/Yıl 

olacaktır. 

 

D) YATIRIMLAR KAPSAMINDA YÜRÜTÜLEN ENERJİ PROJELERİ 

 

1- Kok Fabrikaları Kok Kuru Söndürme Tesisinin Yapımı =  Kok Fabrikalarında mevcut 

1/2 ve 3/4 Batarya bünyesinde bulunan 100 adet fırına ek olarak yatırımı devam eden 5/6 

Batarya ile 70 fırın daha eklenerek, üretim kapasitesi 710.000 ton kok+kok tozu/yıl’dan 

1.230.000 ton kok+kok tozu/yıl’a çıkarılmaktadır. Koklaşabilir maden kömürünün fırınlarda 

havasız ortamda ortalama 18-20 saat ısıtılmasıyla elde edilen kızgın kok mevcut durumda su 

kullanılarak söndürülmektedir. Mevcutta bulunan 100 fırın günde toplam 126 kez itilmektedir. 

Her bir fırından elde edilen yaklaşık 15-16 ton kokun söndürülmesi için ise 20 ton su/ itme 

kullanılmaktadır. Kullanılan bu suyun yaklaşık 7 tonu içeriğinde az miktarda partikül madde 



 

421 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

bulundurarak buharlaşarak atmosfere bırakılmakta, geri kalan su tekrar kullanılmakta ve 

soğutulan kok ise %6-8 nem ihtiva etmektedir.  

 

Hedeflenen projede kok, kuru (susuz, ıslak olmayan) şekilde söndürülecektir. Söndürme işlemi, 

refrakter malzeme kaplı beton bir silo içine atılan kızgın kokların arasından azot gazı geçirilerek 

gerçekleştirilecektir. Yaklaşık 150 ton/saat kok söndürme kapasiteli Kok Kuru Söndürme 

Tesisinde, bu azot gazı sirkülasyona tabi tutulacak ve her seferinde kazandığı ısıyı, eşanjörler 

grubundan geçirerek suya aktaracak ve bu ısı aktarımı sonucunda 65 bar, 505 °C de ton kok 

başına 0,50 – 0,55 ton buhar elde edilecektir. Bu buharla tahrik edilecek türbin jenaratör 

sisteminden yaklaşık 20 MW elektrik elde edilecektir. Proje ile ilgili olarak firmalarla 

görüşmeler devam etmektedir. 

 

2- 5 Nolu Yüksek Fırın Tepe Basıncının Kullanılarak Elektrik Üretilmesi (Top-Pressure 

Recovery Turbine Plant –TRT) = Yatırım kapsamında olan 1.200.000. ton sıvı ham demir 

kapasiteli yeni 5 Nolu Yüksek Fırında TRT Sisteminin kurulmasına karar verilmiştir. TRT 

Sistemi, yüksek fırınlarda kullanılan ekipmandır. Sistem yüksek fırınlarda tepe basıncını kontrol 

ederken, fırınlarda üretilen yüksek fırın gazının kullanıldığı türbin vasıtasıyla elektrik üretimini 

de sağlamaktadır. Sistemin kurulabilmesi için yurtdışı firması ile anlaşma yapılmış olup, normal 

çalışma koşullarında 8,48 MW elektrik üretimi garantisi sağlanmıştır. Projenin ekipman 

maliyeti 3.350.000 USD’dir.  

 

Sonuç:  

 

Şirketimizde yürüttüğümüz enerji verimliliği projelerimiz sayesinde; 

 

 Her bir proje ile sağlanan tasarruflardan önemli ölçüde mali kazanımlar,  

 Her bir proje neticesinde proses iyileştirme imkanları,  

 Fabrika genelinde spesifik enerji tüketimlerinin azaltılması, 

 Proses ve ekipmanlarda enerji verimliliğinin artırılması, 
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 Çalışanlarımızda, özellikle mühendis, formen, teknisyen düzeyinde bilgi birikimi 

ve araştırma-geliştirme disiplininin kazanılması gibi, çok yönlü avantajlar elde 

etmekteyiz. 

 

Özellikle Üniversite-Sanayi işbirliğinin geliştirilerek, akademik bilginin saha uygulamaları ile 

desteklenmesi ve yeni uygulamalara zemin teşkil etmesi,  Ar-Ge ve innovasyon kültürümüzün 

geliştirilmesi gibi yararlar da söz konusudur.  
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İTİBAR YÖNETİMİ AÇISINDAN YEŞİL PAZARLAMA: 

ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ 
 

Samet Kavoğlu 

Gazi Üniversitesi 

 

ÖZET 

21.yy modern işletmecilik mantığı çerçevesinde üretimin sorun olmaktan çıktığı, işletmeler için 

en önemli sıkıntının pazarlama faaliyetleri kapsamında yaşandığı düşünüldüğünde, alana dair 

çok sayıda yenilikçi fikrin ortaya çıkması oldukça normaldir. Bu fikri akımlar içerisinde yer 

alan, çalışma kapsamında incelenecek yeşil pazarlama uygulamalarını, diğerlerinden ayıran 

başlıca özellik pazarlama karması içerisinde yer alan tutundurma faaliyetlerinin her bir 

faktörüyle ilişkilendirilebilir olmasıdır.   

Çalışmanın sınırlarını çizebilmek ve derinlemesine araştırma olanağını arttırmak adına 

araştırma kapsamında yeşil pazarlamanın, tutundurma faaliyetlerinden halkla ilişkilerin, itibar 

yönetimi fonksiyonuyla olan ilişkisi, ödüllü bir proje olan “Unilever Sürdürülebilir Yaşam 

Planı” örneği üzerinden incelenmiştir. 

Çalışmanın sonunda, kuruluşun paydaşları nezdinde itibarını arttırmak gayesiyle hayata 

geçirilen yeşil pazarlama temalı, küresel ölçekli projenin hedefleri açısından genel 

değerlendirmesi yapılmıştır. 

  

Anahtar Kelimeler: İtibar Yönetimi, Yeşil Pazarlama, Çevre 

 

GREEN MARKETING IN TERMS OF REPUTATION MANAGEMENT: 

CASE STUDY 

 

ABSTRACT 

When it is taken into account that the production is no longer a problem within the framework 

of the modern business manegement logic of the 21st century and the primary difficulty is 

experienced by the businesses within the scope of the marketing activities, it is natural that a 

great number of innovative ideas emerge concerning the field. The main characteristic which 

distinguishs the practices of the green marketing which is in these streams of ideas and which 
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will be examined within the scope of study from others is that they can be associated with each 

factor of promotional activities in the marketing mix. 

To be able to draw the lines of the study and to increase the possibility of the in-depth research, 

within the scope of the research, the relationship of the green marketing with the reputation 

management function of the public relations which is one of the promotional activities is 

examined based on the sample “Unilever Sustainable Life Plan” which is an award-winning 

Project. 

At the end of the study, the general evaluation is carried out in terms of the objectives of the 

green marketing-themed, the global scaled Project which is put into practice for the purpose of 

increasing the reputation in the presence of the stakeholders of the organization. 

 

Key Words: Reputation Management, Green Marketing, Environment 

 

1.GİRİŞ 

Britanya'da temelleri atılan Sanayi Devrimi ve ardından gelen makineleşmeye dayalı üretim 

hamlesi, küresel ölçekte talebi yönlendirebilecek oranda arz artışı sağlarken, pek çok husus 

kuruluşlar tarafından dikkate değer bulunmamıştır. Bu konulardan biri de 20. yy'ın son 

çeyreğine kadar adından söz edilmeyen çevre sorunlarıdır. İlgili dönemde kuruluşlar salt kârlılık 

ve yüksek oranlı büyüme göstergelerine odaklanırken, çevreye verilecek zararlar konusunda 

duyarsız kalınmıştır.  

 

Günümüzde ise hemen her sektörde pazara giren her bir aktör, pastadan payını almak için çaba 

gösterirken, kendisini rakiplerinden ayrıştıracak bir nokta arayışına girmektedir. Bunun için 

seçilen yollardan biri de, halkla ilişkiler faaliyetleri başlığı altında sayılabilecek kurumsal itibar 

arttırıcı faaliyetlerdir. Bu çalışmalar sayesinde gereksinim duyulan onayın, rızanın, güvenin, 

daha kapsayıcı bir ifade ile toplumsal meşruiyetin sağlanması ve sürdürülmesi mümkün 

olabilmektedir (Biber, 2009: 134-135). 

 

Özellikle son yıllarda artan gelir ve yükselen eğitim seviyesi, tüketicileri belirli konularda seçici 

olmaya iterken, kuruluşlar da bu hususlarda değişimi zorunlu olarak benimsemektedirler. 

Toplumsal dönüşüm sonucu ortaya çıkan yeni duruma bazı kuruluşlar hızlı adapte olarak 
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öncülük görevi üstlenirken, toplum ve kuruluş için karşılıklı yarara dayalı bu tür faaliyetler 

kurumsal itibarı olumlu yönde pekiştirerek orta ve uzun vadede kuruluşa kazanç sağlar hale de 

dönüşebilmektedir. 

 

Çalışma kapsamında da yukarıda ifade edildiği şekliyle toplumsal duyarlılıklardaki değişimin 

ve gelişimin kuruluş stratejilerine etkisi küresel ölçekli bir kuruluşun, daha çevre dostu üretim 

prosesine geçiş, paydaşlarda çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirlik konularında bilinç yaratma ve 

harekete geçirme hedefleri üzerine kurgulanmış "Sürdürülebilir Yaşam Planı" adı verilen 

çalışması incelerek, itibar yönetimi açısından önemi ayrıntılı şekilde ele alınıp tartışılacaktır.   

 

1.1.Yeşil Pazarlama Kavramı 

Yeşil pazarlama, müşteri ve toplumun ihtiyaçlarını kârlı ve sürdürülebilir biçimde tanımlama, 

yönlendirme ve tatmin etme sorumluluğunu taşıyan yönetim sürecidir (Blythe, 2001: 306). Bu 

pazarlama anlayışı, ürün ambalajından, son kullanımından sonra atık haline geldiği aşamaya 

kadar, yeşil kaliteyi içermesini öngörür ve bu amaçla, tüketicileri bilgilendirici işaret ve 

açıklamalara, ürün veya hizmeti sunum aşamasında öncelik verir (Düren, 2000: 209-210). Yeşil 

pazarlamacılar, ekolojik gerçekleri gizlemek yerine yansıtmayı ve bu konuda çabaları, kuruluş 

imajını sağlamlaştırmaya yöneltmeyi hedeflemektedir (Düren, 2000: 209). Şunu da belirtmek 

gerekir ki, “yeşil” ya da “çevre dostu” olmak sadece çevreye verilen zararın azalmasını değil, 

aynı zamanda kuruluşlar açısından önemli bir rekabet avantajı elde edilmesini de sağlamaktadır. 

Pek çok kuruluş ürün ve hizmetlerinde farklılaşma yaratmak ya da ürün ve hizmetlerine katma 

değer kazandırmak için sosyal, etik ve çevresel bakımdan duyarlı uygulamalarını ve 

faaliyetlerini tüketiciye duyurma ve çevreye duyarlı ve sosyal sorumluluk bilinci taşıyan 

kuruluşlar olarak algılanma çabası içindedirler (Prothero ve McDonagh, 1992: 149). 

 

Çevresel problemlere karşı duyarlılığın artması, pazarda çevre bilincinin giderek daha yoğun bir 

şekilde gözlemlenmesi, örgütsel faaliyetler açısından da önemli sonuçlar doğurmuştur. Çevresel 

sorunların mümkün olan en alt seviyeye indirilebilmesi üretim, satınalma ve pazarlama 

faaliyetleri başta olmak üzere tüm işletme fonksiyonlarında ve kurumsal kültürde köklü 

değişikliklere gidilmesini zorunlu kılmaktadır (McDaniel ve Rylander, 1993:6). Yeşil 

pazarlama faaliyetlerinin işletme içerisinde öneminin artması ve çevre bilincine sahip 
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tüketicilerin sosyal baskısı, işletmeleri ve pazarlama yöneticilerini buna uygun yapılanmaya 

yönlendirmiştir (Baumann vd., 2002: 410). 

 

İşletmeler açısından çevresel iyileştirici düzenlemelerin kazandıracağı faydaları maddeler 

halinde ifade etmek gerekirse, şu şekilde sıralanabilir: (Pujari ve diğerleri, 2003:658) 

 Satışlarda artış  

 Müşteri geri bildiriminde iyileşme  

 Müşterilere yakınlaşma  

 Artan rekabetçilik  

 Kurumsal imajda iyileşme  

Günümüzde tüketiciler, satınalma davranışıyla pek çok ekolojik probleme doğrudan etki 

ettiklerinin farkına vararak, satınalma kararlarında çevresel konuları göz önünde bulundurmaya 

başlamıştır. Deodorant ve saç spreyi seçimlerinde CFC (chlorofluorocarbon) içermeyen 

ürünlerin tercih edilmesi, yeniden dönüşümle üretilmiş kağıt ürünler ve ambalaj materyaline 

olan yatkınlık, çevre dostu tüketici davranışına çarpıcı örnekler olarak düşünülmektedir 

(Laroche vd., 2001:503). 

Batı toplumlarında yapılan araştırmalar da ifade edilen olguyu destekler niteliktedir. ABD'de 

1989'da tüketicilerin %67'sinin çevreyle uyumlu ürünler için %5-10 oranında daha fazla para 

ödemeye razı olduğunu belirttiği araştırmaya benzer bir çalışma, 1991 yılında yapıldığında, 

ödenmeye razı olunan oranın %15-20’ye çıktığını göstermiştir. Kısa zaman aralığıyla yapılan 

iki farklı araştırmanın sonuçları da artan çevre bilincini ortaya koymak adına önemlidir. 

(Laroche vd., 2001: 503). 

 

1.2.Yeşil Pazarlama ve Sürdürülebilirlik Kavramı 

İngilizce’deki “sustainable development” kavramının Türkçe’ye çevirisi olan “sürdürülebilir 

gelişme” Kentbilim Terimleri Sözlüğü’nde “Çevre değerlerinin ve doğal kaynakların 

savurganlığa yol açmayacak biçimde akılcı yöntemlerle, bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve 

yararları da göz önünde bulundurularak kullanılması ilkesinden özveride bulunulmaksızın, 

ekonomik gelişmenin sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüşü” biçiminde 

açıklanmaktadır (Keleş, 1998:112). 



 

427 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

Sürdürülebilirlik kavramı tarihsel gelişim süreci içerisinde ele alındığında, ekolojik manada 

sürdürülebilirlik düşüncesinin arkasında, daha çok 1960’lı yıllarda dünyanın gündeminde olan 

kalkınmacı ideolojinin yol açtığı sorunlar ile 1970’li yıllardan itibaren gelişen çevre hareketinin 

kazanımlarının bulunduğu söylenebilir. “Kalkınma” 1960’lı yıllara kadar yapılan her eylemi ve 

faaliyeti meşru göstermek için yeterli görülüyordu. Kalkınma adına yapıldıkça çevrenin tahrip 

edilmesi sorgulanmıyordu (Tekeli, 1996: 26). 

 

1968 yılında Massachusets Teknoloji Enstitüsü konuya dair yaptığı bir araştırmayla önemli 

bulgular elde etmiş, 1972 yılında “Limits to Growth” adıyla kitap haline dönüştürülen çalışma 

geniş çapta ilgi uyandırmıştır. Çalışmada, ekonomik gelişmeyle çevre arasında son derece 

önemli ve güçlü bir ilişkinin bulunduğuna dair bulguların ortaya konması, dikkatlerin yeniden 

çevresel konulara yönlenmesini sağlamıştır. Çalışmada nüfus, sınaî üretim, beslenme, 

hammadde ve çevre kirliliği olmak üzere 5 ayrı değişken ile bunlar arasındaki ilişki üzerinde 

durulmuş ve dünyanın geleceği açısından oldukça karamsar bir tablo çizilmiştir. Mevcut 

gelişme politikalarının varlıklarını devam ettirmesi halinde, yaşanacak hammadde kıtlığı ve 

çevre sorunları nedeniyle insanlığın yok olma tehdidi ile karşı karşıya kalacağı vurgulanmıştır 

(Meadows, 1973: 112). 

John Grant da, MIT raporunu destekler mahiyette, yeşil sorunlarla neden ilgilenilmesi 

gerektiğinin, ticari sebebini şöyle açıklamaktadır: “Eğer ilgilenmezsek 30-50 yıl içinde hiçbir 

pazar kalmayacak, dolayısıyla pazarlama da olmayacaktır”(Grant, 2008:25). 

 

Batıda 70’li yıllarda önem kazanan çevreci düşünce sistematiği içerisinde yaşanan ekolojik 

tartışmaların ana teması yoğunlukla sürdürülebilirlik konusu olmuş, sürdürülebilirlik düşüncesi 

on yıl gibi kısa bir süre içinde ulusal ve uluslararası çevre hareketlerinde ve iktisat teorisinde 

kendine önemli bir yer edinmiştir (Harborth, 1991:7). Kotler gibi pazarlama uygulayıcı ve 

teorisyenleri de bakış açılarını bu algı değişimine uygun olarak değiştirirken, kuruluşların 

pazarlama faaliyetlerini randımanlı, etkili ve sosyalce sorumlu pazarlamadan oluşan bir felsefe 

ile yürütülmeli gerekliliği üzerinde durulmuştur (Kotler, 2000:17). 
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Gelinen nokta itibariyle gelişmiş ülkeler başta olmak üzere birçok pazarda sürekli ve saldırgan 

kalkınma politikaları, yerini daha insani ve hoşgörülü (ılımlı) olarak nitelendirilebilecek 

sürdürülebilir gelişme politikalarına bırakmaya başlamıştır (Dinçer, 1996:192). 

 

1.3.İtibar Yönetimi Kavramı 

Türk Dil Kurumu’na göre saygı görme, değerli, güvenilir olma durumu, saygınlık, prestij olarak 

tanımlanan itibar kavramı, kurumun rakipleriyle karşılaştırıldığı zaman paydaşlarına karşı genel 

çekiciliğini tanımlayan, geçmişteki hareketleriyle, gelecekte yapabileceklerinin algısal 

betimlemesidir (Ural, 2006:172). 

 

İnsanların ve kurumların en önemli varlığı itibarlarıdır. Toplumda itibar kazananlar, toplumu 

yönlendirme, daha çok iş kazanma ve daha geniş kaynakları harekete geçirme fırsatlarını 

yakalarlar. Eylemlerin söylemlerle tutarlı olması ve eylemlerin nedenlerinin aktif olarak 

iletişiminin sağlanması itibar kazanmanın esasını oluşturur (Argüden, 2003:9). 

 

Kısaca ifade etmek gerekirse; itibar, kurumsal değerlerle toplumun değerleri arasındaki 

etkileşimin bir ürünüdür (Sherman, 1999:11).  

 

Güçlü bir itibara sahip olan kurumlar; (Okay ve Okay, 2001: 472) 

 Tanıtımlarına pozitif katkı sağlamaktadırlar. 

 Başarılı çalışanları kuruma çekerler. 

 Çalışanların kuruma bağlılığını arttırırlar. 

 Piyasalardan daha kolay mali destek bulup, finansal açıdan daha rahat desteklenme şansı 

elde ederler. 

 Pazarlama maliyetlerini düşürürler. 

 Kriz dönemlerini çabuk atlatırlar. 

 Kendilerine taraftar oluştururlar. 

 

Çağdaş yönetim anlayışında değişen paradigmaların temelinde rekabet, özünde ise toplum 

nezdinde güven duyulan ve beğenilen bir kurum olmanın temelini oluşturan örgütsel yapının 
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tasarımı olduğu söylenebilir. Ancak, toplum tarafından “beğenilen ve güvenilen” bir örgüt 

olmak ise kolay değildir (Karatepe, 2008: 77). 

 

Bir işletmenin ekonomik işlevlerini yerine getirerek, tüketicilerin taleplerini karşılaması, o 

işletmeye itibar kazandıracaktır. Bunun yanında işletmenin toplumun ahlak kurallarına uyması, 

sosyo-kültürel çevre için yardım ve destek sağlaması işletmenin toplumda kabul görmesini 

sağlayacaktır. Bu durum da işletmelerin süreklilikleri için son derece önemlidir (Erbaşlar, 

2007:2). 

 

2. ARAŞTIRMANIN AMACI 

Bu çalışma kapsamında yeşil pazarlamanın, tutundurma faaliyetlerinden halkla ilişkilerin itibar 

yönetimi fonksiyonuyla olan ilişkisi, ödüllü bir proje olan “Unilever Sürdürülebilir Yaşam 

Planı” örneği üzerinden incelenecektir. Uluslararası alanda önemli bir organizasyon olan 

“International Green Awards”da 2011 yılının en iyi yeşil pazarlama ödülünü (Grand Prix) 

alması nedeniyle projenin incelenmesiyle, kavramsaldan uygulamaya geçişte önemli bir bilgi 

birikimi sunacağı düşünülmektedir. 

 

3. TASARIM VE YÖNTEM 

Araştırmada birincil ve ikincil veri kaynakları kullanılmıştır. Örneklem olarak belirlenmiş 

kuruluşun global ve yerel kurumsal web sitelerinde yer alan birincil ve konuyla ilgili çeşitli 

kaynaklardan elde edilen ikincil veriler harmanlanarak sonuca dönük bilgi üretilmiştir.  

 

Üç bölüm halinde değerlendirilebilecek çalışmanın ilk bölümünde yeşil pazarlama ve itibar 

yönetimi konularında güncel bilgilerin yer aldığı literatür taraması yer almaktadır. İkinci 

bölümde ise çalışmanın örneklemini oluşturan kuruluş ve hayata geçirilen proje hakkında 

derinlemesine bilgilere ve bulgulara yer verilmektedir. 

 

Çalışmanın sonuç bölümünde ise, elde edilen bulguların genel bir değerlendirmesi yapılarak, 

kuruluşun “Sürdürülebilir Yaşam Planı” adlı yeşil pazarlama çalışmasının, kurumsal itibar 

yönetimi açısından yeri ve önemi üzerinde durulmuştur. 
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3.1.Çalışmanın Kısıtları 

Araştırma kapsamında bir kuruluşun, uluslararası alanda yürüttüğü “sürdürülebilirlik” temalı 

tek bir proje incelemeye konu edilmiştir. Çalışmanın bu şekliyle başlıca kısıtları küresel bir 

işletmenin büyük bütçelerle hayata geçirdiği projenin, bütçe sorunları nedeniyle tüm kuruluşlar 

için rasyonel olmayışı ve mukayeseli inceleme imkânı tanımamasıdır. Kurumsal web 

sitelerinden elde edilen verilerin de tarafsızlık, tutarlılık ve güvenilirlik sorunu doğurduğu 

çalışmanın bu bölümünde ifade edilmelidir. 

 

3.2.Vaka Analizi 

Araştırma kapsamında incelenen Unilever şirketi, dünyanın en büyük hızlı tüketim ürünleri 

şirketlerinden biridir. 190 ülkede, markalarıyla her gün 2 milyar civarında tüketiciye ulaşan 

şirketin ana iştigal konusu hijyen, beslenme ve kişisel bakım ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin 

imalat ve satışıdır. Küresel ölçekte 267 fabrikasında, 171 bin düzeyinde istihdam ve yıllık 46,5 

milyar Euro ciro elde eden kuruluş, ar-ge faaliyetlerine 1 milyar Euro yatırırken, sosyal 

sorumluluk çalışmalarına da her yıl 90 milyon Euro kaynak ayırmaktadır (Unilever, 2012). 

Rakamsal büyüklüğü ortaya konan kuruluşun, ar-ge ve sosyal sorumluluğa yüksek bütçeler 

ayırmasının temel nedeni düşünüldüğünde, kâr amacı güden her kuruluş gibi üretimde ve 

tüketici algısını olumlu açıdan pekiştirerek tüketimde sürdürülebilir büyüme sağlamak olduğu 

görülecektir. 

 

Kuruluş CEO’su Paul Polman’ın projeye dair görüşlerini ifade ederken kullandığı dil de bu 

görüşü destekler niteliktedir. Polman, kapitalizmin dünyadaki gelişime faydalarını ifade ettikten 

sonra şu tespiti de yapıyor (Unilever, 2012): 

 

“Ancak, kapitalizm her şeye çözüm bulamadı. Biyolojik çeşitlilik, karbon, doğal sermaye gibi 

bir bedel biçmemizin çok zor olduğu şeylerde, pazarımız bizi yarı yolda bıraktı. Sonuç olarak, 

sıcaklığın yükseldiği, doğal kaynakların azaldığı, artık türlerin nesillerinin daha hızlı tükendiği 

ve zengin ve fakir arasındaki farkın giderek arttığı bir dünyada yaşamaya başladık. Bu 

kesinlikle sürdürülebilir bir durum değil.” 
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Bu tespitle yola çıkan kuruluş, “Unilever Sürdürülebilir Yaşam Planı” adını verdiği proje ile 

sürdürülebilirlik hedeflerini belirlemiştir. Bunlar (Unilever, 2012);  

 Bir milyardan fazla insanın sağlık ve esenliklerini geliştirmelerine yardım etmek 

 Ürettikleri ürünlerin çevresel ayak izlerini yarı yarıya azaltmak 

 Tarımsal hammaddelerin %100’ünü sürdürülebilir şekilde tedarik etmek. 

Bu çalışma kapsamında, yukarıda ifade edilen hedeflere ulaşmak için kuruluşun gerçekleştirdiği 

projeler değerlendirilerek, her bir alt faktörün başarı derecesi ve sonuçların kurumsal itibara 

yansımaları mercek altına alınacaktır. 

 

4. BULGULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Unilever’in 2010 yılı Kasım ayında “Sürdürülebilir Yaşam Planı” adı altında kuruluş 

faaliyetlerinin yanı sıra tedarikçileri, dağıtımcıları ve de tüketicileri işin içerisine katmak 

suretiyle teknik ve mental manada daha yeşil bir kuruluşa dönüşme stratejisinden, 2011 sonu 

itibariyle elde edilen veriler incelenerek, bir bulgular demeti oluşturulmuştur.  

Kuruluş tarafından belirlenen 60 hedef, temel olarak üç ana başlık altında sınıflandırılmıştır. 

Bunlar; 

 Sağlık ve Esenliği Arttırmak 

 Çevresel Etkiyi Azaltmak 

 Yaşam Koşullarını İyileştirmek 

 

4.1 Sağlık ve Esenliği Arttırmak 

Gelişmekte olan ülkelerde davranış değişikliği yaratarak, imalatını yaptıkları ürünlere olan 

talebi arttırırken, halkın gözünde de sorumlu kurumsal yurttaş imajı oluşturmak isteyen kuruluş, 

aynı zamanda gelecek vaadeden bu pazarlarda markalarının rakiplerinden bir adım öne 

geçebilmesi için aktif katılımlı ve çok paydaşlı projeler geliştirmiştir. 

 

Bunlardan ilki, kuruluşun kişisel temizlik ürünleri pazarında faaliyet gösteren markası 

“Lifebuoy” ile Bangladeş, Endonezya, Hindistan, Kenya, Malezya, Pakistan ve Vietnam gibi 

gelişmekte olan pazarlarda devlet organları ve STK’larla birlikte yürütülen, başta çocuklar ve 

anneler olmak üzere toplumsal ölçekte el yıkama alışkanlıklarını değiştirmeye yönelik projedir. 
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Projenin Hindistan ayağında Khushia Ki Doli (Mutluluk Karavanı) adlı kırsal erişim 

programına dâhil olan marka, farklı kültürlerin hüküm sürdüğü, çok katmanlı nüfus yapısına 

sahip ve sosyo-ekonomik çeşitliliği olabildiğince geniş olan ülkede, mesajlarını uzak bölgelere 

iletebilme imkânı bulmuş ve yaklaşık 30 milyon insana doğrudan ulaşabilmiştir. 

Endonezya’da da okullardan başlayarak, el yıkama davranış değişikliği yaratma yoluna giden 

kuruluş, ilk olarak programı yürütecek öğretmenleri eğiterek ve gerekli malzeme ve araçları 

temin ederek işe başlamıştır. Bu sayede Endonezya’da, kuruluş verilerine göre 800 bin’den 

fazla çocuğa ulaşılabilmiştir (Unilever, 2012). 

 

Avrupa, Asya, Afrika ve Latin Amerika’da toplam 12 ülkede çocuklarda diş fırçalama 

alışkanlıklarını değiştirme ve geliştirme amacıyla yürütülen bir başka projede de kuruluşun diş 

sağlığı ekipmanları üreten markaları rol almıştır. Dünya Diş Federasyonu ile ortak yürütülen 

projede çocukların sabah ve akşam diş fırçalama alışkanlığı kazanmaları için rol modelleri olan 

babalar hedef grup olarak seçilmiştir. Diş fırçalama faaliyetini daha keyifli hale getirebilmek 

adına çıkartmalar hazırlanırken, çocukların yatma saatlerinde ebeveynlere cep telefonu uyarıları 

ile hatırlatmalar yapılmıştır. Proje kapsamında 2010 yılında 31 milyon, 2011 yılında da 13 

milyon tüketiciye ulaşılmıştır (Unilever, 2012). 

 

Kuruluşun projelerinden bir diğeri de, kişisel bakım ürünleri sektöründe faaliyet gösteren 

“Dove” markasının ABD, Avustralya, Fransa, İngiltere, Meksika ve Tayvan dâhil olmak üzere 

16 ülkeyi kapsayan ve genç kızlara fiziksel görünümleri ile ilgili endişelerinin üstesinden 

gelmeleri konusunda eğitimler vermek suretiyle yürüttüğü aktivitedir. Kuruluş tarafından 

oluşturulan “Dove Özgüven Fonu” ile finansmanı sağlanan proje kapsamında 2011 yılında 

ABD’de yapılan ve 23,000’in üzerinde genç kıza ulaşan “Dove Özgüven Haftası” gibi 

etkinlikler düzenlenerek hedef kitleye ulaşılmaya çalışılmıştır (Unilever, 2012). 

 

Kuruluşun, sağlık ve hijyen başlığı altında incelenecek son çalışması, “Pureit” markasıyla 

üretip, piyasaya sunduğu ev tipi su arıtıcılar için Hindistan, Bangladeş, Brezilya, Endonezya ve 

Meksika’da yürüttüğü kampanyadır. İçme suyu altyapısının yetersiz olduğu ülkelerde, sudan 

kaynaklı hastalıkların önüne geçmek için, su kaynatmaktan ya da hazır su kullanımından daha 

hesaplı olduğunu iddia ettiği arıtma ürünleri pazara sunan kuruluş, alım gücü kriterlerine göre 
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değişik fiyat aralıklarında ürünler hazırlamıştır. Bu pazarlama faaliyetinin yanı sıra da, en düşük 

fiyatlı ürünü dahi almakta sıkıntı yaşayan tüketici grupları için mikro finans kuruluşları ve 

STK’larla işbirliğine giderek, tüm sosyo-ekonomik grupları içme sularından bulaşan zararlı 

virüslere, bakterilere ve parazitlere karşı korumaya çalıştığı şeklinde bir algı yaratmaya 

çalışmıştır (Unilever, 2012).  

 

Tablo 1’de "Beslenmeyi Geliştirmek" başlığı altında ele alınan konulardan paydaş etkileşimli 

olarak ifade edilebilecek tek proje, kuruluşun Dünya Kalp Federasyonu ile birlikte yürüttüğü, 

kalp ve damar hastalıkları hakkında farkındalık yaratmayı amaçlayan kampanyasıdır. Sağlık 

açısından en çok eleştirilen gıda ürünlerinin başında gelen margarin üretimi de yapan kuruluşun, 

bu pazarda faaliyet gösteren Flora-Becel markaları vasıtasıyla 2011 yılında, 27 ülkede yürüttüğü 

proje ile yetişkinleri “kalp yaşı testi” yapmaya yönlendirmek amaçlanmıştır. 

 

Projenin bitiş tarihi olarak belirlenen 2020 yılında, 100 milyon bireye ulaşmak olarak 

hedeflenmekle birlikte, 2011 verilerine bakıldığında sadece 5,9 milyon bireye ulaşılarak 

hedeften uzak kalındığı görülmektedir. 

 

"Beslenmeyi Geliştirmek" başlığı altında incelenen diğer tüm uygulamalar ise kuruluşun ürettiği 

ürünleri daha sağlıklı hale getirebilmek adına yürütülen projelerdir. Gıda ürünlerinde tuzu, 

doymuş yağları, şekeri ve kalorileri azaltmak, trans yağları da üretim sürecinden çıkarmak için 

yürütülen çalışmalarda, şeker azaltımı hariç, gözle görülür iyileştirmeler de yapılmıştır. 

 

Bu grup içerisinde sayılabilecek son faaliyet ise gıda mamullerinin etiketlerini daha 

bilgilendirici hale getirmektir. Ürün ambalajlarının ön yüzünde porsiyon başına enerji miktarı 

ve arka yüzünde de sekiz temel besin maddesi ile beş besin öğesine ilişkin Günlük Önerilen 

Miktar (GDA) yüzdeleri bulunacak şekilde hazırlanması çalışmaları Avrupa ve Kuzey Amerika 

pazarlarından sonra Avustralya, Yeni Zelanda ve Latin Amerika’da da 2011 döneminde 

tamamlanmış; Afrika, Orta Doğu ve Asya pazarlarında genel olarak yasal boşluklar ve 

yerel/bölgesel endüstri anlaşmalarının yarattığı zorluklar nedeniyle süreç tamamlanamamıştır 

(Unilever, 2012).  
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Tablo 1. Sürdürülebilir Yaşam Planı, Sağlık ve Esenlik Arttırma Verileri 

Konu Yüklenici Marka 

Proje 

Hedefi 2011 Gerçekleşme 

Sağlık ve Hijyen 

El yıkama ile ishal ve solunum yolu 

hastalıklarını azaltmak 
Lifebuoy 1 milyar 48 milyon 

Ağız sağlığını geliştirmek Diş Fırçaları ve 

Macunları 
50 milyon 44 milyon 

Özgüveni artırmak Dove 15 milyon 8,5 milyon 

Güvenli içme suyu sağlamak Pureit 500 milyon 35 milyon 

Beslenmeyi Geliştirmek 

Kalp sağlığını iyileştirmek Flora - Becel 100 milyon 5,9 milyon 

Tuz seviyesini düşürmek Gıda Ürünleri 5 gr. 5 - 6 gr. 

Doymuş yağları azaltmak 

Gıda Ürünleri 

D.yağ 33 % 

Temel Yağ Asidi 

15 % 

33 % (90 %) 

15 % (90 %) 

Trans yağı kaldırmak Gıda Ürünleri 0 % 0 % (99 %) 

Şekeri azaltmak Gıda Ürünleri 25 % - 

Kalorileri azaltmak Dondurmalar 110 kl. 110 kl. (73 %) 

Sağlıklı beslenme konusunda bilgi 

sağlamak 
Gıda Ürünleri Tüm pazarlar 3 pazar 

Kaynak: www.unilever.com Unilever Sürdürülebilir Yaşam Projesi verilerinden derlenmiştir. 

 

4.2. Çevresel Etkiyi Azaltmak 

Sanayi Devriminden günümüze dünyada üretim pratikleri salt işletme kârlılığı kavramı 

üzerinden ele alınmış, birim maliyeti düşürüp, en yüksek kârı sağlarken çevreye ve insan 

sağlığına verilen zararlar yakın zamana kadar göz ardı edilmiştir. Yukarıda açıklanan 

kavrayışsal ve davranışsal değişim süreci sonucunda artan çevre duyarlılığı, işletmeleri de bu 

noktada adımlar atmaya zorlamış, çalışma kapsamında incelenen kuruluş da çevre konusunda üç 

ana başlık altında pek çok iyileştirme sürecine başlamıştır. 

 

Bu kapsamda ele alınacak iyileştirmeler, üretim ve dağıtım sürecinden kaynaklı sera gazı 

salımları ile üretimde su kullanımını azaltmak; ürünlerde kullanılan ambalajları inovatif 

tasarımlarla daha çevreci ve geri dönüşüme uyumlu hale getirmek; son olarak da tüketicilerde 

http://www.unilever.com/
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davranış değişikliği yaratarak daha az su kullanımına teşvik etmek şeklinde kısaca ifade 

edilebilir. 

      Tablo 2. Sürdürülebilir Yaşam Planı, Çevresel Etkiyi Azaltma Verileri 

Konu Yüklenici Marka 

Proje 

Hedefi 

2011 

Gerçekleşme 

Sera Gazları 

Sıvı deterjanları daha konsantre, toz 

deterjanları daha kompakt hale 

getirmek. 

Çamaşır 

Deterjanları 
100 % 8 % (14 ülke) 

Fabrikaların CO2 salımlarını azaltmak. Tüm Fabrikalar 63 % 20 % 

Yenilenebilir enerji kullanımını 

arttırmak. 
Tüm Fabrikalar 40 % 20 % 

Lojistikten kaynaklı CO2 salımlarını 

azaltmak. 
Tüm İşletmeler 40 % 8 % 

İklime dost soğutuculu (hidrokarbon) 

dondurma dolapları kullanımını 

arttırmak.  

Dondurmalar  850 bin 470 bin 

Su Kullanımı 

Tarımda su kullanımını azaltmak Gıda Ürünleri Belirsiz Belirsiz 

Daha az suyla temizlik sağlayan ürünler 

sunmak. 
One Rinse 50 milyon 12,5 milyon 

Cilt temizleme ve saç yıkama ürünleri 

kullanımında davranış değişikliği 

sağlamak. 

Cilt Temizleme 

ve Saç Yıkama 

Ürünleri 

400 milyon Belirsiz 

Üretim sürecindeki su kullanımını 

azaltmak 
Tüm Fabrikalar 78 % 17 % 

Atık & Ambalajlama 

Ambalajların ağırlığını azaltmak Tüm Ürünler 33 % 4 % 

Ambalajları yeniden kullanmak Ev ve Kişisel 

Bakım Ürünleri 
Belirsiz Belirsiz 

Ambalajları geri dönüştürmek Tüm Ürünler 15 % 3,4 % 

Üretimden kaynaklanan atıkları Tüm Fabrikalar 80 % 40 % 
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azaltmak 

Tek kullanımlık esnek ambalaj 

atıklarını azaltmak 
Tüm Fabrikalar Belirsiz Belirsiz 

Pvc’yi ortadan kaldırmak Tüm Ürünler 100 % 95 % 

Kaynak: www.unilever.com Unilever Sürdürülebilir Yaşam Projesi verilerinden derlenmiştir. 

 

4.3. Yaşam Koşullarını İyileştirmek 

Çalışma kapsamında incelenen kuruluşa bağlı faaliyet gösteren gıda işletmeleri, tedarik 

yönetimlerinde yaptıkları değişiklikler ile hammaddelerini sertifikasyonu tamamlanmış, 

sürdürülebilir üretim yapan kaynaklardan alma konusunda bazı adımlar atmıştır. 

 

Tablo 3’de "Sürdürülebilir Tedarik" başlığı altında ele alınan hususlar incelendiğinde, 

kuruluşun süreç sonunda %100 sürdürülebilir ürün tedariki hedefine çoğu hammadde için 

yaklaşma potansiyeli olduğu görülmektedir. Şeker, ayçiçeği ve kanola yağı konusunda ise 

hedeften uzak olduğu görülmektedir.  

Sürdürülebilir tedarik başlığı altında dikkat çeken hususlar ise sosyal devlet anlayışının gelişmiş 

olduğu, ekonomik açıdan istikrarlı ülkelerde önem arz edecek, Fairtrade (adil ticaret) ve serbest 

besi yumurtaları kavramlarıdır. 

 

Kuruluşun dondurma pazarında faaliyet gösteren markası olan “Ben & Jerry’s” için 2013 yılı 

sonu itibariyle koyduğu hedef, kullanılan bütün malzemelerin (şeker, kakao, kahve, vanilya ve 

muz) Fairtrade sertifikalı olması şeklinde belirlenmiştir. Kuruluş, 2011 yılında Avrupa 

pazarında bu hedefine ulaşmış olmasına rağmen, ABD pazarında hedeften uzak gözükmektedir.  

 

Araştırmanın bu bölümünde ele alınan diğer husus ise kuruluşun bütün ürünlerinde, kafese 

konulmayıp serbest dolaşan tavukların yumurtalarını kullanma hedefidir. Çoğu üreticinin ve 

hatta tüketicinin dikkatini çekmeyen bir nokta olmakla birlikte, özellikle batılı toplumlarında 

artan hayvan hakları bilinci ve doğal beslenme isteği, kuruluşları bu konularda adımlar atmaya 

itmektedir. İlgili kuruluş da, bu hassasiyetlerin yüksek olduğu pazarlar başta olmak üzere, tüm 

pazarlarda 2020 yılına kadar, serbest besi yumurtaları kullanma hedefi koymuştur. Batı Avrupa 

pazarında faaliyet gösteren Hellmann’s, Amora ve Calvé markalarında 2009 yılından itibaren 

http://www.unilever.com/
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%100 serbest besi yumurtası kullanmaya başlayan kuruluş, Kuzey Amerika pazarında da hedef 

doğrultusunda piyasaya yeni ürünler sürmektedir. Ayrıca Ben & Jerry’s markasıyla üretilen 

dondurmaların karışımında tüm pazarlarda %99 gibi yüksek bir oranda serbest besi yumurtası 

kullanılmaktadır (Unilever, 2012). 

 

Tablo 3’de “Daha İyi Yaşam Koşulları” başlığı altında ele alınan, üretici ve dağıtıcıların yaşam 

koşullarını iyileştirmeye dönük projeler incelendiğinde, genel olarak gelişmekte olan pazarlara 

dönük oldukları görülmektedir. Kuruluşa hammadde sağlayan tedarik zinciri içerisinde yaklaşık 

1,3 milyon küçük ölçekli çiftçi olduğu düşünüldüğünde, bu kişilerin beceri ve verimliliklerini 

artırarak, gelirlerini iyileştirmelerini sağlamaya dönük projeler hazırlamak da anlamlı hale 

gelmektedir. 

 

Proje kapsamında kuruluşun, çay pazarındaki markalarından “Lipton”, Kenya’da Rainforest 

Alliance, Kenya Çay Geliştirme Ajansı ve Sürdürülebilir Ticaret Girişimi (IDH) ile birlikte 

düzenlediği uygulamalı kurslarla 2011 sonu itibariyle, ülkedeki toplam çiftçi nüfusunun yarısına 

yakın bir sayı olan 250 bin çiftçiye ulaşılmayı başarmıştır. Ruanda, Sri Lanka ve Endonezya’da 

da yaklaşık 45 bin çiftçiye benzer eğitimler verilirken, Türkiye’deki ayrı bir girişimde de 5 bin 

çiftçiye ulaşılmıştır (Unilever, 2012).    

 

Kuruluşun dağıtımcıları desteklemek başlığı altında yürüttüğü projenin merkezi ise 

Hindistan’dır. Dünyanın yüzölçümü bakımından yedinci, nüfus bakımından ikinci en büyük 

ülkesi olan Hindistan'da Shakti adı verilen kapıda ürün satma sistemini kuran kuruluş, kârlığını 

arttırırken, yoksul kırsal topluluklardaki çok sayıdaki kişiye iş imkanı sağlamıştır. 2010 yılında 

45 bin olan Shakti üyesi çalışan sayısını 2015 yılında 75 bine çıkarmayı hedefleyen kuruluş, bu 

sistem sayesinde mevcut yapısı ile Hindistan’ın 100 bin köyünde 3 milyondan fazla haneye 

ulaşabilmektedir (Unilever, 2012).  
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Tablo 3. Sürdürülebilir Yaşam Planı, Yaşam Koşullarını İyileştirme Verileri 

Konu Yüklenici Marka 

Proje 

Hedefi 2011 Gerçekleşme 

Sürdürülebilir Tedarik 

Sürdürülebilir palm yağı Gıda Ürünleri 100 % 64 % 

Sürdürülebilir kâğıt ve karton Gıda Ürünleri 100 % 60 % 

Sürdürülebilir soya Gıda Ürünleri 100 % 82 % 

Sürdürülebilir çay Gıda Ürünleri 100 % 57 % 

Sürdürülebilir meyve ve sebze Gıda Ürünleri 100 % 25 % 

Sürdürülebilir kakao Gıda Ürünleri 100 % 21 % 

Sürdürülebilir şeker Gıda Ürünleri 100 % 1 % 

Sürdürülebilir ayçiçeği yağı Gıda Ürünleri 100 % Belirsiz 

Sürdürülebilir kanola yağı Gıda Ürünleri 100 % 5 % 

Sürdürülebilir süt ürünleri Gıda Ürünleri 100 % 10 % 

Fairtrade (adil ticaret) Ben & Jerry’s 100 % 100 % (Avrupa) 

Serbest besi yumurtaları Gıda Ürünleri 100 % Belirsiz 

Daha İyi Geçim Koşulları 

Küçük ölçekli çiftçilere yardım etmek Lipton 500 bin 300 bin 

Küçük ölçekli dağıtımcıları desteklemek Shakti 75 bin 45 bin 

Kaynak: www.unilever.com Unilever Sürdürülebilir Yaşam Projesi verilerinden derlenmiştir. 

 

5. SONUÇ 

Akademik alanda her bir olay incelemesi, genel hatlarıyla olumlu ya da olumsuz manada benzer 

sonuçlar vermek suretiyle çeşitli yığılımlar oluşturarak, tutarlı anlamsal çıkarımların 

yapılabilmesine imkân tanır. Diğer taraftan, her bir örnek olayın kendi içerisinde, diğerlerinden 

ayrılan “standart sapma” olarak ifade edilebilecek nüansları da bulunmaktadır. Bu noktalar da 

alanın derinlemesine araştırmaya tâbi tutulması adına önemlidir.   

 

Bu çalışma kapsamında incelenen kuruluş da faaliyet gösterdiği alanlarda küresel ölçekte 

önemli bir aktör olmasından dolayı, yürütülen yeşil pazarlama tabanlı sürdürülebilirlik 

projelerinin kurumsal itibara etkileri açısından değerlendirilmesi, etkisinin ölçülmesi daha 

tutarlı ve anlamlandırılabilir olmaktadır.  

http://www.unilever.com/
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Kuruluşun, Sürdürülebilir Yaşam Planı adını verdiği, genel hatlarıyla hijyen ve sağlıklı 

beslenme konularında tüketicilerde duyarlılık sağlamak; üretim süreçlerinde iyileştirmelere 

giderek, daha sağlıklı ürünler üretmek ve paydaşları kalkındırarak sürdürülebilir tedarik zinciri 

kurabilmek olarak ifade edilebilecek üç iletişimsel mesaj hedef kitleye verilmek istenmektedir. 

 

Kâr amacı güden her işletme gibi bu kuruluş da özellikle son yıllarda gelişme gösteren çevresel 

duyarlılıkları ve sağlıklı yaşam talebini dikkate alarak adımlar atmakta, bunun sonucunda da 

kazandığı kurumsal itibarı, ekonomik kazanca tevdi etme arayışına girmektedir. Bu kapsamda 

yürütülen ve bulgular bölümünde üç ana başlık altında, tablolar eşliğinde derlenen veriler, bu 

bölümde eleştirel incelemeye tâbi tutulmaktadır. 

 

Tablo 1'de yer alan "Sağlık ve Esenlik Arttırma Verileri" incelendiğinde, paydaş etkileşiminin 

en fazla olduğu alanın, "Sağlık ve Hijyen" başlığı altında yer alan projelerde olduğu 

görülmektedir. Paydaşları işin içerisine katan, özellikle tüketicilerde konuya ilişkin duyarlılık ve 

davranış değişikliği yaratmaya yönelik projeler, doğru hedef kitleye, uygun kanallardan, etkili 

mesajlarla verildiğinde istenilen amacın gerçekleşmesinde önemli başarılar elde edebilmekte ve 

kurumsal itibara önemli oranda katkı sağmaktadır. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus da 

kuruluşun eylemleriyle, verilmek istenen mesajın tutarlı ve birbirini bütünleyecek biçimde 

süreklilik arz etmesidir. Kuruluşun özellikle gelişmekte olan ve sağlıklı bireyler için hijyenin 

önemini tam olarak kavrayamamış ülkelerde bilinçlendirme faaliyetleri yürütmesi bir yandan 

sorumlu kurumsal vatandaş rolünü yerine getirmek açısından olumlu bir davranışken, hedef 

kitlede yanlış bilinç oluşmasına yol açmayacak şekilde mesajın kodlanması etik açıdan dikkat 

edilmesi gereken başlıca husustur. Kuruluşun hijyen konusunda bilinçlendirme çalışması 

yaptığı ülkelerde, pazarda rekabet eden markasını ön plana çıkarması doğal olmakla birlikte, 

mesaj sadece ilgili ürünün kullanılmasıyla hijyen sorununun çözülebileceği şeklinde 

verildiğinde, tüketiciye doğru bilgi verilmemiş olacağından kurumsal itibar da uzun vadede 

zedelenmiş olacaktır.  

 

Araştırma kapsamında incelenen kuruluşun Hindistan, Bangladeş vb. ülkelerde yürüttüğü proje 

bu dengenin başarılı bir örneğini sunmaktadır. Devlet organları ve STK'larla işbirliği halinde 

yürütülen ve eğitimcileri de projeye dahil eden çalışmada, markayı amacın önüne çıkararak kısa 



 

440 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

vadeli kâr arayışına girmek yerine, eğitim alan çocuklara ve annelere kuruluşun ilgili 

markasının ürünlerinden promosyon olarak dağıtmak suretiyle, potansiyel kullanıcıların 

bilinçlenmeleri ve bu süreçte ürünü de denemeleri sağlanmıştır. Bundan sonraki zaman 

diliminde davranış değişikliği sağlanacak bireyler, kuruluşun ürününü çeşitli sebeplerle tercih 

edip etmemekte özgürdür, fakat genişleyen pazardan kurumsal itibarı yüksek olan kuruluşun ve 

markanın, rakip markalara kıyasla daha avantajlı sonuçlar elde edebileceği de ifade edilebilir. 

 

Benzer şekilde çocukların diş sağlığına katkı sağlamak amacıyla Dünya Diş Federasyonu ile 

ortak yürütülen proje de amaçları, uygulama yöntemi ve hedef kitle seçimi bakımından doğru 

konumlandırılmış ve kurumsal itibara olumlu anlamda katkı sağlayabilecek bir proje olarak 

değerlendirilebilir. 

 

Tablo 1'de "Sağlık ve Hijyen" başlığı altında ele alınan diğer projelerde ise yukarıda ifade 

edilen iki proje kadar net bir toplumsal fayda görülmemektedir. Krem, şampuan ve sabun gibi 

hijyen ve kozmetik ürünleri içerisinde sayılabilecek ürünlerin satışını yaptığı marka için, 

kuruluşun yürüttüğü kampanya sürdürülebilirlik, çevre duyarlılığı ya da kurumsal vatandaşlık 

adları altında ele alınabilecek bir proje olmaktan öte, rakiplerin batı tipi zayıf ve alımlı kadın 

figürünü kullandıkları pazarda pay kapmak ya da mevcut pazar payını arttırmak adına yürütülen 

pazarlama faaliyeti olarak değerlendirilebilecek bir çalışmadır. Özellikle ortalama bir kadının 

makyaj ve ardından fotoğraf işleme programlarıyla çok alımlı bir moda ikonuna 

dönüştürüldüğünün anlatıldığı viral reklam videolarıyla tanıtımı yapılan kampanyanın, kurumun 

ifade ettiği şekilde genç kuşak üzerinde özgüven arttırıcı etkisi olabileceği gerçeği göz ardı 

edilmemekle birlikte, kampanyayı düzenleyen markanın kozmetik ürünler pazarında yer alması 

ve hedef kitleye bir ölçüde de olsa eleştirilen endüstriyel yaklaşımla aynı ürünleri sunması 

nedeniyle çalışma kapsamında ele alınan itibar, sürdürülebilirlik ve kurumsal vatandaşlık 

kavramları bakımından kuruluşa katkısı, diğer projelere oranla daha flu görünmektedir. 

 

Benzer şekilde içme suyu altyapısının tam olarak kurulamadığı ülkelerde çeşitli fiyat 

aralıklarında satışa sunulan su arıtıcılarının da ilgili başlık altında sıralanması, belirli açılardan 

projeyi eleştirel bakış imkânı doğurmaktadır. Zira daha alt gelir gruplarındakilere de ürün 

satabilmek için ürün farklılaştırmasına gitmek, ya da mikro kredi kuruluşları vb. finansal 
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aktörlerle işbirliğine gitmek kurumsal vatandaşlık ya da sürdürülebilirlikle ifade edilecek 

faaliyetler değil, salt pazarlama ile ilişkilendirilebilecek faaliyetlerdir. Diğer taraftan STK'larla 

işbirliği içerisinde yürütülen projede ürüne erişim imkanı olmayan gruplara da bilabedel ürün 

sunulmuş ve bu grupların da sağlıklı yaşam haklarına sahip olmasına destek olunmuş ise, bu 

husus çalışmanın ilgili bölümünde yer almalıdır. Kuruluş web sayfasında yer aldığı şekliyle 

kurumsal itibar açısından değil, pazarlama yaklaşımı açısından değerlendirilebilecek bir proje 

görüntüsü vermektedir. 

 

Tablo 1'de "Beslenmeyi Geliştirmek" başlığı altında yer alan projelerden biri hariç, diğerlerinin 

tamamı toplum sağlığına etkileri iletişim araçları vasıtasıyla hedef kitleye doğru olarak 

anlatıldığında kurumsal itibara olumlu etki edebilecek sağlıklı gıda olma yolunda yapılan 

iyileştirmelerdir. Özellikle ülkemizde sağlığa etkileri büyük oranda tartışmalı olan margarin 

ürününü pazarlarken de kuruluşun ilgili markası "omega 3 ve 6" gibi hedef kitlenin bilgi 

dağarcığında yer almamakla birlikte, verilmek istenen mesaja bilimsel bir değer atfedilmesini 

sağlayan terimler kullanan kampanyalar ile sağlıklı ürün vurgusu yaptığı görülmektedir. Bu 

noktada araştırmanın konusu yürütülen faaliyetin iletişimsel hedefleri olduğundan, ürünün insan 

sağlığına yarar ve zararlarını bir kenara bırakarak, mevcut algılardan ve değiştirilmek istenen 

davranış kalıplarından söz ederek, projeyi değerlendirmek faydalı olacaktır. Geniş halk 

kitlelerinde yaygın olan inanışa göre, yüksek oranda margarin tüketimi kalp ve damar 

hastalıkları riskini arttırmaktadır. Pazarda faaliyet gösteren kuruluş da bu algıyı yıkmak için 

yukarıdaki satırlarda ifade edilen reklamların yanı sıra, Dünya Kalp Federasyonu ile birlikte 

yürüttüğü proje ile yetişkinleri kalp yaşı testi yaptırmaya yönlendirerek, sorumlu davranış 

sergilemektedir. Projenin, kuruluşun hedeflediği rakama ulaşmaktan uzak olmasının 

nedenlerinden biri de mevcut düşünce kalıplarının yıkılmasının önündeki zorluklar olarak ifade 

edilebilir. Algı ve beraberinde davranış değişikliği yaratmak uzun ve zahmetli bir süreçtir. Süreç 

sonucunda başarılı olmanın kuruma ekonomik açıdan olduğu kadar, itibar açısından da artıları 

olacağı bilinmekle birlikte, bilimsel araştırmaların kuruluşun savını çürütmesi olasılığı da 

dikkatle hesaplanarak, yürütülen projenin markaya ve kuruluşa yapacağı etkiler iyi 

hesaplanmalıdır. 
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Tablo 2'de yer bulan kuruluş hedeflerinden tamamı yeşil pazarlama içerisinde sayılabilecek ve 

kuruluşu daha çevreci hale dönüştürecek adımlar olarak görülmektedir. Sera gazları vb.'nin 

üretiminden dağıtıma her alanda azaltılması, kıt kaynak olan suyun daha etkili ve minimize 

edilerek kullanılması, ambalajların daha az atık yaratacak ve geri dönüşüme uyumlu olacak hale 

getirilmesi gibi hedefler çevreci olduğu kadar sürdürülebilir üretimin ve dolayısıyla da hedef 

kitleye duyurulabildiği ölçüde kurumsal itibarın artmasının önemli adımlarıdır. Daha az suyla 

mevcuttaki temizlik görevini yerine getiren ürünlerin geliştirilmesi kadar, tüketicilerde davranış 

değişikli yaratarak su kullanımını azaltmaya dönük projeler geliştirmek de kuruluşa olan 

kârından ziyade hem çevresel etkiler hem de tüketicinin azalacak fatura harcamaları bakımından 

tüketici ve toplum öncelikli olduğundan, diğer pek çok projeye oranla daha sosyal sorumluluk 

temelli görünmektedir. 

 

İlgili tabloda yer alan projelerin genel olarak belirlenmiş hedefleri ve bu hedef doğrultusunda 

araştırmanın yapıldığı döneme kadar geçen süreçte hayata geçirilmiş iyileştirmeleri olmakla 

birlikte, hedefleri ve gerçekleşme oranları konusunda hiçbir bilginin yer almadığı üç konu 

görülmektedir. Bu hususlarda kuruluşun açıklayıcı bilgiler vermemesi, ilgili başlıkların proje 

olmaktan ziyade kuruluşun hayalleri olduğu izlenimi vermektedir. Bilimsel ve teknik anlamda 

proje kavramının altını doldurabilmek için alana dair zihinsel ya da işlevsel bir faaliyeti 

olduğunun görünür bir kanıtı olması gereklidir. Aksi takdirde yazılanlar raporun içeriğini 

zengin göstermek için kaleme alınmış ama kuruluşa ve genel manada topluma herhangi bir 

katkısı olmayan harfler kümesi olarak kalacaktır. 

 

Tablo 3'de "Sürdürülebilir Tedarik" başlığı altında yer bulan hedefler de tıpkı Tablo 2'de ifade 

edilen hususlar gibi doğrudan hedef kitleye ulaşmayan ama etkileri kısa, orta ve uzun vadede 

paydaşlara olumlu manada yansıyacak projelerdir. Sürdürülebilirlik, artan nüfus ve azalan tarım 

alanları denkleminde, ilkel tarım uygulamaları ile mevcut yapının devamına ve iyileştirilmesine 

engel olan unsurların tespitini ve bu hususta eyleme geçilmesini ifade ettiği şekliyle ele 

alındığında kuruluşun projeleri anlam kazanmaktadır. Burada kuruluştan ziyade ilgili tarım 

ürününün hasadını yapan çiftçilerin sürdürülebilirlik konusunda bilgilendirilmesi önemlidir. 

Bilgilenmiş ve üretimi sürdürülebilirlik esasları dahilinde devam ettiren çiftçi sayısı arttıkça, 

kuruluşun tedarik sorunu da daha az çabayla çözülebilmektedir. Bu noktada şu husus da 
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unutulmamalıdır ki, araştırmada konu edilen kuruluş gibi büyük ölçekli işletmelerin talepleri de 

piyasayı etkilemektedir ve atılan adımlar tarımsal üretimi bir oranda yönlendirmektedir. Ama 

kesin olan bir şey var ki, tek bir kuruluşun kararlılığı üretim sürecinin yeniden gözden 

geçirilmesinde gerekli etkiyi gösterememektedir. Tabloda yer alan şeker, ayçiçeği, kanola gibi 

ürünlerde sonucun istenen şekilde olmamasında bu gerekçelerin pay sahibi olabileceği 

unutulmamalıdır. Şunu da belirtmek gerekir ki kuruluşun şeker ihtiyacını, üretim tekniği 

sürdürülebilirlikten uzak olan şeker kamışı yerine, daha stabil bir üretim süreci olan şeker 

pancarına kaydırması sürdürülebilirlik hedefini daha da arttıracaktır.     

    

Tablo 3’de "Daha İyi Yaşam Koşulları" başlığı altında incelenen, üretici ve dağıtıcıların yaşam 

koşullarını iyileştirmeye dönük projeler, paydaşlara birebir dokunan uygulamalar olmasından 

dolayı, algılanması görece kolay ve itibara dönük etkisi, kurum içi iyileştirme süreçlerine 

kısayla daha yüksek olabilmektedir. 

 

Kuruluşun "Sürdürülebilir Yaşam Planı" adı altında çeşitli markalarını da sürece dahil ederek 

yürüttüğü projeler genel manada olumlu ve kurumsal itibara müspet etki yapabilecek, çağdaş 

yeşil kuruluş konseptine uygun çalışmalardır. Bazı noktalarda hedeften sapılmış, çalışmanın 

gayesi olan sürdürülebilir, doğa dostu kuruluş olma ve bu sayede paydaşlar gözünde olumlu algı 

oluşturma hedefi, küçük pazarlama başarılarına kurban edilmiştir. Diğer yandan ifade edilen 

birkaç hususta da anlamlandırılabilir bilgiye yer verilmemekle birlikte, konu başlığı olarak yer 

verilmesi, incelenen raporun güvenilirliğini sorgulanır kılmıştır. 

 

Sonuç olarak literatürde taşların tam olarak yerli yerine oturmadığı sürdürülebilirlik ve itibar 

yönetimi kavramlarını, bu tür araştırmalar vasıtasıyla zenginleştirerek, konu üzerine çalışma 

arzusundaki akademisyenlere kaynak yaratılabileceği ifade edilmelidir. 
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ÖZET 

 

Kredi kartı kullanımının giderek yaygınlaşması, satın alma eylemlerinde ödeme kolaylığı 

sağlayarak hayatı kolaylaştırmasının yanı sıra tüketimi ve ihtiyaç fazlası satın almayı artırarak 

tüketicilerin gereksiz ürünlere sahip olmalarına ve kredi kartı borçlarını ödemede zorluk 

çekmelerine neden olmaktadır. Bu araştırma kredi kartının kontrolsüz bir tüketici davranışı olan 

plansız satın alma davranışlarına etkisini incelemektedir. Araştırma kapsamında Türkiye’de 

sosyo-ekonomik sınıf olarak en üst sınıfın bir altı olan B sosyo-ekonomik sınıf içerisinde yer 

alan akademisyenlerin kredi kartı kullanımları ele alınmaktadır. Bu bağlamda Karabük 

Üniversitesi akademik personeline anket uygulaması yapılmıştır. Anket sonucu ulaşılan 

verilere,  Yüzde Analizi, Mertebeli Dereceleme, Çoklu Regresyon Analizi ve Tek Faktörlü 

Çoklu Varyans Analizi (MANOVA) uygulanmaktadır. Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya 

katılan akademisyenlerin kredi kartını kontrollü ve bilinçli kullandıkları ve kredi kartı 

kullanımlarının plansız satın alma davranışına neden olmadığı ifade edilebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: Kredi Kartı, Plansız Satın Alma Davranışı, Karabük Üniversitesi, 

Akademisyenler. 

THE EFFECT OF CREDİT CARD ON IMPULSE PURCHASE: AN APPLİCATİON 

FOR THE ACADEMİC STAFF OF KARABUK UNİVERSİTY 

ABSTRACT 

Along with providing facility in payment, the widening use of credit cards also increases 

consumption and causes consumers to buy non-essential products and experience difficulties in 

paying their credit card debts by increasing surplus purchases. This research focuses on the 
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effects of credit cards on impulse purchase, which is an uncontrolled consumer behavior. 

Within the scope of the research, the use of credit cards by academicians in the socio-economic 

class B which comes next after the top level socio-economic class in Turkey is assessed. In this 

context, a survey is carried out with the academic staff of Karabuk University. The data 

acquired as the result of the survey is evaluated with Percentage Analysis, Staged Grading, 

Multiple Regression Analysis and Single Factor Multiple Variance Analysis (MANOVA). As a 

consequence of the research, it can be stated that the academicians who took part in this 

research use their credit cards in a controlled and conscious way, and that the use of their credit 

cards do not cause impulse purchases.  

 

Keywords: Credit Card, Compulsive Buying Behaviour, Karabuk University, Academicians. 

 

1.  GİRİŞ 

Tüketici davranışları sürekli değişim gösteren dinamik bir yapıya sahiptir. Tüketici 

davranışlarında satın alma karar süreci, bir ihtiyacın ortaya çıkmasıyla başlamaktadır. Satış 

odaklı hareket eden firmalar pazara sundukları ürünlerle ilgili olarak hedef tüketiciler üzerinde 

ihtiyaç hissettirme politikası izleyerek tüketicilerin satın alma karar sürecini başlatmayı 

hedeflemektedirler. Tüketiciler bir ürüne gerçekten ihtiyaç duyup duymadıkları konusunda 

firmaların yönlendirmelerine maruz kalmaktadır. Ayrıca peşin paranın yerini hızlı bir şekilde 

alarak kullanıcılarına ödeme kolaylığı sağlayan, tüketicilerin istedikleri her ürünü satın 

almalarını kolaylaştıran ve firmalar ve bankalar tarafından kullanıcılarına bir ödül gibi sunulan 

kredi kartları, ürünlerle ilgili ihtiyaç hissettirilen tüketicilerin satın alma karar sürecini hızlıca 

tamamlamalarına neden olmaktadır. Bu bağlamda kredi kartının kontrolsüz tüketici 

davranışlarından birisi olan plansız satın alma davranışını etkileyebileceği düşüncesinden yola 

çıkılarak hazırlanan bu çalışmada akademisyenlerin kredi kartı kullanım bilgileri ve kart 

kullanımlarıyla satın alma davranışları arasındaki etkileşim incelenmektedir.   
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2. KAVRAMSAL ÇERÇEVE  

2.1. Kredi Kartı 

“Plastik para” olarak adlandırılan ve modern bir ödeme aracı olarak kredi kartları, çek 

kullanımının sağladığı en önemli avantaj olan para taşımamanın yanında, hesapta para 

bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırması, geç ödeme avantajından yararlanma, itibar 

görme, kolayca kredi kullanma gibi üstünlüklerinden dolayı kısa sürede yaygınlaşmış ve kolay 

kabul görmüştür (Çiçek ve Demirdelen, 2010:4). Bu kartlar bankalar tarafından müşterilerine 

verilir. Tüketiciler yine bankaların anlaşmalı olan alışveriş yerlerinden bu kartlarla alışveriş 

yapabilir ve bu kartlar aynı zamanda nakit kredi aracı olarak kullanılabilir (Torlak, 2002:1). 

Kart hamili açısından kredi kartı karşılıksız olarak belirli bir süreliğine kredi sağlayan bir 

araçtır. Ayrıca prestij, emniyet gibi faydalar da kredi kartı bulundurmayı teşvik eden ve 

kullanmayı yaygınlaştıran özelliklere de sahiptir. İşyerleri ise bireye parası olmasa da satış 

yapabilmekte ve çek senetteki ödenmeme riskini üzerinden atmaktadır. Bankalar ise sağladıkları 

bu hizmet karşılığında belirli bir komisyon almaktadırlar. Ülke ekonomisinde ise yapılan 

işlemlerin sisteme kaydedilmesi sayesinde bir güvenlik sağlanmakta ve paranın yıpranma payı 

azalmaktadır. Ayrıca yabancıların kullandığı kredi kartları ülke ekonomisine önemli bir döviz 

girdisi sağlamaktadır (Çavuş, 2004:2). 

Dünya genelinde kredi kartları soğuk savaş sonrasındaki ekonomik, sosyal ve teknolojik 

gelişimlere paralel olarak 1960’lı yıllarda kullanılmaya başlanmış olup, son 20 yılda tüketici 

satın almalarının finansmanında bu kartların kullanımı giderek önem kazanmaya ve 

yaygınlaşmaya başlamıştır (Karamustafa ve Biçkes, 2003:1). 

Türkiye’de kredi kartı uygulaması 1968 yılında Diners kart ile başlamış ve sınırlı bir kitleye 

hitap etmiştir. Yalnızca yurt içinde kullanılan bu kartla, sadece alışveriş yapılabilmekte ve kısa 

bir süre sonra borcun tamamı ödenmek zorundaydı. 1980’li yıllarda dünyada otomasyon 

alanındaki gelişmeler ve kredi kartlarının sağladığı döviz girdisiyle, piyasada gördüğü ilgi 

sebebiyle, bankalar müşterilerine yeni hizmet sunabilmek amacı ile kredi kartı piyasasında daha 

etkin olmaya başlamışlardır. Türkiye’de gerçek anlamda kredi kartı olgusu 1980’li yıllarda 

başlamakla birlikte, sistemin gelişimi ve aktivite kazanması 1983 yılının sonlarındadır. 1983- 

1988 yılları arasında kredi kartı sisteminde yer alan bankaların küçük ve az şubeli bankalar 
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olması nedeni ile kredi kartı ve kullanıcı sayısı oldukça azdır. Fakat 2000 yılına kadar geçen 

kısa süre içerisinde, 1990 yılında bir milyon civarında olan kredi kartı sayısının on milyonu 

aştığı, 2000’li yıllarda ise 20 milyona yaklaştığı görülmektedir (Çavuş, 2004:2).  Son 10 yılda 

da Türkiye’de kredi kartı kullananların sayısında her geçen gün yeni kullanıcıların eklenmesiyle 

kart sahipliğinde hızlı bir artış olmuştur. Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) verilerine göre 

2012 Haziran ayında Türkiye’deki kredi kartı sayıları aşağıdaki tabloda yer almaktadır. 

 

 

 

          Tablo 1: Yıllar İtibariyle Türkiye’deki Kredi Kartları ve Sayıları 

Kart Türü / 

Yıllar 
2008 2009 2010 2011 

Visa 24.332.198 25.201.351 27.378.115 29.478.043 

Master Card 18.824.985 18.712.739 19.125.697 21.369.911 

Diğer 236.842 478.524 452.312 512.855 

Toplam 43.394.025 44.392.614 46.956.124 51.360.809 

           Kaynak: Bankalararası Kart Merkezi – Haziran 2012 

 

Bu tabloya bakıldığında tablodaki veriler, kredi kartı kullanımı artışının bir süre daha devam 

edeceğine işaret etmektedir. Nakit para yerine kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, bireylerin 

harcama kalıplarını, tercihlerini ve paraya yönelik tutumlarını değiştirmektedir. Kredi kartı 

kullanımını özendiren ve kolaylaştıran bazı uygulamalar  (başvuru sürecinin hızlı ve az koşullu 

yürütülmesi, nakit çekebilme, harcama limitlerinin rahatça artırılabilmesi, ek kart çıkartma, 

taksitlendirme, puan ve hediye olanakları vb.) da kredi kartı kullanımının yaygınlaşmasında 

etkili olmaktadır. Ancak bu yaygınlaşma bilinçsiz kredi kartı kullanımı oranında önemli artışlar 

getirmekte, kredi kartı kullanımı sosyolojik ve psikolojik boyutları ile beraber göz ardı 

edilemeyecek finansal sorunların oluşmasına neden olmaktadır (Girginer vd., 2008:194). 

2.2. Plansız Satın Alma 

Tüketiciler bazen belli ürünleri hiç düşünmemişken veya planlanmamışken tepkisel olarak satın 

alırlar. Tepkisel satın alma daha çok gereksinim (zarurî) olmayan fakat satın almaya karşı 

konulamaz bir dürtüyle, zorlanmış gibi dürtüyle yapılabilen satın almalardır. Tepkisel satın 

almayı etkileyen faktörlerin temelinde kendini kontrol gücünü etkileyen para ve harcama ile 

ilgili tutumlar, öz saygı, kendini tanımlama isteği, heyecan ve uyarı arayışı, hedonik unsurlar ve 
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içsel çatışmalar gibi pek çok faktör etkili olabilmektedir (Koç, 2011:323). Yukarıdaki tipolojide 

ortaya çıkan genel bir ihtiyacın belirlenmemiş olması halidir. Eğer birey bir ihtiyacı alışveriş 

öncesinden belirlemeden, yani alım niyeti yokken alışveriş ortamında alım yapıyor ise “plansız 

satın alma” söz konusudur. Plansız satın almalar herhangi bir plana dayanmadan çoğunlukla, 

bir dürtünün aniden ortaya çıkmasının neticesinde yapılan alımlardır. Plansız yaptığımız 

alımların farklı türlerinden söz etmek mümkündür (Odabaşı ve Barış, 2011:378): 

a) Tamamen Plansız Alımlar: Yeni bir ürün markayı görüp ona sahip olma isteği duymak, onu 

denemek istemekle harekete dönüştürülen alımlardır. 

b) Hatırlamalarla Yapılan Plansız Alımlar: Önceden alışveriş listesinde olup da alınması 

unutulan bir ürünü hatırlayıp anında alım yapılan durumlardır. 

c) Öneriyle Gelen Plansız Alımlar: Önceden hissedilmeyen bir ihtiyacı tatmin eden bir ürünle 

karşılaşıp ürünün ve diğer unsurların çekiciliğine kapılarak yapılan alımlardır. 

d) Yapılan Planlı Alışverişin Getirdiği Plansız Alımlar: Bir şeyi alma planı ile alış verişe gidip 

ve diğer markaların çekiciliğine, promosyonuna kapılıp alım yapılan durumlardır. 

2.3. Kredi kartı ve Plansız Satın Alma İlişkisi 

Dünyada bu alanda yapılan çalışmalar birbirleriyle ilişkili başlıca iki alanda incelenebilir. 

Birincisi kredi kartının, ödeme sıkıntısını nasıl etkilediği, ikincisi ise satın almayı teşvik edici 

bir faktör olarak nasıl çalıştığıdır (Özkul ve Tapşın; 2010:142). Ödeme sıkıntısı kavramı, 

alışveriş yapan bir tüketicinin ödeme esnasında hissettiği rahatsızlığı ifade etmektedir. Ödeme 

sıkıntısı türleri ise, yüksek, orta ve düşük seviyede şeffaflık olarak adlandırılmaktadır. Nakit, en 

yüksek şeffaflık seviyesini temsil eder, bur da tüketici ne kadar harcadığını anında görmektedir. 

Çek ve benzeri ödeme türlerinde ise orta derecede şeffaftır. Tüketici kıymetli evraklara ilgili 

tutarı yazmak zorunda olduğunda,  harcadığı parayı görmektedir. En düşük şeffaflık seviyesi ise 

kredi kartı ödemelerinde görülmektedir. Tüketici paranın nasıl el değiştirdiğini görmemekte ve 

budan dolayı, kredi kartı ile alışveriş yapan tüketici, yaptığı alışveriş adedini ve miktarını 

unutmaktadır. Sonuç olarak karşılayabileceğinin çok üzerinde borç yükünün altına girmektedir 

(Soman ve Cheema, 2002:42). Alışverişin tüketici zihninde çok belirgin olmaması, tüketicileri 

planlı ve plansız olmak üzere iki tür durumla karşı karşıya bırakmaktadır. Kredi kartı sahibi 

olan tüketicilerin, daha fazla borç altına girmeye meyilli olduğu düşünülmektedir (Prelec ve 

Loewenstein, 1998:14). Çünkü kredi kartı kullanıcıları bir alışverişin artılarını ve eksilerini 
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tartmaya durumda değiller ve kredi kartı ile alışveriş yapan tüketicinin karar verme süresi çok 

daha kısadır. Bu yüzden tüketicinin kredi kart borcu kontrol dışına çıkabilir ve bir kredi kartı 

bağımlılığına dönüşebilir (O’Guinn ve Faber, 1989:3). Türkiye’de kredi kartının harcamalar 

üzerindeki etkisi konusunda yapılan çalışmalara bakıldığında ise; Özbek ve Koç’un, kırsal 

kesimde ve kentlerde yaşayan ailelerin dayanıklı tüketim malları satın alma kararlarının 

karşılaştırılmasına yönelik yaptıkları araştırmada: kırsal yerleşim  yerlerinde insanların daha çok 

taksitli alışverişi tercih ettikleri kentsel yerleşim yerinde ise buna ek olarak tüketicilerin kredi 

kartıyla alışveriş yaptığı sonucuna ulaşılmıştır (Özbek ve Koç, 2009:155). Durukan vd.’nin, 

kredi kartlarındaki taksit uygulamasının tüketicinin harcama alışkanlıkları üzerindeki etkisini  

konulu çalışmasında; kredi kartında taksit uygulamasının harcamaları artırdığı düşüncesi 

çoğunlukta çıkmıştır (Durukan vd., 2005:152).  

 

3. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK PERSONELİNE YÖNELİK BİR 

UYGULAMA 

3.1. Araştırmanın Konusu 

Araştırma, kredi kartı kullanımının plansız satın alma davranışlarına etkisini ölçmeyi konu 

edinmektedir. Bu kapsamda Karabük Üniversitesi’nde görev yapan akademik personel, 

araştırmanın konusuna dâhil edilmektedir. Türkiye’de sosyal sınıfların (katman)  pazarlama 

açısından sınıflandırılması ile ilgili yapılan bir araştırmada (Oluç, 1987:9) üniversite öğretim 

üyeleri toplum içerisindeki %3,4’lük oranıyla en üst sosyal sınıfın bir altı olarak üst-orta katman 

içerisinde yer almaktadır. Yine Capital Dergisi tarafından yapılan araştırmalarda (Capital, 1995, 

1998, 2000) öğretim üyeleri, en üst sosyo-ekonomik grup olan A grubunun bir altı olarak B 

sosyo-ekonomik grup içerisinde gösterilmektedir. Araştırmada örneklem olarak öğretim 

üyelerinin seçilmesi, gelir düzeyi itibariyle Türkiye’nin sosyo-ekonomik grupları içerisinde en 

üst grubun bir alt grubunda yer almalarıdır. Çünkü yüksek gelir düzeyine sahip kredi kartı 

kullanıcılarının, düşük gelir düzeyine sahip olanlara göre plansız satın alma davranışı yapabilme 

ihtimali daha yüksektir. 
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3.2. Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Kredi kartının alternatif ve kolay ödeme aracı olarak yoğun şekilde kullanılmaya başlanması, 

tüketicilere alışverişte kolaylık sağlamakla birlikte ihtiyaç fazlası satın almaları körükleyen bir 

faktör olması dolayısıyla kredi kartı kullanıcılarının borç ödeme zorluğu yaşamalarına neden 

olmaktadır. Kredi kartının ihtiyaç dışı tüketimi ve satın almaları ne ölçüde etkilediğini 

belirlemek, tüketicilere bilinçli ve kontrollü tüketim konusunda yol gösterici olabilecektir. 

Araştırma; kredi kartı ile plansız satın alma davranışları arasındaki etkileşimi ölçmekle, tüketim 

ve satın alma konularında tüketicilerde farkındalık oluşturabilmesi açısından önem taşımaktadır. 

Araştırma, kredi kartının plansız satın alma davranışlarına etkisini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu 

kapsamda demografik ve sosyo-ekonomik özelliklerine göre akademisyenlerin kredi kartı 

kullanımlarının plansız satın alma davranışlarına etkileri arasında farklılık olup olmadığını 

saptamaktır.  

3.3. Araştırmanın Yöntemi  

Bu çalışma uygulamalı bir araştırmadır. Tasarımı ise tanımlayıcı (betimsel) araştırma olarak 

ifade edilebilir. Araştırmanın problemi, kredi kartı kullanımının plansız satın alma 

davranışlarına etkilerini ölçmektir. Araştırmada veriler anket yöntemiyle elde edilmektedir. 

Araştırma, Karabük Üniversitesi akademik personeli üzerinde gerçekleştirilmektedir. 

Araştırmanın ana kütlesini Karabük Üniversitesinde görev yapan akademisyenlerin tamamı 

oluşturmaktadır. Akademisyenlerin tamamına anket formu ulaştırılmaya çalışılmış olup, 

toplanabilen anketler araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. 

Çalışmada kullanılan anket formu dört ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda 

akademisyenlere demografik özellikleri olarak; cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, medeni hali, 

akademik unvanı ve ortalama hane aylık geliri sorulmuştur. İkinci kısımda, akademisyenlerin 

kredi kartı kullanımlarıyla ilgili bilgiler sorulmaktadır. Üçüncü kısımda akademisyenlerin kredi 

kartı kullanımlarının satın alma davranışlarına etkileri ölçülmeye çalışılmaktadır. Son kısım ise 

üç bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde akademisyenlerden, kredi kartı kullanım amacı ile ilgili 

verilen yargıları önem derecesine göre değerlemeleri istenmiştir. İkinci bölümde kullanmış 

oldukları kredi kartını ya da kartlarını tercih etme sebepleri ile ilgili yargıları önem derecesine 

göre değerlemeleri istenmiştir. Üçüncü bölümde ise literatür taraması sonucunda ((Çiçek ve 
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Demirdelen, 2002:50), (Çavuş, 2004:180), (Torlak, 2002:69), Girginer, 2008:196), (Yılmaz vd., 

2007:87), (Karamustafa ve Biçkes, 2003:93)) kredi kartının plansız satın alma davranışına 

etkilerini ölçmek için geliştirilen 18 ifadeye akademisyenlerin katılıp katılmadıkları 

sorulmaktadır. Akademisyenlerden son kısımdaki bu üç bölüm içerisinde yer alan yargıları 5’li 

Likert Ölçeği ile cevaplamaları istenmiştir. Anketteki soruların anlaşılabilir olmasını sağlamak 

ve dolayısıyla anketin geçerliliğini arttırabilmek amacıyla farklı eğitim düzeyinden 10 kredi 

kartı kullanıcısına anket uygulanarak ön test yapılmıştır. Ön test sonucunda elde edilen geri 

bildirimler doğrultusunda, anket formundaki soruların daha anlaşılabilir olması için, birtakım 

düzeltmeler yapılmıştır. Araştırma kapsamında Mayıs 2012 ayı içerisinde 537 adet anket formu 

Karabük Üniversitesi akademik personeline dağıtılmış olup, 152 anket toplanabilmiştir. Ancak 

anket formlarının 8 tanesi tam olarak doldurulmadığından değerlendirmeye dâhil edilmemiş 

olup, toplam 144 anket formu değerlendirilmeye alınmıştır. Anket yöntemiyle elde edilen 

verilere Yüzde Analizi, Mertebeli Dereceleme, Çoklu Regresyon Analizi ve Tek Faktörlü Çoklu 

Varyans Analizi (MANOVA) uygulanmaktadır. MANOVA analiziyle farklı demografik 

özellikleri ve kredi kartı kullanım bilgileri dikkate alınarak gruplandırılan akademisyenlerin, 

kredi kartının plansız satın alma davranışına etkisi ile ilgili yargılara verdikleri cevaplar 

karşılaştırılarak aralarında fark olup olmadığı ölçülmeye çalışılmaktadır. 

 

3.4. Araştırmadan Elde Edilen Verilerin Analizi Ve Değerlendirilmesi 

3.4.1. Akademisyenlerin Demografik Özellikleri 

Akademisyenlerin demografik özelliklerine ilişkin Yüzde Analizi sonuçları Tablo 2’de 

verilmiştir.  

Tablo 2: Akademisyenlerin Demografik Özellikleri 

Yaş F (%)  Medeni Hal F (%) 

29 yaş ve altı 42 29,2  Evli 99 68,8 

30-36 yaş arası 46 31,9  Bekâr 45 31,2 

37 yaş ve üstü 49 34,0  Toplam 144 100 

Belirtmemiş 7 4,9 

 

   

Toplam 144 100 Akademik Unvan F (%) 

   Yardımcı Doçent 56 38,9 
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Cinsiyet F (%) Araştırma Görevlisi 40 27,8 

Erkek 102 70,8 Öğretim Görevlisi 32 22,2 

Kadın 41 28,6 Okutman 8 5,6 

Belirtmemiş 1 0,6 Doçent 4 2,8 

Toplam 144 100 Profesör 3 2,1 

   Belirtmemiş 1 0,6 

Eğitim F (%) Toplam 144 100 

Doktora 71 49,3    

Yüksek Lisans 68 47,2 Hane Kişi Sayısı F (%) 

Belirtmemiş 5 3,5 4 kişi 37 25,7 

Toplam 144 100 2 kişi 33 22,8 

   1 kişi 32 22,6 

Gelir (TL) F (%) 3 kişi 25 17,5 

2400 TL altı 47 32,6 5 kişi 14 9,7 

2401-3600 TL arası 47 32,6 6 kişi 3 2,1 

3601 TL üstü 49 34,2 Toplam 144 100 

Belirtmemiş 1 0,6 
 

Toplam 144 100 

 

Elde edilen verilere göre akademisyenlerin yaş dağılımlarına bakıldığında 36 yaş altı %60 

üstündedir. Araştırmaya katılan akademisyenlerin yaş ortalaması 33’tür. Araştırmanın genç bir 

akademisyen kitlesiyle gerçekleştirildiği söylenebilir. Cinsiyet açısından katılımcılar 

değerlendirildiğinde %71 erkek, %29 kadındır. Eğitim durumuna bakıldığında ise %47 yüksek 

lisans, % 49 doktorasını tamamlamıştır. Akademik unvanda ise Yardımcı Doçent, yaklaşık  % 

39 oranla ağırlıktadır. Araştırmaya katılan akademisyenlerin gelir düzeyleri incelendiğinde, 

yaklaşık %65’inin 3.600 TL ve altı gelire sahip olduğu söylenebilir. Akademisyenlerin ortalama 

geliri 3.256,32 TL çıkmıştır. 

3.4.2. Akademisyenlerin Kredi Kartı Kullanımları İle İlgili Bilgiler 

Akademisyenlerin kredi kartı kullanımı ile ilgili bilgileri Tablo 3’de verilmiştir. Araştırmaya 

katılan akademisyenler, ortalama olarak 3 adet kredi kartına sahiptir. Aktif olarak kullandıkları 

kart sayısı en yüksek 2 olup toplam içerisindeki oranı %43’tür. Akademisyenler ortalama 11 

yıldır kredi kartı kullanmakta olup, en fazla kart kullanım süresi yaklaşık %42’lik payla 10 yıl 

olarak ortaya çıkmıştır. Akademisyenlerin aylık kredi kartı harcama miktarında en fazla oran 



 

455 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

yaklaşık %38’le 901 ve 1500 TL arasında olup, büyük çoğunluğu (yaklaşık %83) kredi kartı 

borcunun tamamını ödemektedir. 

 

 

Tablo 3: Akademisyenlerin Kredi Kartı Kullanım Bilgileri 

Kart Sayısı F (%) 

 

Aktif Kart Sayısı F (%) 

2 kartı olan 61 42,8 2 kartı aktif kullanan 62 43,4 

1 kartı olan 34 23,8 1 kartı aktif kullanan 55 38,3 

3 kartı olan 27 18,8 3 kartı aktif kullanan 16 11,1 

4 kartı olan 11 7,6 4 kartı aktif kullanan 6 4,2 

5 kartı olan 7 4,9 5 kartı aktif kullanan 2 1,2 

6 kartı olan 2 1,2 6 kartı aktif kullanan 1 0,6 

8 kartı olan 2 1,2 8 kartı aktif kullanan 1 0,6 

Toplam 144 100 Belirtmemiş 1 0,6 

   Toplam 144 100 

Kart Kullanım Yılı F (%)     

5 yıldır kullanan 33 22,9 

 

Kartla Aylık Harcama (TL) F (%) 

10 yıldır kullanan 60 41,7 900 TL altı 50 34,7 

15 yıldır kullanan 39 27,1 901-1500 TL arası 54 37,7 

20 yıldır kullanan 7 4,9 1501 TL üstü 38 26,4 

Belirtmemiş 5 3,4 Belirtmemiş 2 1,2 

Toplam 144 100 Toplam 144 100 

       

Aylık Ödeme Miktarı F (%) 

 

   

Borcun tamamı 119 82,6    

Borcun büyük kısmı 13 9,6    

Borcun yarısı 6 4,2    

Borcun asgari tutarı 4 2,4    

Hiç ödemiyorum 2 1,2 
 

Toplam 144 100 

3.4.3. Kredi Kartı Kullanımının Satın Alma Davranışlarına Etkisi İle İlgili Bilgiler 

Tablo 4’te akademisyenlere kredi kartının satın alma davranışlarına etkisi sorulduğunda 

%63,20’si harcamalarımı artırdı yanıtını verirken, %36,80’i ise harcamalarında bir değişiklik 

olmadığını söylemiştir. Araştırmaya katılan akademisyenler, kredi kartı kullanımının 

harcamalarını artırdığını ya da değiştirmediğini ifade etmektedir. Harcamaları azalttığına dair 

bir cevap bulunmamaktadır. Kredi kartını hangi işlemlerde kullanmaktasınız sorusunda ise 
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akademisyenlerden kredi kartı ile yaptıkları toplam işlemleri 100 puan üzerinden 

değerlendirmeleri ve kullandıkları işlemlere göre dağıtmaları istenmiştir. Sonuçlara 

bakıldığında araştırmaya katılan akademisyenler kredi kartını en çok peşin alışveriş yaparken 

(%49,40) kullanmaktadır. Daha sonra taksitli alışverişte kullandıklarını (%44,60) 

belirtmişlerdir. Üçüncü olarak ise nakit çekimde kullanım (%6) gelmektedir. Bu sonuca göre 

araştırmaya katılan akademisyenler, kredi kartını çok büyük oranda alışverişte 

kullanmaktadırlar. Ayrıca alışverişte peşin ödeme olarak kullanım oranı yaklaşık %50 iken 

taksitli ödemede kullanım oranı yaklaşık %45 oranında gerçekleşmektedir.  

 

 

 

Tablo 4: Kredi Kartının Satın Alma Davranışına Etkisi 

Kredi Kartının Harcamalara 

Etkisi 
F (%) 

 

Kredi Kartıyla Yapılan İşlem 

Yüzdesi* 
 (%) 

Harcamalarımı arttırdı. 91 63,2 Peşin alışveriş yaparken  49,4 

Harcamalarımda bir değişiklik 

olmadı 
53 36,8 Taksitli alışveriş yaparken  44,6 

Harcamalarımı azalttı 0 0 Nakit çekimde kullanım  6,0 

Toplam 144 100 Toplam  100 

*100 puanın seçenekler arasında paylaştırılması istenmiştir. 

 

Akademisyenlerden kredi kartı ile yaptıkları harcama kalemlerini sektör bazında önem sırasına 

göre sıralamaları istenildiğinde verilen cevaplar mertebeli dereceleme yöntemine tabi 

tutulmuştur. Sıralı bir ölçek olan mertebeli derecelemede nesneler, cevaplayıcıya tesadüfi (ya da 

alfabetik) bir sırada sunulur ve belirli bir ölçüte göre sıralanması istenir. Burada ikili 

karşılaştırma olmayıp, önem derecesine göre sıralama söz konusudur (Nakip, 2006: 138). 

Araştırmaya katılan akademisyenlerin en çok harcama yaptığı sektör, gıda olurken, gıdayı 

sırasıyla giyim ve akaryakıt izlemektedir. Harcamaların en az olduğu kalemler ise sırasıyla 

Mobilya/Dekorasyon, Tatil/Seyahat ve Sağlık gelmektedir. Veriler Tablo 5’te sunulmaktadır. 

Akademisyenler kredi kartıyla büyük çoğunlukla gıda, giyim ve akaryakıt sektörlerindeki 

ürünlerin alımlarını yapmaktadır.    
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Tablo 5: Kredi Kartıyla Yapılan Alışveriş Kalemlerinin Dağılımı 

Sıra No Harcama Kalemi Puan
147

 

1 Gıda 1275 

2 Giyim 1028 

3 Akaryakıt 1024 

4 Fatura Ödemeleri 589 

5 Elektronik / Beyaz Eşya 578 

6 Temizlik 570 

7 Eğitim 514 

8 Ulaşım 487 

9 Sağlık 331 

10 Tatil/Seyahat 295 

11 Mobilya/Dekorasyon 257 

 

3.4.4. Akademisyenlerin Kredi Kartı İle İlgili Verilen İfadelere Katılma Durumları 

Akademisyenlere kredi kartı ile ilgili bazı ifadeler verilmiş ve bu ifadelere katılıp katılmadıkları 

sorulmuştur. Bu ifadeler kredi kartının plansız satın alma davranışına etkisini ölçmek amacıyla 

geliştirilen ifadelerdir. Cevaplar Tablo 6’da verilmektedir. 

Tablo 6. Akademisyenlerin Kredi Kartıyla İlgili İfadelere Verdikleri Cevaplar  

 
İfadeler N Ortalama* Standart 

Sapma 

1 Kredi Kartına Sahip Olmayı Seviyorum. 144 3,21 1,292 

2 Kredi Kartını Fazla Kullanmak Fazla Borç Demektir. 144 3,82 1,2217 

3 Kredi Kartı Kullanmanın Maliyeti Çok Yüksektir. 144 2,87 1,260 

4 
Kredi Kartı Kullandığım İçin Borcum Her Geçen Gün Artıyor. 144 2,34 1,139 

5 Daha Çok Kredi Kartım Olsun İsterim. 144 1,38 0,713 

6 Farklı Kredi Kartı Türlerini Kullanmak İsterim. 144 1,77 1,113 

7 Kredi Kartı Sadece Acil Durumlarda Kullanılmalıdır. 144 2,91 1,301 

8 Kredi Kartları Güvenlidir. 144 3,26 1.125 

9 Kredi Kartları Risksizdir. 144 2,59 1.102 

10 Kredi Kartını Kullanırken Bütçemin Üzerinde Harcama Yapacağımdan 

Korkarım. 
144 3,12 1,268 

11 Kredi Kartını Kullanmak Daha Savurgan Alışveriş Yapmaya Sebep 

Oluyor. 
144 3,35 1,237 

                                                           
147

 Doğal kaynaklar, piyasa mekanizmasıyla fiyatının oluşmaması nedeniyle serbest mal hükmündedir. Bu sebeple 

hiç kimse doğal kaynakları kullandığı ve doğayı kirlettiği için bir yaptırımla karşılaşmamaktadır. Sonuç itibariyle 

kaynaklar sınırsızca, müsrifçe ve sorumsuzca kullanılmaktadır. Eğer bazı iktisat yazınlarında iddia edildiği gibi 

kaynaklar kıt ise, neden israf edilmektedirler. Bir diğer çelişki de sınırsız ihtiyaçlar konusunda baş göstermektedir. 

Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirttiği gibi insanlar temel ihtiyaçları karşılayamadığı sürece üst kademedeki 

ihtiyaçlara geçememektedir. Dünya nüfusunun yüzde yetmiş beşinin temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı bir 

ortamda insanların sonsuz ihtiyaç arz etmesi düşünülemez. Bu olsa olsa yüzde yirmi beşten daha az bir kısmı 

ilgilendirir(Uslu, 2011; 11-12). 
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12 
Kredi Kartını Kullanırken Belli Mağazalardan Alışverişim Artmaktadır. 144 2,80 1,253 

13 
Kredi Kartını Kullanırken İhtiyacım Dışı Ürünler Almaktayım. 144 2,80 1,277 

14 
Kredi Kartını Kullanırken İhtiyaçlarımı Ertelemeden Alabiliyorum. 144 3,61 1,087 

15 
Kredi Kartını Kullanırken İhtiyaç Hissetmediğim Ama Arzu Ettiğim Mal 

Ve Hizmetleri Arzu Ettiğim An Satın Alabiliyorum. 
144 3,27 1,168 

16 
Kredi Kartını Kullanırken Fiyata Daha Az Dikkat Eder Oldum. 144 2,54 1,239 

17 
Kredi Kartını Kullanırken Çok Sayıdaki Mağazadan Alışverişim Arttı. 144 2,91 1,298 

18 Kredi Kartını Kullanırken Plansız Alışverişlerim Arttı. 144 2,75 1,305 

 Genel Ortalama  2,85 1.217 
*Açıklama: 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum 

 

Tablodaki verilere bakıldığında hiçbir ifadenin ortalama değerinin 4 ve üzeri çıkmadığı 

görülmektedir. Akademisyenlerin kredi kartı ile ilgili verilen ifadelere tam olarak katılmadıkları 

görülmektedir. 18 ifade bakımından genel ortalamanın 2,85 çıkması, akademisyenlerin 

Katılmıyorum-Fikrim Yok arası ve Fikrim Yok görüşüne yakın bir görüş içerisinde olduklarını 

göstermektedir. Akademisyenlerin en yüksek katılım bildirdikleri en yüksek ortalamaya sahip 

ifade, 3,82 ile “kredi kartını fazla kullanmak fazla borç demektir” ifadesi olmuştur. 

Akademisyenlerin en çok katılmadıkları en düşük ortalama değere (1,38) sahip ifade “daha çok 

kredi kartım olsun isterim” ifadesi olmuştur. Özellikle kredi kartının plansız satın alma 

davranışına etkileri ile ilgili ifadelerde akademisyenlerin cevaplarına bakıldığında, 

akademisyenler kredi kartı kullanımlarının plansız satın alma davranışına sebep olmadığını 

belirtmektedir. Aşağıda kredi kartının plansız satın alma davranışına etkileri ile ilgili ifadeler ve 

akademisyenlerin cevaplarının ortalama değerleri yer almaktadır: 

 

İfadeler Ortalama*
 

Kredi Kartını Kullanmak Daha Savurgan Alışveriş Yapmaya Sebep Oluyor. 3,35 

Kredi Kartını Kullanırken İhtiyacım Dışı Ürünler Almaktayım. 2,80 

Kredi Kartını Kullanırken İhtiyaç Hissetmediğim Ama Arzu Ettiğim Mal Ve Hizmetleri 

Arzu Ettiğim An Satın Alabiliyorum. 
3,27 

Kredi Kartını Kullanırken Plansız Alışverişlerim Arttı. 2,75 

*Açıklama: 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum 

 

Bu verilere göre akademisyenlerin kredi kartı kullanımı konusunda daha bilinçli ve kontrollü 

oldukları ve kredi kartının ile plansız satın alma davranışına neden olmadığı anlaşılmaktadır.  
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3.4.5. Kredi Kartı Kullanım Alışkanlığının Plansız Satın Almaya Etkisi 

Kredi kartı kullanım alışkanlığının, plansız satın almaya etkisini belirlemek için Regresyon 

Analizi kullanılmıştır. Regresyon analizi bağımlı değişken ile bağımsız değişken veya 

değişkenler arasında ilişkiyi incelemek amacıyla kullanılmakta olan bir analiz türüdür 

(Altunışık vd., 2010:231). Regresyon analizi, bağımlı ile bağımsız değişkenler arasındaki 

ilişkinin var olduğu ve bağımsız değişkenlerde yapılan değişimlerin bağımlı değişken üzerinde 

değişikliklere sebep olduğu durumlarda kullanılan ve bu etkinin tanımlanmasını amaçlayan 

analiz türüdür (Kurtuluş, 2010:187). Bir bağımlı değişken ile iki ve daha fazla bağımsız 

değişken arasında nedensellik ilişkisinin tespitinde regresyon türlerinden biri olan Çoklu 

Regresyon Analizi uygulanır. Aşağıdaki çalışmada kredi kartı kullanım alışkanlığının plansız 

satın alma davranışına etkileri özellikle ortaya koyan ilgili 4 ifade de, Çoklu Regresyon 

Analiziyle ayrı incelenmiş olup etki düzeyi ortaya konmaya çalışılmıştır (Nakip, 2006:332). 

 

3.4.5.1. Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıklarının, “Kredi Kartını Kullanmak Daha 

Savurgan Alışveriş Yapmaya Sebep Oluyor” İfadesine Etkisi 

 

Kredi kartı kullanım alışkanlığının, kredi kartını kullanmak daha savurgan alışveriş yapmaya 

sebep oluyor ifadesi üzerine etkisi regresyon analizi ölçülerek çıkan sonuç aşağıdaki verilmiştir. 

 

 

 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,224 ,050 ,015 1,221 

 

Yukarıdaki tabloda kredi kartını kullanmak daha savurgan alışveriş yapmaya sebep oluyor 

ifadesinin %22,4’ünü, kredi kartı kullanım alışkanlıkları ile açıkladığını; geriye kalan %77,6’sı 

ise, modele dâhil edilmeyen değişkenler tarafından açıklandığı söylenebilinir. 
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ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 10,499 5 2,100 1,408 ,225 

Residual 198,278 133 1,491   

Total 208,777 138    

 

Yukarıdaki tablo bir bütün olarak modelin testidir. 1,40 olan F değeri, 0,225 düzeyinde geçerli 

olmadığını gösteriyor. Bundan hareketle kredi kartını kullanmak daha savurgan alışveriş 

yapmaya sebep oluyor ifadesini, kredi kartı kullanım alışkanlıkları ile açıkladığımız modelin 

anlamlı olmadığı göstermektedir. 

Coefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,791 ,686  6,980 ,000 

Kart Sayı ,056 ,124 ,059 ,451 ,653 

Kart Kullanım Yılı ,024 ,025 ,094 ,946 ,346 

Kart Aktif Sayısı -,104 ,147 -,091 -,709 ,480 

Kart Aylık Hacama Mikt. ,000 ,000 -,136 -1,256 ,211 

Borç Ödeme Miktarı -,299 ,135 -,191 -2,214 ,069 

 

Yukarıdaki tabloda modelin tahmini sonucu elde edilen değerleri ve bunlara ilişkin t değerleri 

gösterilmektedir. Bağımsız değişkenlere ve sabit değere ilişkin t değerleri istatiksel olarak 

anlamlı değildir. Tabloda görüleceği üzere sabit terim 4,79 olarak bulunmuştur. Bunu anlamı 

kredi kartı kullanım alışkanlıkları,  kredi kartını kullanmak daha savurgan alışveriş yapmaya 

sebep oluyor’u desteklemediğini göstermektedir. Tabloda standartlaştırılmış katsayı altında yer 

alan beta bağımsız değişkenleri önem sırasını gösterir. İşareti dikkate almaksızın en yüksek beta 

değerine sahip olan değişken, göreli olarak en önemli değişkendir. Modelde borç ödeme miktarı 

değişkeni nispeten önemli değişkendir. 
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3.4.5.2. Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıklarının, “Kredi Kartını Kullanırken İhtiyacım 

Dışı Ürünler Almaktayım” İfadesine Etkisini 

 

Kredi kartı kullanım alışkanlığının, kredi kartını kullanırken ihtiyacım dışı ürünler almaktayım 

ifadesi üzerine etkisi regresyon analizi ölçülerek çıkan sonuç aşağıdaki verilmiştir. 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,178 ,032 -,005 1,285 

 

Yukarıdaki tabloda kredi kartını kullanırken ihtiyacım dışı ürünler almaktayım ifadesinin 

%17,8’ine, kredi kartı kullanım alışkanlıkları ile açıkladığını; geriye kalan %82,2’sini ise, 

modele dâhil edilmeyen değişkenler tarafından açıklandığı söylenebilinir. 

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 7,226 5 1,445 ,875 ,500 

Residual 219,724 133 1,652   

Total 226,950 138    

 

Yukarıdaki tablo bir bütün olarak modelin testidir. 0,87 olan F değeri, 0,500 düzeyinde geçerli 

olmadığını gösteriyor. Bundan hareketle kredi kartını kullanırken ihtiyacım dışı ürünler 

almaktayım ifadesini, kredi kartı kullanım alışkanlıkları ile açıkladığımız modelin anlamlı 

olmadığı göstermektedir. 

Coefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 3,797 ,723  5,254 ,000 

Kart Sayı -,157 ,130 -,160 -1,203 ,231 

Kart Kullanım Yılı ,025 ,027 ,093 ,930 ,354 

Kart Aktif Sayısı ,098 ,155 ,082 ,632 ,529 

Kart Aylık Hacama Mikt. -4,606 ,000 -,036 -,331 ,741 

Borç Ödeme Miktarı -,212 ,142 -,130 -1,492 ,138 
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Yukarıdaki tabloda modelin tahmini sonucu elde edilen değerleri ve bunlara ilişkin t değerleri 

gösterilmektedir. Bağımsız değişkenlere ve sabit değere ilişkin t değerleri istatiksel olarak 

anlamlı değildir. Tabloda görüleceği üzere sabit terim 3,79 olarak bulunmuştur. Bunu anlamı 

kredi kartı kullanım alışkanlıkları, kredi kartını kullanırken ihtiyacım dışı ürünler almaktayım’ı 

desteklemediğini göstermektedir. Tabloda standartlaştırılmış katsayı altında yer alan beta 

bağımsız değişkenleri önem sırasını gösterir. İşareti dikkate almaksızın en yüksek beta değerine 

sahip olan değişken, göreli olarak en önemli değişkendir. Modelde kart sayısı miktarı değişkeni 

nispeten önemli değişkendir. 

 

3.4.5.3. Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıklarının, “Kredi Kartını Kullanırken İhtiyaç 

Hissetmediğim Ama Arzu Ettiğim Mal Ve Hizmetleri Arzu Ettiğim An Satın 

Alabiliyorum” İfadesine Etkisi 

 

Kredi kartı kullanım alışkanlığının, kredi kartını kullanırken ihtiyaç hissetmediğim ama arzu 

ettiğim mal ve hizmetleri arzu ettiğim an satın alabiliyorum ifadesi üzerine etkisi regresyon 

analizi ölçülerek çıkan sonuç aşağıdaki verilmiştir. 

 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,127 ,016 -,021 1,184 

 

Yukarıdaki tabloda kredi kartını kullanırken ihtiyaç hissetmediğim ama arzu ettiğim mal ve 

hizmetleri arzu ettiğim an satın alabiliyorum ifadesinin %12,7’ine, kredi kartı kullanım 

alışkanlıkları ile açıkladığını; geriye kalan %87,3’sini ise, modele dâhil edilmeyen değişkenler 

tarafından açıklandığı söylenebilinir. 

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 3,038 5 ,608 ,434 ,824 

Residual 184,940 133 1,401   

Total 187,978 138    
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Yukarıdaki tablo bir bütün olarak modelin testidir. 0,43 olan F değeri, 0,824 düzeyinde geçerli 

olmadığını gösteriyor. Bundan hareketle kredi kartını kullanırken ihtiyaç hissetmediğim ama 

arzu ettiğim mal ve hizmetleri arzu ettiğim an satın alabiliyorum ifadesini, kredi kartı kullanım 

alışkanlıkları ile açıkladığımız modelin anlamlı olmadığı göstermektedir. 

 

Coefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,026 ,666  6,049 ,000 

Kart Sayı ,066 ,120 ,074 ,551 ,583 

Kart Kullanım Yılı ,006 ,025 ,026 ,262 ,794 

Kart Aktif Sayısı -,127 ,142 -,118 -,894 ,373 

Kart Aylık Hacama Mikt. 2,326 ,000 ,020 ,181 ,856 

Borç Ödeme Miktarı -,159 ,131 -,107 -1,217 ,226 

 

Yukarıdaki tabloda modelin tahmini sonucu elde edilen değerleri ve bunlara ilişkin t değerleri 

gösterilmektedir. Bağımsız değişkenlere ve sabit değere ilişkin t değerleri istatiksel olarak 

anlamlı değildir. Tabloda görüleceği üzere sabit terim 4,02 olarak bulunmuştur. Bunu anlamı 

kredi kartı kullanım alışkanlıkları, kredi kartını kullanırken ihtiyaç hissetmediğim ama arzu 

ettiğim mal ve hizmetleri arzu ettiğim an satın alabiliyorum’ı desteklemediğini göstermektedir. 

Tabloda standartlaştırılmış katsayı altında yer alan beta bağımsız değişkenleri önem sırasını 

gösterir. İşareti dikkate almaksızın en yüksek beta değerine sahip olan değişken, göreli olarak 

en önemli değişkendir. Modelde aktif kart sayısı değişkeni nispeten önemli değişkendir. 

 

 

 

3.4.5.4. Kredi Kartı Kullanım Alışkanlıklarının, “Kredi Kartını Kullanırken Plansız 

Alışverişlerim Arttı” İfadesine Etkisi 

 

Kredi kartı kullanım alışkanlığının, kredi kartını kullanırken plansız alışverişlerim arttı ifadesi 

üzerine etkisi regresyon analizi ölçülerek çıkan sonuç aşağıdaki verilmiştir. 

Model Summary 

Model R 
R 

Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 
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1 ,260 ,067 ,032 1,287 

 

Yukarıdaki tabloda kredi kartını kullanırken plansız alışverişlerim arttı ifadesinin %26’sını, 

kredi kartı kullanım alışkanlıkları ile açıkladığını; geriye kalan %74’ünün ise, modele dâhil 

edilmeyen değişkenler tarafından açıklandığı söylenebilinir. 

ANOVA 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 15,923 5 3,185 1,923 ,095 

Residual 220,264 133 1,656   

Total 236,187 138    

 

Yukarıdaki tablo bir bütün olarak modelin testidir. 1,92 olan F değeri, 0,095 düzeyinde geçerli 

olmadığını gösteriyor. Bundan hareketle kredi kartını kullanırken plansız alışverişlerim arttı 

ifadesini, kredi kartı kullanım alışkanlıkları ile açıkladığımız modelin anlamlı olmadığı 

göstermektedir. 

 

Coefficients 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 4,741 ,724  6,553 ,000 

Kart Sayı ,115 ,130 ,115 ,883 ,379 

Kart Kullanım Yılı -,011 ,027 -,040 -,405 ,686 

Kart Aktif Sayısı -,237 ,155 -,196 -1,532 ,128 

Kart Aylık Hacama Mikt. 3,141 ,000 ,000 ,002 ,998 

Borç Ödeme Miktarı -,363 ,142 -,218 -2,549 ,012 

 

Yukarıdaki tabloda modelin tahmini sonucu elde edilen değerleri ve bunlara ilişkin t değerleri 

gösterilmektedir. Bağımsız değişkenlere ve sabit değere ilişkin t değerleri istatiksel olarak 

anlamlı değildir. Tabloda görüleceği üzere sabit terim 4,74 olarak bulunmuştur. Bunu anlamı 

kredi kartı kullanım alışkanlıkları, kredi kartını kullanırken plansız alışverişlerim arttı’yı 

desteklemediğini göstermektedir. Tabloda standartlaştırılmış katsayı altında yer alan beta 

bağımsız değişkenleri önem sırasını gösterir. İşareti dikkate almaksızın en yüksek beta değerine 
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sahip olan değişken, göreli olarak en önemli değişkendir. Modelde borç ödeme miktarı 

değişkeni nispeten önemli değişkendir. 

 

 

3.4.6. Demografik Özellikler ve Kart Kullanım Bilgileri İtibariyle Akademisyenlerin 

Kredi Kartı Kullanım Amacı İle İlgili Verilen Yargıları Değerlendirmelerinin 

Karşılaştırılması 

Araştırmaya katılan akademisyenlerin kredi kartı kullanım amacı ile ilgili yargıları 

değerlendirmeleri şu kriterler açısından karşılaştırılmaktadır:  

Akademisyenlerin cinsiyetleri, 

Akademisyenlerin medeni halleri, 

Akademisyenlerin kredi kartının harcamalara etkisi olup olmaması ile ilgili soruya verdikleri 

cevaplar. Belirtilen kriterlere göre akademisyenler gruplandırılmış ve bu gruplar arasında kredi 

kartı kullanım amacı ile ilgili verilen yargıları değerlendirmeleri bakımından farklılık olup 

olmadığını ölçmek için MANOVA analizi kullanılmıştır. MANOVA analizi uygulanırken 

Hotelling‟s T testi sonuçları %5 anlamlılık düzeyine göre değerlendirilmiştir. MANOVA 

analizi ve Hotelling’s T testi sonuçları aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir.  

 

Cinsiyet 

Tablo 7: Cinsiyet İle Kart Kullanım Amacının Karşılaştırılması Sonuçları 

Sıra 

No 
İfadeler 

Ortalamalar* 
F Değeri 

Anlamlılık 

Düzeyi Kadın Erkek 

1 Para Taşımamak 3,18 3,21 0,012 0,912 

2 Nakit para Kullanmadan Alışveriş Yapabilmek 3,61 3,64 0,020 0,887 

3 Taksitli Alışveriş Yapabiliyor Olmak 4,08 4,12 0,049 0,825 

4 Prestij ve Güvenlik Sağlaması 2,47 2,53 0,043 0,837 

5 Bugün Alıp Sonra Ödüyor Olmak 3,47 3,15 1,620 0,205 

6 Gelirimin Masraflarımı Karşılamaması 2,11 2,58 2,553 0,113 

7 İnternetten Alışveriş Olanağı Sağlaması 3,97 3,97 0,001 0,974 

8 
Ertelemeden İhtiyaçlarıma Ulaşabilme Kolaylığı 

Olması 
3,89 3,28 6,414 0,013 

 Genel Toplam 3,22 3,31   

  Hotelling’s T Testi         F Değeri = 1,748     Serbestlik Derecesi = 8   Anlamlılık Düzeyi = 0,094 
*Açıklama: 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum 

 

Tablo 7’de verilen MANOVA analizi sonucuna göre cinsiyet açısından akademisyenlerin kredi 

kartı kullanım amacı ile ilgili değerlendirmeleri arasında anlamlı bir fark olmadığı 
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görülmektedir (Hotelling’s T Testi Anlamlılık Düzeyi = 0,094>0,05). Erkek ve kadın 

akademisyenlerin, kredi kartının kullanım amacı ile ilgili yargıları önem derecesine göre 

değerlendirirken farklı düşünmedikleri anlaşılmaktadır.  

 

Medeni Hal 

Araştırmaya katılan akademisyenlerden 99’u evli, 45’i bekârdır. Evli ve bekâr akademisyenlerin 

kredi kartı kullanım amacı ile ilgili değerlendirmeleri karşılaştırılmıştır. MANOVA analizi ve 

Hotelling’s T testi sonucu Tablo 8’de gösterilmektedir. Tablodaki Hotelling’s T testi 

sonuçlarına bakıldığında testin anlamlı çıkmadığı görülmektedir (Hotelling’s T Testi Anlamlılık 

Düzeyi = 0,087>0,05). Hotelling’s T testinin anlamlı çıkmaması, evli ve bekâr akademisyenlerin 

değerlendirmelerinin bir bütün olarak birbirinden farklı olduğu yönünde yorumlanabilir. 

 

Tablo 8: Medeni Hal İle Kart Kullanım Amacının Karşılaştırılması 

Sıra 

No 
İfadeler 

Ortalamalar* 
F Değeri 

Anlamlılık 

Düzeyi Bekâr Evli 

1 Para Taşımamak 2,83 3,40 5,131 0,025 

2 Nakit para Kullanmadan Alışveriş Yapabilmek 3,46 3,71 1,080 0,301 

3 Taksitli Alışveriş Yapabiliyor Olmak 4,17 4,08 0,213 0,645 

4 Prestij ve Güvenlik Sağlaması 2,61 2,48 0,243 0,623 

5 Bugün Alıp Sonra Ödüyor Olmak 3,37 3,20 0,457 0,500 

6 Gelirimin Masraflarımı Karşılamaması 2,39 2,46 0,056 0,814 

7 İnternetten Alışveriş Olanağı Sağlaması 4,27 3,79 4,548 0,035 

8 
Ertelemeden İhtiyaçlarıma Ulaşabilme Kolaylığı 

Olması 
3,37 3,52 0,392 0,532 

 Genel Toplam 3,30 3,32   

  Hotelling’s T Testi         F Değeri = 1,781     Serbestlik Derecesi = 8   Anlamlılık Düzeyi = 0,087 
Açıklama: 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum 

 

Kredi Kartının Harcamalara Etkisi Olup Olmaması 

Araştırmaya katılan akademisyenlere, kredi kartının harcamalarını ne şekilde etkilediği 

sorulmuş ve 91 kişi harcamalarını artırdığını belirtirken 53 kişi de harcamalarında bir değişiklik 

olmadığını ifade etmiştir. Bu iki grup, kredi kartının amacına yönelik değerlendirmeler 

açısından karşılaştırılmaktadır. 
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Tablo 9: Kredi Kartının Harcamalara Etkisinin Olup Olmaması İle Kart Kullanım Amacının 

Karşılaştırılması 

Sıra 

No 
İfadeler 

Ortalamalar* 
F Değeri 

Anlamlılık 

Düzeyi 1** 2*** 

1 Para Taşımamak 3,37 3,12 0,367 0,546 

2 Nakit para Kullanmadan Alışveriş Yapabilmek 3,67 3,56 0,224 0,637 

3 Taksitli Alışveriş Yapabiliyor Olmak 4,22 3,88 3,167 0,078 

4 Prestij ve Güvenlik Sağlaması 2,59 2,40 0,575 0,450 

5 Bugün Alıp Sonra Ödüyor Olmak 3,42 2,91 4,437 0,037 

6 Gelirimin Masraflarımı Karşılamaması 2,68 1,95 6,583 0,011 

7 İnternetten Alışveriş Olanağı Sağlaması 3,92 4,00 0,135 0,714 

8 
Ertelemeden İhtiyaçlarıma Ulaşabilme Kolaylığı 

Olması 
3,67 3,07 6,641 0,011 

 Genel Toplam 3,44 3,11   

Hotelling’s T Testi         F Değeri = 2,023     Serbestlik Derecesi = 8   Anlamlılık Düzeyi = 0,049 

**Harcamalarım Arttı. ***Harcamalarımda Bir Değişiklik Olmadı. 
*Açıklama: 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum 

 

Tablo 9’daki Hotelling’s T testi sonuçlarına bakıldığında (Hotelling’s T Testi Anlamlılık Düzeyi = 

0,049<0,05) testin anlamlı çıktığı görülmektedir. Hotelling’s T testinin anlamlı çıkması, 

karşılaştırılan gruplar itibariyle kredi kartının kullanım amacıyla ilgili değerlendirmelerinin bir 

bütün olarak birbirinden farklı olduğu sonucunu ortaya koymaktadır. Harcamalarım arttı diyen 

grubun ortalaması (3,44) Harcamalarım değişmedi diyen grubun ortalamasından (3,11) yüksek 

çıkmıştır. Kredi kartını daha çok kullanan akademisyenler, kart kullanım amacı ile ilgili verilen 

yargıları daha fazla önemsediklerini belirtmişlerdir.  

 

3.4.7. Akademisyenlerin Demografik Özellikleri İtibariyle Kredi Kartını Tercih Etme 

Sebebi İle İlgili Verilen Yargıları Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması 

Araştırmaya katılan akademisyenlerin kredi kartını tercih etme sebebi ile ilgili verilen yargıları 

değerlendirmeleri şu kriterler açısından karşılaştırılmaktadır:  

Akademisyenlerin cinsiyetleri, 

Akademisyenlerin medeni halleri. 

Belirtilen kriterlere göre akademisyenler gruplandırılmış ve bu gruplar arasında kredi kartını 

tercih etme sebebi ile ilgili verilen yargıları değerlendirmeleri bakımından farklılık olup 
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olmadığını ölçmek için MANOVA analizi kullanılmıştır. MANOVA analizi uygulanırken 

Hotelling‟s T testi sonuçları %5 anlamlılık düzeyine göre değerlendirilmiştir. MANOVA 

analizi ve Hotelling’s T testi sonuçları aşağıdaki tablolarda gösterilmektedir. 

 

Cinsiyet 

Araştırmaya katılan akademisyenler, cinsiyetleri bakımından gruplandırılarak kredi kartı tercih 

sebeplerinde önem verdikleri faktörleri değerlendirmeleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada 

kullanılan MANOVA Analizi sonuçları Tablo 10’da verilmektedir.  

 

 

Tablo 10: Cinsiyet İle Kredi Kartını Tercih Etme Sebebinin Karşılaştırılması 

Sıra 

No 
İfadeler 

Ortalamalar* 
F Değeri 

Anlamlılık 

Düzeyi Kadın Erkek 

1 Yüksek Harcama Limitinin Olması 2,65 2,57 0,090 0,765 

2 Hizmet Kalitesi Yüksek Olması 3,38 3,20 0,549 0,460 

3 Tavsiye Edilmesi 2,65 2,27 2,744 0,100 

4 Şubenin Yakın Olması 2,76 2,31 3,295 0,072 

5 Maaşın Aynı Bankadan Alınması  2,89 2,88 0,001 0,976 

6 Faiz Oranın Uygun Olması 2,86 2,38 2,984 0,086 

7 Hesap Kesim Tarihini Benim Belirlemem 3,38 3,06 1,434 0,233 

8 Taksit İmkânın Çok Olması 3,57 3,50 0,072 0,789 

9 
Yaygın Kullanım (İşyeri) Alanına Sahip 

Olması 
4,00 3,79 0,863 0,355 

10 Diğer Avantajlar( Puan, Hediye) Olması 3,51 3,28 0,828 0,365 

 Genel Toplam 3,16 2,93   

 Hotelling’s T Testi         F Değeri = 0,514     Serbestlik Derecesi = 10   Anlamlılık Düzeyi = 0,877 
*Açıklama: 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum 

 

Tablodaki verilere göre karşılaştırılan gruplar itibariyle değerlendirmeler arasında fark olmadığı 

anlaşılmaktadır (Hotelling’s T Testi Anlamlılık Düzeyi = 0,8779>0,05). Kadın ve erkek 

akademisyenlerin kredi kartlarını tercih etme sebepleri ile ilgili yargılara verdikleri önem 

dereceleri arasında bir farklılık bulunmamaktadır. 

 

Medeni Hal 

Akademisyenler evli ve bekâr olarak iki gruba ayrılmakta ve bu iki grubun kredi kartını tercih 

etme sebepleri ile ilgili yargılara verdikleri önem dereceleri karşılaştırılmaktadır. Analiz 

sonuçları Tablo 11’de gösterilmektedir.  
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Tablo 11: Medeni Hal İle Kredi Kartını Tercih Etme Sebebinin Karşılaştırılması 

Sıra 

No 
İfadeler 

Ortalamalar* 
F Değeri 

Anlamlılık 

Düzeyi Bekar Evli 

1 Yüksek Harcama Limitinin Olması 2,49 2,63 0,370 0,544 

2 Hizmet Kalitesi Yüksek Olması 3,23 3,27 0,026 0,871 

3 Tavsiye Edilmesi 2,49 2,34 0,388 0,535 

4 Şubenin Yakın Olması 2,49 2,43 0,054 0,817 

5 Maaşın Aynı Bankadan Alınması  2,97 2,86 0,157 0,692 

6 Faiz Oranın Uygun Olması 2,56 2,52 0,030 0,863 

7 Hesap Kesim Tarihini Benim Belirlemem 3,10 3,18 0,096 0,757 

8 Taksit İmkânın Çok Olması 3,72 3,44 1,277 0,261 

9 
Yaygın Kullanım (İşyeri) Alanına Sahip 

Olması 
3,95 3,81 0,401 0,528 

10 Diğer Avantajlar( Puan, Hediye) Olması 3,36 3,34 0,003 0,954 

 Genel Toplam 3,03 3,08   

  Hotelling’s T Testi         F Değeri = 0,379     Serbestlik Derecesi = 10   Anlamlılık Düzeyi = 0,954 
*Açıklama: 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum 

 

Tablo 11’deki bilgilere göre (Hotelling’s T Testi Anlamlılık Düzeyi = 0,954>0,05) bu iki grup arasında 

anlamlı bir fark çıkmadığı anlaşılmaktadır.  

3.4.8. Demografik Özellikler ve Kart Kullanım Bilgileri İtibariyle Akademisyenlerin 

Kredi Kartının Plansız Satın Alma Davranışına Etkisi İle İlgili Verilen Yargıları 

Değerlendirmelerinin Karşılaştırılması 

Anket formunun son kısmında literatür taramasından yola çıkarak ((Çiçek ve Demirdelen, 

2002:50), (Çavuş, 2004:180), (Torlak, 2002:69), Girginer, 2008:196), (Yılmaz vd., 2007:87), 

(Karamustafa ve Biçkes, 2003:93)) kredi kartının plansız satın alma davranışına etkisini ölçmek 

amacıyla ile ilgili hazırlanmış yargılar yer almaktadır. Araştırmaya katılan akademisyenlerin, 

kredi kartının plansız satın alma davranışına etkisi ile ilgili verilen bu yargıları 

değerlendirmeleri aşağıdaki kriterler açısından karşılaştırılmaktadır:  

Akademisyenlerin cinsiyetleri, 

Akademisyenlerin kredi kartının harcamalara etkisi olup olmaması ile ilgili soruya verdikleri 

cevaplar. 

 

Cinsiyet 

Cinsiyet değişkeni açısından akademisyenlerin kredi kartının plansız satın alma davranışına 

etkileri ile ilgili değerlendirmeleri karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma amacıyla uygulanan analiz 
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sonucu Tablo 12’de verilmektedir. Tablodaki bilgilere göre (Hotelling’s T Testi Anlamlılık Düzeyi = 

0,279>0,05) karşılaştırılan iki grup arasında anlamlı bir fark çıkmadığı görülmektedir. Kadın ve 

erkek akademisyenler, kredi kartının plansız satın alma davranışına etkileri konusunda farklı 

düşünmemektedir.  

 

Tablo 12: Cinsiyet İle Kredi Kartının Plansız Satın Alma Davranışına Etkisinin Karşılaştırılması 

Sıra 

No 
İfadeler 

Ortalamalar* 

 F Değeri 
Anlamlılık 

Düzeyi 
Kadın Erkek 

1 Kredi Kartına Sahip Olmayı Seviyorum.  3,48 3,12 2,176 0,142 

2 
Kredi Kartını Fazla Kullanmak Fazla Borç 

Demektir. 
4,18 3,70 4,629 0,033 

3 Kredi Kartı Kullanmanın Maliyeti Çok Yüksektir. 2,83 2,88 0,053 0,819 

4 
Kredi Kartı Kullandığım İçin Borcum Her Geçen 

Gün Artıyor.  
2,32 2,36 0,032 0,857 

5 Daha Çok Kredi Kartım Olsun İsterim.  1,35 1,39 0,107 0,745 

6 Farklı Kredi Kartı Türlerini Kullanmak İsterim. 1,93 1,72 0,987 0,322 

7 
Kredi Kartı Sadece Acil Durumlarda 

Kullanılmalıdır.  
2,78 2,99 0,777 0,380 

8 Kredi Kartları Güvenlidir. 3,22 3,28 0,075 0,785 

9 Kredi Kartları Risksizdir.  2,55 2,62 0,101 0,751 

10 
Kredi Kartını Kullanırken Bütçemin Üzerinde 

Harcama Yapacağımdan Korkarım. 
3,22 3,09 0,320 0,572 

11 
Kredi Kartını Kullanmak Daha Savurgan Alışveriş 

Yapmaya Sebep Oluyor. 
3,20 3,43 1,037 0,310 

12 
Kredi Kartını Kullanırken Belli Mağazalardan 

Alışverişim Artmaktadır. 
3,08 2,76 1,829 0,178 

13 
Kredi Kartını Kullanırken İhtiyacım Dışı Ürünler 

Almaktayım. 
2,72 2,86 0,311 0,578 

14 
Kredi Kartını Kullanırken İhtiyaçlarımı 

Ertelemeden Alabiliyorum. 
3,70 3,60 0,267 0,606 

15 

Kredi Kartını Kullanırken İhtiyaç Hissetmediğim 

Ama Arzu Ettiğim Mal Ve Hizmetleri Arzu 

Ettiğim An Satın Alabiliyorum. 

3,23 3,28 0,069 0,793 

16 
Kredi Kartını Kullanırken Fiyata Daha Az Dikkat 

Eder Oldum. 
2,67 2,49 0,598 0,441 

17 
Kredi Kartını Kullanırken Çok Sayıdaki 

Mağazadan Alışverişim Arttı. 
3,05 2,83 0,827 0,365 

 18 
Kredi Kartını Kullanırken Plansız Alışverişlerim 

Arttı. 
2,77 2,75 0,013 0,911 

 Genel Toplam 2,73 2,86   

Hotelling’s T Testi         F Değeri = 1,191     Serbestlik Derecesi = 18   Anlamlılık Düzeyi = 0,279 
*Açıklama: 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum 

 

Kredi Kartının Harcamalara Etkisi Olup Olmaması 

Kredi kartının harcamaları ne şekilde etkilediği ile ilgili olarak akademisyenler, harcamalarımı 

artırdı (91 kişi) ve harcamalarımda değişiklik olmadı (53 kişi) demek suretiyle iki gruba 

ayrılmışlardır. Bu iki grubun kredi kartının plansız satın alma davranışına etkisi ile ilgili 
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görüşleri karşılaştırılmaktadır. Yapılan karşılaştırma sonucu elde edilen veriler Tablo 13’de 

gösterilmektedir. Tablodaki sonuçlara göre (Hotelling’s T Testi Anlamlılık Düzeyi = 0,000<0,05)  bu 

iki grup arasında anlamlı bir fark ortaya çıktığı görülmektedir. Harcamalarım arttı diyenlerin 

kredi kartı ile ilgili yargılara katılma oranlarının (3,10) harcamalarımda bir değişiklik olmadı 

diyenlere göre (2,38) daha yüksek olduğu söylenebilir.  

 

Tablo 13: Kredi Kartının Harcamalara Etkisinin Olup Olmaması İle Kredi Kartının Plansız Satın Alma 

Davranışına Etkisinin Karşılaştırılması 

Sıra 

No 
İfadeler 

Ortalamalar* 

 F Değeri Anlamlılık Düzeyi 

1** 2*** 

1 Kredi Kartına Sahip Olmayı Seviyorum. 3,19 3,31 0,274 0,601 

2 Kredi Kartını Fazla Kullanmak Fazla Borç Demektir. 4,20 3,16 28,487 0,000 

3 Kredi Kartı Kullanmanın Maliyeti Çok Yüksektir. 3,09 2,49 7,576 0,007 

4 
Kredi Kartı Kullandığım İçin Borcum Her Geçen Gün 

Artıyor. 
2,66 1,78 22,155 0,000 

5 Daha Çok Kredi Kartım Olsun İsterim. 1,43 1,29 1,276 0,261 

6 Farklı Kredi Kartı Türlerini Kullanmak İsterim. 1,82 1,67 0,581 0,447 

7 Kredi Kartı Sadece Acil Durumlarda Kullanılmalıdır. 3,15 2,51 8,273 0,005 

8 Kredi Kartları Güvenlidir. 3,33 3,12 1,076 0,301 

9 Kredi Kartları Risksizdir. 2,59 2,59 0,000 0,995 

10 
Kredi Kartını Kullanırken Bütçemin Üzerinde 

Harcama Yapacağımdan Korkarım. 
3,38 2,67 10,879 0,001 

11 
Kredi Kartını Kullanmak Daha Savurgan Alışveriş 

Yapmaya Sebep Oluyor. 
3,77 2,63 33,889 0,000 

12 
Kredi Kartını Kullanırken Belli Mağazalardan 

Alışverişim Artmaktadır. 
3,21 2,16 26,151 0,000 

13 
Kredi Kartını Kullanırken İhtiyacım Dışı Ürünler 

Almaktayım. 
3,25 2,00 39,374 0,000 

14 
Kredi Kartını Kullanırken İhtiyaçlarımı Ertelemeden 

Alabiliyorum. 
3,86 3,20 12,919 0,000 

15 

Kredi Kartını Kullanırken İhtiyaç Hissetmediğim Ama 

Arzu Ettiğim Mal Ve Hizmetleri Arzu Ettiğim An 

Satın Alabiliyorum. 

3,59 2,67 22,876 0,000 

16 
Kredi Kartını Kullanırken Fiyata Daha Az Dikkat Eder 

Oldum. 
2,82 2,04 13,967 0,000 

17 
Kredi Kartını Kullanırken Çok Sayıdaki Mağazadan 

Alışverişim Arttı. 
3,32 2,12 33,274 0,000 

18 Kredi Kartını Kullanırken Plansız Alışverişlerim Arttı. 3,25 1,86 49,431 0,000 

 Genel Toplam 3,10 2,38   

Hotelling’s T Testi         F Değeri = 5,059     Serbestlik Derecesi = 18   Anlamlılık Düzeyi = 0,000 

**Harcamalarım Arttı. ***Harcamalarımda Bir Değişiklik Olmadı. 
*Açıklama: 1-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum 
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4 - SONUÇ VE ÖNERİLER 

Kredi kartı, para yerine kullanılan kolay bir ödeme aracı olmasının yanı sıra satın alma 

davranışını da etkileyen bir unsur olarak son yıllarda ön plana çıkmaktadır. Tüketiciler, para 

yerine kullanılmasıyla sadece ödeme kolaylığı sağlayan ve fakat yapılan bütün alışverişlerin 

para ile ödenmesi gereken kredi kartı ile ihtiyaç fazlası ve peşin paraya göre daha kolay satın 

alma eylemi gerçekleştirebilmektedir. doğru ve yerinde kullanıldığında bir sorun 

oluşturmayacak olan kredi kartı, plansız satın alma davranışı olarak da adlandırılan bu davranış 

şekli ile tüketicilerin kart borcu ödeme konusunda oldukça zorlanmalarına neden 

olabilmektedir. Araştırma, kredi kartı kullanımının plansız satın alma davranışına etkilerini 

ölçmeye çalışmaktadır. 

 

Araştırma, Türkiye’de sosyo-ekonomik sınıf bakımından üst-orta katman içerisinde yer alan 

akademisyenlerin kredi kartı kullanımlarını ve kart kullanımının plansız satın alma davranışına 

etkisini konu edinmektedir. Bu bağlamda Karabük Üniversitesi akademik personeli araştırma 

kapsamına alınmaktadır. Araştırmadan elde edilen sonuçlara göre; araştırmaya katılan 

akademisyenlerin %65’inin 3.600 TL ve altı gelire sahip ve ortalama gelirlerinin 3.256,32 TL 

olduğu söylenebilir. Sosyo-ekonomik sınıf olarak en üst katmanın bir altında üst-orta katmanda 

yer alan akademisyenlerin ortalama gelirinin 3.250 TL civarında çıkması akademisyenlerin gelir 

düzeyleri ile içindi bulundukları sosyo-ekonomik sınıf arasında bir çarpıklık olduğu sonucunu 

göstermektedir. Aynı sınıf içerisinde geçen diğer gruplara göre akademisyenler, en düşük gelir 

düzeyinde yer almaktadır. Araştırmaya katılan akademisyenlerin tamamının kredi kartı olmakla 

birlikte yaklaşık %43’lük oranla akademisyenlerin yaklaşık yarısının 2 kredi kartı olduğu 

anlaşılmaktadır. Akademisyenlerin büyük bir kısmı (yaklaşık %83) aylık kredi kartı borcunun 

tamamını ödemektedir. Araştırmaya katılan akademisyenlerin kredi kartı borçlarını bir sonraki 

aya bırakmadan ödemeleri, kredi kartı borcunu biriktirmedikleri ve kartı kontrollü kullandıkları 

sonucunu çıkarabilmektedir. Akademisyenler kredi kartlarını en çok gıda, giyim ve akaryakıt 

sektörlerinde kullanmaktadır ((Çiçek ve Demirdelen, 2002:66), (Çavuş, 2004:185), (Torlak, 

2002:70), Girginer, 2008:196), (Karaman, 2011:13), (Karamustafa ve Biçkes, 2003:104)) . 

Akademisyenlere kredi kartı ile ilgili verilen ifadelere katılıp katılmadıkları sorulduğunda alınan 

cevaplar, akademisyenlerin kredi kartını kontrollü kullandıkları ve kart kullanımlarının plansız 
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satın alma davranışına neden olmadığı sonucunu göstermektedir. Akademisyenler çeşitli 

kriterlere göre gruplara ayrılıp bu gruplar bakımından kredi kartı kullanım amacı ile ilgili 

verilen yargıları ne derecede önemli buldukları karşılaştırıldığında kadın-erkek ve evli-bekâr 

akademisyenler arasında bir farklılık çıkmadığı sadece kredi kartı harcamalarımı artırdı diyen 

grup ile değiştirmedi diyen grup arasında bir farklılık olduğu görülmektedir. Kredi kartı 

harcamalarımı artırdı diyen grup, kredi kartının kullanım amacı ile ilgili verilen yargıları daha 

fazla önemsemektedir. Bankaların kredi kartının kullanım amacı ile ilgili kullanıcılara kolaylık 

sağladığını belirttikleri özellikleri önemseyen akademisyenler kredi kartını daha çok 

kullanmaktadır. Araştırmaya katılan akademisyenler demografik özellikleri bakımından 

gruplara ayrılarak, kredi kartını tercih etme sebebi olarak neye önem verdikleri 

karşılaştırılmıştır.  Kadın-erkek ve evli-bekâr olarak ayrılan grupların kredi kartı tercih 

sebeplerinde önem verdikleri unsurlar bakımından farklılık ortaya çıkmamaktadır. Kadın ve 

erkek akademisyenlerin, kredi kartının plansız satın alma davranışına etkileri konusunda 

görüşleri arasında fark olmadığı sonucu ortaya çıkmaktadır. Kredi kartının plansız satın alma 

davranışlarına etkisi ile ilgili ifadelere, kredi kartının harcamalarını artıran akademisyenlerin, 

harcamalarını değiştirmeyenlere göre daha fazla katıldıkları görülmektedir.  

 

Araştırma sonuçlarına göre araştırmaya katılan akademisyenlerin kredi kartını kontrollü ve 

bilinçli kullandıkları ve farklı kriterlere göre gruplandırılan akademisyenlerin görüşleri arasında 

genelde farklılık çıkmadığı görülmektedir.  

 

Bu araştırma Karabük Üniversitesi akademik personeline uygulanmıştır. Farklı üniversitelerde 

yapılabilecek çalışmalarda farklı sonuçlara ulaşılabilir. Ayrıca araştırmanın yapıldığı zaman 

dilimi değiştirilirse yine farklı sonuçlara ulaşabilinecektir. Araştırma, sosyo-ekonomik sınıflar 

bakımından farklı bir katmanda bulunan farklı meslek gruplarına uygulandığında yine farklı 

sonuçlara ulaşılabilir. Bu araştırma akademisyenlerin kredi kartı kullanımlarıyla ilgili veriler 

sunmaktadır. Farklı araştırmalarla farklı verilere ulaşılabilir.  
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SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN TÜRKİYE’DE DÜŞÜK KARBON 

EKONOMİSİ VE KYOTO PROTOKOLÜ’NÜN FİNANSMAN KAYNAKLARI 

Mehmet Ragıp BAYRAK 

Karabük Üniversitesi 

 

ÖZET  

Dünya kamuoyu bugünlerde uluslararası iklim değişimi rejiminin, sera gazlarının salımına 

kısıtlamalar getiren Kyoto Protokolü’nün sona ereceği 2012 yılı sonrasını ve emisyon azaltımı 

adına net hedefler ortaya koymayan Kopenhag Uzlaşması’nın sonuçlarını tartışmaktadır. Düşük 

karbon ekonomisi modelinin temellerini oluşturan ve serbest piyasa ekonomisi mekanizması 

içerisinde çözüm arayan Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM), Ortak Uygulama (JI) ve 

Emisyon Ticareti (ET) gibi Kyoto Protokolü uygulamalarının 2012 sonrasındaki durumu da 

belirsizdir. 

Kyoto Protokolü, iklim değişimi ile mücadelenin ve düşük karbon ekonomisine geçişin yollarını 

devlet müdahaleciliğinden çok serbest piyasa ekonomisi mekanizması içerisinde aramaktadır ve 

sorunun global boyutuna vurgu yapmaktadır. Sürdürülebilir ekonomik kalkınma sürecinin 

sağlıklı bir şekilde geliştirilmesi ve yürütülmesi gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan 

Türkiye için de önem arz etmektedir ancak ülkemizin bu konuda yeterli gelişmeyi gösterdiği 

söylenemez.  

Bu çalışmada Kyoto Protokolü’nün piyasa temelli finansman kaynakları incelenmiş ve 

Türkiye’de düşük karbon ekonomisi modeline geçiş sürecinin durumu ve bu süreçte ilgili 

finansman kaynaklarının yeri araştırılmıştır. Ayrıca iklim değişikliği rejiminin 2012 yılında 

sona erecek ilk yükümlülük dönemi sonrası alacağı şekle ilişkin işleyen süreçte gelişmekte olan 

ülkelerin de emisyon indiriminden sorumlu tutulması gerektiğine ve bu yolla karbon 

piyasalarında işlem hacminin artması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 
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Anahtar Kelimeler: Kyoto Protokolü, Düşük Karbon Ekonomisi, Karbon Piyasaları, Karbon 

Finans 

 

LOW CARBON ECONOMY AND FINANCIAL SOURCES OF THE KYOTO 

PROTOCOL FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN TURKEY 

 

ABSTRACT 

The World public opinion currently discusses uncertainty of the Post - Kyoto negotiations 

because The Copenhagen Summit held to talk about Post-Kyoto period on December 2009 still 

has no clear targets about reduction of green gas emissions. Also the future of economic 

mechanisms of the protocol such as Joint Implementation (JI), Clean Development Mechanism 

(CDM) and Emission Trading System (ETS) is still unknown situation. 

Kyoto Protocol tries to solve problem of global warming and climate change in the frame of 

free market mechanism and emphasises the dimension of the problem in world wide. To 

sustainable development the protocol suggests the low carbon economy but no world wide 

consensus has existed yet. The developing countries have no carbon emission reduction 

responsibility and this situation lead to objection of some developed countries.  

In this study, the financial sources of Kyoto Protocol Mechanisms are examined and Turkey’s 

situation in the frame of low carbon economy is tried to evaluate. Also the negotiations of Post 

– Kyoto period researched and commented about the future about Copenhagen Summit’s 

unclear results. As a result, Turkey will have to get responsible about emission reduction like 

other developing countries and should progress macro policies to adopt the low carbon 

economy and carbon finance markets can accelerate this process. 

 

Key Words: Kyoto Protocol, Low-Carbon Economy, Carbon Markets, Carbon Finance 
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1.GİRİŞ  

Küresel ısınmanın beraberinde getirdiği iklim değişimleri, Kyoto Protokolü kapsamında sera 

gazlarının salımına kısıtlama getirilmesiyle önlenmeye çalışılsa da, 2012 yılında ilk yükümlülük 

dönemi sona erecek olan protokol ve önleyici uygulamaların sürdürebilirliği halen 

tartışılmaktadır. 

Son yıllarda yapılan çok sayıda ve farklı bilimsel araştırma, insanoğlunun yoğun üretim ve 

tüketim faaliyetleri sonucunda atmosferde biriken karbon gazının dünyanın geleceğini tehdit 

eder boyutlara vardığını göstermektedir. Bugün gelinen noktada insanlık, karbon emisyonuna 

bağlı olarak gelişen ekonomik kalkınma anlayışının sürdürülemez olduğunu, bunun yerine 

mevcut kalkınmaya yönelik faaliyetlerin mümkün olan en düşük karbon emisyonuyla 

gerçekleştirileceği yeni bir ekonomik modeli tasarlamaya başlamıştır. Bu yeni ekonomik 

modelin adı “Düşük Karbon Ekonomisi”dir. Özellikle enerji tasarrufu ve yenilenebilir enerji 

teknolojilerinin geliştirilmesi, karbon yoğunluğu düşük enerji kaynaklarının kullanımı düşük 

karbon ekonomisinin temel taşlarını oluşturmaktadır (İklim Platformu, 2009: 7). 

 

İçinde yaşadığımız dünya, sanayi devriminden sonraki yaklaşık 250 yıllık geçmişinde sağladığı 

muazzam ekonomik büyüme ve kalkınmasını fosil yakıtlara borçludur. Bu süreçte, 

insanoğlunun gerçekleştirdiği ekonomik faaliyetler için ihtiyaç duyduğu bütün enerji ihtiyacı 

fosil tabanlı ve yoğun karbondioksit (CO2) yayan kaynaklardan sağlanmıştır. Maalesef ki, 250 

yılda gerçekleşen bu büyük kalkınma ve değişim sürecinin faturası bugün iklim değişimi ve 

küresel ısınma olarak insanoğluna yüklenilmek üzeredir.(Yalçın,2010) 

Küresel ısınma insan etkinlikleri nedeniyle meydana gelen sera gazlarının atmosferde bir tabaka 

oluşturması ve sonrasında yer küreden yansıyan güneş ışınlarının bu tabakayı geçemeyerek 

adeta hapsolması sonucu hava sıcaklığının artması durumunu ifade eder. Bir başka ifade ile sera 

etkisi küresel ısınmanın nedeni, iklim değişimi ise küresel ısınmanın sonucudur. 

İklim değişikliğinin ekonomi üzerindeki etkilerinin incelendiği Stern Raporu’nda, iklim 

değişikliğinin; enerji, sanayi, ulaşım ve arazi kullanımı gibi ekonomik faaliyetlerle ilişkili sera 

gazı emisyonlarındaki artıştan kaynaklanan küresel ısınmanın sonucunda ortaya çıktığı 
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belirtilmektedir. Mevcut durum itibariyle, sera gazı emisyonları içinde en büyük pay gelişmiş 

ülkelerin iken, 2020’lerde gelişmekte olan ülkelerin emisyon seviyelerinin gelişmiş ülkelerin 

bugünkü emisyon seviyelerine eşit olacağı öngörülmektedir (Yamin, 2005). 

Kyoto Protokolü’nün iklim değişimiyle mücadelede ve düşük karbon ekonomisine geçişte en 

sağladığı en önemli yenilik, proje ve piyasa temelli finansman kaynaklarını geliştirmiş 

olmasıdır. Kyoto Protokolü’nün proje ve piyasa temelli olarak geliştirdiği söz konusu esnek 

mekanizmalar; Ortak Uygulama (Joint Implementation- JI), Temiz Kalkınma Mekanizması 

(Clean Development Mechanism- CDM) ve Emisyon Ticareti (Emisyon Trading- ET)’dir.Bu 

çalışmada Kyoto Protokolü’nün proje ve piyasa temelli finansman kaynakları incelenmiş ve 

Türkiye’de düşük karbon ekonomisi modeline geçiş sürecinde bu kaynakların oynadığı rol 

araştırılmış ve iklim değişikliği rejiminin 2012 yılı sonrasındaki muhtemel durumu üzerine 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

2. İLGİLİ LİTERATÜR 

Kirlilik problemi ile mücadelede piyasa bazlı tekniklerle ilgili ilk çalışmalar Coase (1960) ve 

Dales (1968)’e aittir. Bu çalışmalarda, kirliliğin azaltılması sorunu ekonomik bir olay olarak 

görülmüş ve sorunun maliyet-fayda kavramı çerçevesinde ticari faaliyetlerle çözülebileceği 

vurgulanmıştır. Buna göre, devlet kirliliği kontrol altına almak üzere yaptığı yasal 

düzenlemelerle, sera gazı bırakabilmek için bir mülkiyet hakkı (emisyon izni) tayin etmektedir. 

Bu mülkiyet haklarının devredilebilirliği, önceden şart koşulmuş azaltımları gerçekleştirmek 

için en düşük maliyetlerle azaltım yapılmasını da teşvik etmektedir. 

Türkiye’de ise, emisyon ticaretini inceleyen ve finans piyasaları bağlamında değerlendiren 

çalışma sayısı son derece azdır. Çetinkaya ve Sokulgan (2009), Çikot (2009) ve Kadılar 

(2010)’ın emisyon piyasaları, bu piyasaların işleyişi ve bu piyasalarda işlem gören araçlar ile 

Türkiye’nin Kyoto Protokolü’ne katılımıyla ortaya çıkabilecek gelişmeler üzerine çalışmaları 

bulunmaktadır. Peker ve Demirci (2008), iklim değişikliğini bilim ve ekonomi perspektifinden 

analiz ederek emisyon ticaretinin önemini vurgularken, Pamukçu (2007), iklim değişikliği ile 

mücadelede AB Emisyon Ticareti Sistemi’nin (EU ETS) küresel bir emisyon ticareti sistemine 

model olup olamayacağını değerlendirmiştir. Alper ve Anbar (2008) ise, iklim değişikliğinin, 
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finansal hizmet sektöründe faaliyet gösteren sigorta ve reasürans şirketleri, bankalar ve fon 

yönetim şirketleri üzerindeki etkilerini tartışmıştır. Şirin vd. (2010) çalışmalarında, geniş bir 

literatür taraması yaparak Kyoto Protokolü ve emisyon ticaretinin dünyadaki uygulama 

şekillerini, Kyoto protokolünün Türkiye’ye etkileri ve Türkiye’nin yükümlülüklerini 

incelemişlerdir.Yalçın (2010) Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma ve düşük karbon ekonomisine 

geçişin önemini vurgulayan çalışmasında Türkiye’de bu alanda yapılan uygulamaların yetersiz 

olduğunu ve 2012 yılı sonrası için politikalar geliştirtmesi gerektiğini belirtmiştir. 

 

2.1.KYOTO PROTOKOLÜ VE İKLİM DEĞİŞİMİ SORUNUNUN EKONOMİK 

BOYUTU 

1992 Rio Zirvesiyle imzaya açılan ve 1994’te yürürlüğe giren BM İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi (United Nations Framework Convention on Climate Change -UNFCCC-) ile 2005 

yılında UNFCCC’ye ek bir anlaşma olarak yürürlüğe giren Kyoto Protokolü, iklim değişikliğini 

ve bunun olumsuz etkilerini azaltmayı hedefleyen küresel bazlı girişimlerdir. 

Japonya'nın Kyoto kentinde 11 Aralık 1997 yılında yapılan 3. Taraflar Konferansında (COP 3), 

dünya çapında sera gazlarının azaltılması için bağlayıcı hedefler içeren “Birleşmiş Milletler 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’ne İlişkin Kyoto Protokolü” imzalanmıştır. Bu 

protokolde, Ek-I’ de yer alan taraflar 2008-2012 yıllarını kapsayan taahhüt döneminde  Ek-A’ 

da sıralanan insan faaliyetlerinin neden olduğu CO2 eşdeğeri sera gazlarının salımları toplamını, 

1990 yılı seviyelerinin en az % 5 aşağısına indirmek için Ek-B’ de  kayıtlı sayısallaştırılmış 

salım sınırlandırma ve azaltım taahhütlerine uygun olarak ve hesaplanarak tayin edilmiş olan 

miktarları aşmamasını sağlayacaklarını ve bu tarafların, 2005 yılına kadar bu protokoldeki 

taahhütlerini gerçekleştirme konusunda kanıtlanabilir bir ilerleme kaydetmiş olacakları 

belirtilmektedir.  

Kyoto Protokolü’nün yürürlüğe girebilmesi için, 1990 yılı (baz yıl olarak kabul edilmiştir) 

toplam CO2 salımının en az % 55'ine tekabül eden Ek-I deki tarafların protokolü onaylaması 

gerektiğinden, son olarak 18 Kasım 2004 tarihinde Rusya Federasyonu’nun da onaylamasıyla 

Kyoto Protokolü 16 Şubat 2005 tarihinde fiilen yürürlüğe girmiştir. Türkiye’nin de onayladığı 

Protokole 168 ülke ve AB taraftır. 
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EK-I Ülkeleri (40+AB) Sanayileşmiş 

Ülkeler (26+AB)+ PEGSÜ (14) 

Ek-II Ülkeleri (23+AB)  

 

Sanayileşmiş Ülkeler:  

Almanya, ABD, AB, Avustralya, Avusturya, 

Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 

İngiltere, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, 

İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, 

Lüksemburg, Kanada, Norveç, Portekiz, 

Yeni Zelanda, Yunanistan.  

Türkiye, Lichtenstein, Monaco.  

 

Pazar Ekonomisine Geçiş Sürecinde Olan 

Ülkeler (PEGSÜ):  

Beyaz Rusya, Bulgaristan, Estonya, Letonya, 

Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, 

Rusya Federasyonu, Ukrayna, Çek 

Cumhuriyeti, Slovenya, Slovakya, 

Hırvatistan.  

Sanayileşmiş Ülkeler:  

Almanya, ABD, AB, Avustralya, Avusturya, 

Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa, 

İngiltere, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, 

İsviçre, İtalya, İzlanda, Japonya, 

Lüksemburg, Kanada, Norveç, Portekiz, 

Yeni Zelanda, Yunanistan.  

Tablo 1: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi,Ek-I ve Ek-II Ülke listeleri. 

Kaynak: 

http://www.dsi.gov.tr/docs/iklimdegisikligi/iklim_degisikligi_cerceve_sozlesmesi_ve_turkiye.p

df 

2006 yılında İngiliz hükümetinin talimati ile London School of Business Öğretim Üyesi Prof. 

Nicholas Stern başkanlığında oluşturulmuş ve uzman 23 kişiden oluşan bir ekip tarafından 

hazırlanan Stern Raporu, yakın zamanda hazırlanmış ve sorunun ekonomik boyutunu araştırarak 

bu yönüne vurgu yapmış en önemli çalışmadır. Stren Raporu’na göre sorunun ekonomik 

boyutunu göz ardı edilemeyecek kadar ciddidir ve önlem alınmak zorundadır. 

Stern Raporu tahminlerine göre, küresel ısınmaya karşı harekete geçilmezse, iklim 

değişikliğinin maliyeti her yıl küresel GSMH’nin en az %5’ini kaybetmeye eşdeğer olacaktır. 

http://www.dsi.gov.tr/docs/iklimdegisikligi/iklim_degisikligi_cerceve_sozlesmesi_ve_turkiye.pdf
http://www.dsi.gov.tr/docs/iklimdegisikligi/iklim_degisikligi_cerceve_sozlesmesi_ve_turkiye.pdf
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Eğer geniş çaplı riskler ve etkiler de hesaba katılırsa, kaybın GSMH’nin %20 veya daha 

fazlasına çıkabileceği vurgulanmaktadır. Buna karşılık, sera gazı emisyonlarının iklim 

değişikliği üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için alınacak tedbirlerin maliyetinin ise, her 

yıl küresel GSMH’nın yaklaşık %1’i kadar olacağı tahmin edilmektedir. Bu nedenle, raporda 

iklim değişikliğinin küresel bir problem olduğu ve alınacak önlemlerin de uluslararası olması 

gerektiği vurgulanmaktadır (Çelikkol ve Özkan,2011). 

Sussex Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden Prof. Richard S. J. Tol, Stern Raporu’nun ortaya 

koyduğu sonuçlara yönelik eleştirilerde bulunmuş ve başta Acemoğlu vd. (2001,2005) olmak 

üzere, ekonomi literatüründe iklim değişikliğinin ekonomik boyutunun düşük tesirli olduğu 

yönündeki çalışmaları göz ardı ettiğini ve en kötümser araştırmalara vurgu yaptığını 

belirtmiştir. Ayrıca raporda iddia edilen ekonomik maliyete ilişkin hesaplama yönteminin 

subjektif öğeler içerdiğini, maliyet – fayda analizinden çok maliyetin değişkenliği üzerine 

odaklandığını da belirtmiştir. 

C.Flavin’e (2008) göre bir ekonominin düşük karbonlu bir ekonomi olabilmesi için şu üç 

unsurun bir arada gerçekleşmesi gerekmektedir. 

 Yeni teknolojiler ve değişen yaşam biçimleri sayesinde enerji tüketimini azaltmak ve 

mevcut enerjiden maksimum verim elde etmek. 

 Karbonsuz, sıfır emisyonlu enerji teknolojilerini kullanmak. 

 Fosil yakıtlardaki karbonu tutmak ve depolamak. 

Görüldüğü gibi düşük karbonlu bir ekonomi oluşturabilmek, üretimden tüketime bütün 

yaşamsal faaliyetler için ihtiyaç duyulan enerjinin fosil yakıtlardan değil karbon salımı olmayan 

ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilmesini gerektirmektedir. 

 

2.1.1.KYOTO PROTOKOLÜ FİNANSMAN KAYNAKLARI 

Düşük karbon ekonomisi modelinde önemli bir yer teşkil eden karbon finans, çevresel hedefleri 

gerçekleştirmede ve çevresel riskleri önlemede piyasa temelli mekanizmaların kullanılması ve 

uygunluğunun belirlenmesini ifade etmektedir. Geniş anlamda ise karbon finans iklim 

değişikliklerine karşın yaratılan piyasa çözümleridir (Labatt&White,2007; 1-2). 
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Kyoto Protokolü, iklim değişikliği sorunsalına yönelik ikisi proje bazlı biri ise piyasa bazlı 

olmak üzere toplam üç mekanizma içermektedir. Bunlar; JI, CDM ve ET’dir. Salım Ticareti 

(ET) ve Ortak Uygulama (JI) mekanizmaları Ek-I ülkeleri arasında, Temiz Kalkınma 

Mekanizması ise Ek-I ve Ek-I dışı ülkeler arasında yapılabilir. Söz konusu mekanizmalar 

Kyoto’nun ön gördüğü düşük karbon ekonomisi modelinde finansmanın kaynakları olarak 

tasarlanmıştır ve karbon finansın temelini oluşturur. 

Kyoto Protokolü bu mekanizmaları geliştirerek, sera gazlarının salımını azaltmayı ve kontrol 

altına almayı hedeflemiş ve piyasa mekanizması aracılığıyla global bir tehdit olan küresel 

ısınma ya da bir diğer adıyla iklim değişimi sorununa çözüm bulmayı amaçlamıştır. 

Ortak Uygulama (Joint Implementation - JI) 

Protokolün 6. Maddesi ile düzenlenen proje bazlı bu  mekanizma Ek-I ülkeleri arasında gerekli 

şartların sağlanması koşuluyla, Ek-A’da belirtilen insan kaynaklı sera gazı  salımlarının 

azaltılmasını veya sera gazlarının yutaklar yoluyla uzaklaştırılmasını amaçlayan projelerden 

elde edilen “Salım Azaltma Kredisi” (Emission Reduction Unit-ERU) kazanır ve kazanılan bu 

krediler toplam hedeften düşülür. 

Temiz Kalkınma Mekanizması (Clean Development Mechanism - CDM) 

Temiz Kalkınma Mekanizması (CDM) proje bazlı bir finansman kaynağı olup Kyoto Protokolü 

Madde 12’de tanımlanmıştır. Mekanizmanın amacı Ek-I’de yer almayan gelişmekte olan 

ülkelerde sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak olup, gelişmekte olan ülkeler adına ise 

sera gazı salım azaltımına yardım etmektir. 

Endüstrinin yetersiz ve çevre yönetmeliklerinin nispeten daha gevşek olması nedeniyle, sera 

gazı emisyonunu gelişmekte olan ülkelerde azaltmaya çalışmak, gelişmiş ülkelerde olduğundan 

çok daha ucuza mal olmaktadır (Kadılar, 2010: 24). Temiz Kalkınma Mekanizması, emisyon 

hedefi belirlenmiş gelişmiş bir ülkenin, emisyon hedefi olmayan gelişmekte olan bir ülkede 

yapmış olduğu emisyon azaltıcı proje yatırımları yoluyla “Sertifikalandırılmış Emisyon 

Azaltımı (Certified Emission Reduction -CER-)” kredisi kazanmasını ve kazanılan bu kredi 

sayesinde, ülke içerisinde bu kredi miktarı kadar daha fazla emisyon yapma hakkı elde etmesini 

sağlamaktadır (Çelikkol ve Özkan,2011). 
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Çin, karbon salımı yüksek sanayi sektörlerinde (çimento, demir-çelik vb.) ve yine emisyon 

salımı yüksek enerji ve ulaştırma sektöründe sahip olduğu ekonomik büyüklükten dolayı  bu 

mekanizmadan özellikle AB kaynaklı fonlarla en çok yararlanan ülke konumundadır. 

Emisyon Ticareti (Emission Trading- ET) ve Karbon Piyasaları 

Kyoto Protokolü’nde 2008 – 2012 yıllarını kapsayan yükümlülük döneminde Ek-I’ de belirtilen 

ve Ek-B’ de belirtilen salım şartlarını sağlamak isteyen gelişmiş ülkelerin, CDM ve JI 

uygulamalarıyla kazandıkları ihtiyaç fazlası, ya da salınım azaltmaya yönelik ihtiyaca dönük 

kredilerinin (CER ve ERU) satış yoluyla devrini mümkün kılan piyasa bazlı mekanizmadır. 

Örneğin Ek-B’ de ki salınım azaltım taahhüdünü yerine getiremeyen Ek-I ülkesi emisyon 

ticareti yoluyla satın alacağı sera gazı salınım hakkı ile salınım azaltım yükümlülüğünü yerine 

getirecektir. Emisyon ticaretinde tüm sera gazlarına ilişkin olarak önlemler alınsa da salınımı en 

çok olan gazın karbondioksit olması nedeniyle ticareti yapılan gaz, karbondioksittir. Bu nedenle 

bu piyasaya da karbon piyasası adı verilmektedir (Şirin vd., 2010: 10). 

 

Kyoto Protokolü Ek-I’de yer alan sanayileşmiş ülkeler, protokol Ek-B ‘de kendileri için 

belirlenmiş emisyon izni kadar salım hakkına sahiptir. Her ülkeye 2008 – 2012 yükümlülük 

döneminde verilen emisyon izni aşağıdaki formül ile hesaplanır. (Atamer,2008) 

 

 

Emisyon Tahsisi = (1990 yılındaki sera gazı emisyonu ) x (1 – Ek-B’de verilen oran)  x 5 

 

 

Karbon piyasası, iklim değişikliğine neden olan sera gazları için çıkarılmış ve emisyon 

kaynaklarına tahsis edilmiş emisyon izinlerinin alınıp satıldığı bir piyasadır. Ülkelerin emisyon 

azaltım maliyetleri birbirlerinden farklılık göstermektedir. Bazı ülkeler diğer ülkelere göre daha 

düşük maliyetle ve daha fazla oranda sera gazı azaltma olanağına sahiptir. Kyoto Protokolü’nün 

3. ve 17. maddelerine göre, bir ülke kendisine tahsis edilen emisyon izinlerini, emisyon iznine 

ihtiyacı olan diğer ülkelere satabilir. Bunun için ticarete katılmak isteyen ülke kendi içerisinde 

bir emisyon takip, dağıtım ve kontrol sistemi kurmalı ve uluslararası standartlara uymayı 

taahhüt etmelidir. European Union ETS, United Kingdom ETS, New South Wales ve Chicago 
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Climate Exchage (CCX);  Dünya Bankası Karbon Finans Birimi ve Uluslar arası Emisyon 

Ticareti Birliği tarafından aktif karbon piyasası olarak kabul edilen borsalardır (Çetinkaya ve 

Sokulgan, 2009: 38). 

Avrupa piyasaları (EU ETS), CO2 emisyon izinleri için en önemli emisyon piyasalardır. 

Avrupa’da emisyon izinleri, “Tahsisli Miktar Birimleri’nin (EUA)” ticareti mevcut enerji 

piyasaları aracılığıyla yapılmaktadır. Çünkü emisyonlar genellikle yakıt tüketimi ve enerji 

üretimi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, emisyonla ilgili maliyetler doğrudan enerji 

sektörüyle bağlantılıdır. 

Nordic Power Market (Nord Pool) Spot &Vadeli işlemler borsası 

European Energy Exchange (EEX) Spot &Vadeli işlemler borsası 

European Climate Exchange (ECX) Spot &Vadeli işlemler borsası 

Energy Exchange Austria (EXAA) Spot piyasa 

French Power Exchange (Powernext) Spot piyasa 

Climex Spot piyasa 

Tablo 2: Avrupa Birliği Emisyon Ticareti Sistemi (EU ETS) Borsaları  

ABD’de ise, ilk zorunlu karbon azaltım programı olan “(Regional Green Gas Initiative) RGGI 

ürünleri” ile gönüllü emisyon kredisi olan “Karbon Finansal Enstrümanı (Carbon Financial 

Instrument -CFI-)”, Chicago Climate Exchange (CCX) ve Chicago Climate Futures Exchange 

(CCFE)’de işlem görmektedir (Çetinkaya ve Sokulgan, 2009: 40). 

Örneğin vadeli piyasalarda alıcısına belirli miktarda varlığı, belirli bir fiyattan ve belirli bir 

dönem içerisinde (veya sonunda), varlığın piyasa fiyatından bağımsız olarak alma veya satma 

hakkı veren opsiyonlar,emisyon izinlerini belirli bir dönem içerisinde (veya tarihte), sabit bir 

fiyattan alma veya satma hakkı garantisi sağlamaktadır. 

Türev piyasalar son yıllarda çarpıcı bir başarı yakalamıştır. Bunun temel nedeni, farklı 

yatırımcıların ilgisini çeken, likit piyasalar olmalarıdır. Bu piyasalarda işlem gören türev ürünler 

genellikle risk yönetimi, arbitraj ve yatırım amacıyla tercih edilir (Hull, 2008: 8). Risk yönetimi, 

limitli alım-satım sisteminin özellikle başlangıç dönemlerinde, emisyon hedefi belirlemiş 

kaynakların karbon piyasasındaki risk ve volatiliteye uyum sağlamaları açısından önemlidir. 
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Emisyon kaynakları, yapmış oldukları türev işlem sonrası, bu riski borsada getiri elde etmeyi 

amaçlayan spekülatörlere devrederek, emisyon izni elde etme maliyetlerindeki dalgalanmalara 

karşı korunma sağlayabilmektedir (Monast, 2009: 8). Miclăuş vd. (2008) güvenilir bir 

fiyatlandırma ve tahmin modelinin işletmelerin, yatırımcıların ve borsa aracılarının etkin ticaret 

stratejileri geliştirmelerine, riski yönetmelerine ve doğru yatırım kararı almalarına olanak 

sağladığını belirtmektedir. Bununla birlikte, karbon piyasaları henüz gelişmekte olduğu için, bu 

ürünlerin geçmiş spot ve vadeli fiyatlarını kullanarak, potansiyel CO2 fiyat hareketlerinin temel 

özelliklerini kestirmenin oldukça zor olduğunu da vurgulamaktadır. 

Gönüllü Karbon Piyasaları 

Gönüllü karbon piyasası, bireylerin, işletmelerin, etkinliklerin, kurum ve kuruluşların, 

firmaların ve kar amacı gütmeyen kuruluşların sera gazı salımlarını gönüllü olarak azaltımını, 

dengeleyebilmelerini kolaylaştırmak amacıyla oluşturulan bir pazardır. İlk gönüllü yatırım 1989 

yılında AES şirketinin Guatemala’da yaptığı yeni elektrik santralinin CO2 salımını azaltmak 

amacıyla Guatemala çiftçilerine 50 milyon ağaç dikimine bedel maliyeti ödemesiyle 

gerçekleştirilmiştir (Öztürk,2009). 

 

Kyoto Protokolü piyasa mekanizmalarına paralel büyüyen gönüllü karbon piyasa hem Kyoto 

Protokolü yükümlülükleri altında bulunan ülkelerde (Ek-B ülkeleri) hem de bunun dışındaki 

ülkelerde gelişme olanağı bulmaktadır. 

 

Karbon Denkleştirme Kavramı (Carbon Offset) 

 

Bir diğer ifade ile karbon dengeleme; bir yerde salınan sera gazının başka bir yerden satın 

alınarak aynı miktarda sera gazının önlenmesi ile veya atmosferdeki aynı miktarda sera gazının 

yutulması/hapsedilmesi ile nötrleştirilmesidir. Başka bir ifade ile, bir firmanın ortaya çıkardığı 

karbon salımlarına karşılık, aynı miktarda ancak başka bir yerde karbon tasarrufu sağlayan 

projelere finansal destek sağlanması ya da o projelerde ortaya çıktığı belgelenen karbon 

sertifikalarının satın alınması olarak açıklanabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, 

firma/işletme bünyesinde yürütülecek karbon azaltım önlemlerinin önceliğidir. Dengeleme, 
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ancak ekonomik ve teknik gerekçelerle firma/işletme bünyesinde azaltım önlemlerinin kârlı 

olmaması halinde kullanılmalıdır (Öztürk,2009). 

 

Türkiye’de Durum 

Türkiye Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMÇDÇS) Ek-I Listesinde 

ancak Kyoto Protokolü Ek-B Listesinde yer almayan tek ülke olması nedeniyle, Türkiye’nin 

Kyoto Protokolü’ne taraf olsa dahi 2012’ye kadar CDM/JI ya da salım ticareti süreçlerine 

katılamayacaktır. Türkiye’nin Ek-B dışı konumunu 2012 yılına kadar koruyacaktır. Yani 

Türkiye’nin 2012 öncesinde herhangi bir yükümlülük almadan Kyoto Protokolü’ne taraf 

olmuştur. 

 

Türkiye’de ilk kez Future Camp GmbH adlı danışman şirket tarafından sera gazı salım azaltım 

projesi olarak hazırlanan 30 MW kurulu gücündeki Bandırma Rüzgâr Enerjisi Santrali 

(BARES) yıllık 72.000 ton CO2 azaltımı sağlamıştır. Bu projenin hazırlanmasından sonra 

Türkiye piyasasında enerji yatırımlarının gönüllü karbon piyasasından yararlanmak için hızla 

proje hazırlandığı görülmektedir (Taşdan, 2008: 7).  

 

Türkiye, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesini 2004 yılında imzalamıştır. Takip eden 

yıllarda gerek kamuoyu baskısı gerekse AB Çevre Müktesebatı’na uyum gereği yaklaşık beş yıl 

sonra Türkiye, Şubat 2009’da Kyoto Protokolünü imzalayan ülkeler arasına katılırken, Mayıs 

2009’da Protokol Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Türkiye’de 2005 yılından itibaren başlayan yenilenebilir enerji kaynaklı projeler, 2008 yılı 

itibariyle ivme kazanmıştır. Ulusal kayıt sistemi olmadığı için geliştirilmiş projelere dair APX 

ve Gold Standard’tan bilgi alınmakla birlikte, geliştirilmekte olan projelere dair net bir bilgi 

elde edilememektedir. Alıcıların salım ve azaltımlarını takip eden, salım azaltımları için 

referans değer ve hesap oluşturan Salım Takip Sicilleri ve sertifikaların hareketi, tahsisler ve 

karbon denkleştirmelerini raporlayan ve “yeni önemli sınıfı” oluşturan Karbon Kredi Muhasebe 

Sicilleri olmak üzere iki kategoriye ayrılan takip sicillerinin Türkiye’de kurulması üzerine 
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çalışılmalar yapılmaktadır (Karbon Piyasalarına ilişkin Not, AB ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürlüğü). 

 

3. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Düşük Karbon Ekonomisi, günümüzün refah düzeyi yüksek ülkelerinin ve batı dünyasının 

sürdürülebilirlik endişesinin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır.Kyoto Protokolü, iklim değişimi 

ile mücadelenin ve düşük karbon ekonomisine geçişin yollarını devlet müdahaleciliğinden çok 

serbest piyasa ekonomisi mekanizması içerisinde aramaktadır ve sorunun global boyutuna 

vurgu yapmaktadır. Çünkü insanlığın ekonomik refah anlamında 20 YY.’ da kat ettiği 

ilerlemenin itici gücü, yenilenemeyen ve sera gazı salımı yüksek olan fosil enerji kaynakları 

olmuştur ve bu kalkınma modeli sürdürülebilir değildir. Dünya ülkeleri artık bu gerçeğin 

farkına varmıştır. 

Kyoto Protokolü, iklim değişikliğine yönelik kötümser senaryolara uygun önlemler alınması 

babında yetersiz kalmış gibi görünse de küresel ısınma sorununa yönelik atılan ilk somut adım 

olma özelliğine sahiptir. 2012 yılı sonrası Kyoto Protokolü benzeri bir anlaşmanın sağlanmasına 

yönelik Dünya Bankası Karbon Finans Birimi tarafından yapılan beklenti anketleri, 2009 

yılında bu amaçla toplanmış olan Kopenhag Konferansı çerçevesinde gelişen sürecin 2015 

yılına kadar anlaşma sağlanması konusunda pesimist bir havanın hakim olduğunu gösterse de 

global çapta küresel ısınmaya karşı oluşan farkındalık artık gelişmekte olan ülkelerde de 

hissedilir düzeylerdedir. 

Çin ve Hindistan gibi emisyon salımı yüksek ülkeler 2008-2012 yükümlülük döneminde 

gelişmekte olan ülke statülerinden dolayı yükümlülük altına girmemiştir ancak 2012 sonrası 

senaryolar bu ihtiyaca vurgu yapmaktadır. ABD’nin protokolü onaylamamasındaki gerekçelerin 

başında gelen bu durum dünya kamuoyunda yankı uyandırmaktadır. Emisyon Ticareti 

mekanizması ABD’nin ikna edilmesi için geliştirilmiş olsa da küresel baş aktör konumundaki 

bu ülke gelişmekte olan ülkelerin de yükümlülük altına girmesi için ısrarlı tutumunu 

sürdürmektedir. Bu bağlamda düşünüldüğünde 2012 yılı sonrası durumun Kyoto için ikinci bir 

yükümlülük dönemi veya yeni bir protokol çerçevesinde tanımlanması gelişmekte olan 

ülkelerinde yükümlülük alması anlamına gelecektir. 
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Kyoto Protokolü’nde, BMİDÇS Ek-I’ de gelişmiş ülkeler kategorisinde yer alması ancak 

yükümlülük altına girmemesi nedeniyle JI ve CDM mekanizmalarından yararlanamayan 

Türkiye, aynı zamanda G-20 ülkeleri arasında yer alması nedeniyle emisyon salımı yüksek 

ülkeler arasında yer almaktadır. Bu durum Türkiye’yi gönüllü karbon piyasalarına yönlendirmiş 

olsa da düşük karbon ekonomisi olma yolunda ülkemiz makro politikalar ve uygulamalar 

geliştirme anlamında yetersiz durumdadır. 

Kyoto Protokolü Ek-A ‘da yer alan insan kaynaklı emisyon salımına yol açan başlıca sektörler 

enerji, sanayi ve ulaştırma sektörleridir. Türkiye’de bu sektörlere yönelik düzenlemeler ve 

kısıtlamalar getirilmesi bir yana, aksine karbon salımının yüksek olduğu termik santrallerin 

sayısı artmakta, yine karbon salımının oldukça yüksek olduğu çimento fabrika ve tesisleri 

kurulmaya devam etmekte, karayolu taşımacılığına yönelik yatırım ve teşvikler artarak devam 

etmektedir. Bu tablo meselenin ciddiyetine yönelik henüz ülkemizde yeterli bilincin 

oluşmadığının göstergesi olarak kabul edilebilir. 

Türkiye’nin içinde bulunduğu bu durum, 2012 sonrası için imzalanacak ve gelişmekte olan 

ülkeleri de kapsayacak şekilde yükümlülükler içeren bir protokolde Türkiye’nin yüksek 

oranlarda emisyon azaltım hedefinden sorumlu tutulabileceği anlamına gelmektedir. 

Türkiye makro politikalar geliştirmeli sektörel düzenlemelere gitmeli, sektörel emisyon salım 

haritaları üzerinden süreci takip ederek doğaya, insanlığa ve gelecek nesillere olan duyarlılığını 

ortaya koymalıdır. Türkiye, Kyoto Protokolü’nü imzalayıp onaylamakla birlikte 2012 sonrası 

süreç için yapılacak taraflar konferanslarında masada yer alacağını beyan etmiştir ve bu durum 

ülkemiz adına şüphesiz olumlu bir gelişmedir. Özellikle son 10 yılda içinde bulunduğu 

ekonomik istikrar ortamı Türkiye’nin karbon dengeleme (carbon offset) adına inovasyon ve 

teknoloji geliştirme faaliyetlerinin teşvikini kolaylaştırabilir. Ülkemizde artan nitelikli 

üniversite ve araştırmacı sayısına paralel olarak konu üzerine eğilim artabilir. Ayrıca karbon 

dengeleyen teknoloji yatırımlarının gerçekleştirilmesi için katlanılacak olan maliyetler bu 

projelerin getirisi olan onaylı emisyon azaltım sertifikalarının karbon finans piyasalarında 

satılmasıyla düşürülebilecektir. Türkiye’de gerek vadeli işlemler gerekse spot işlemler için 

piyasa alt yapısı vardır ve karbon finansal araçların işlem görmesi için gerekli düzenlemelerin 

yapılması ve şartların sağlanması gereklidir. 
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Sonuç olarak düşük karbon ekonomisi modelinin güçlenerek işleyen bir model olması gerektiği 

ve OECD tarafından gelişmekte olan ülkeler olarak sınıflandırılan ekonomilerin de emisyon 

indirimi hedefleri belirlenerek karbon piyasalarından bu amaçla daha fazla yararlanmasının, 

küresel ısınma sorununa yönelik serbest piyasa mekanizması içinde bulunabilecek bir çözüm 

olduğu aşikardır. 
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TÜKETİMİN DEĞİŞEN YÜZÜ: ELEKTRONİK TİCARET UYGULAMALARI ve 

SOSYAL PAYLAŞIM AĞLARININ ROLÜ 

Büşra HALİS 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi 

ÖZET 

İnsanlık tarihi kadar eski olan tüketim,  zaman içerisinde yaşanan değişim ve dönüşümlerle 

birlikte yeni bir boyut kazanmıştır. Eskinin, ihtiyacı kadar almak ve çalışmak gibi 

fenemonlerinin yerini, günümüzde daha çok satın almak için çalışmak, tükettiğinin ölçüsünde 

var olabilmek ya da olamamak almıştır. Tüketimin soyut anlamda kavramsal içeriğinin 

farklılaşmasının yanı sıra, tüketim araçları da farklılaşmıştır. Artık, yüz yüze görüşmeler 

yoluyla yapılan alışverişlerin yerini; fiziki mekândan bağımsız, internet üzerinden e-ticaret 

yoluyla ve birtakım paylaşım ağları aracılığıyla yapılan alışverişler almıştır. Bu çalışmada da, 

tüketimin ve tüketimde kullanılan araçların geçmişten bugüne değişen anlamı ve bu değişimi 

körükleyen sosyal ağ paradigması tartışılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Tüketim, elektronik ticaret, sosyal paylaşım ağları-internet. 

GİRİŞ 

Dünya, çok önemli hızlı bir ekonomik ve sosyal değişim süreci içerisinde bulunmakta, bilim ve 

teknoloji alanında baş döndürücü gelişmeler yaşanmaktadır. Tüm dünyada modern toplumdan 

post modern topluma geçiş yönünde yeni ilkeler, yeni değerler benimsenmekte, toplumlar 

geleneksel değerlerinden koparılmaya ve değişime zorlanmaktadır. Enformasyon çağı da 

denilen son dönemde teknoloji ile birey arasında hızla birbirlerini etkileyen bir ilişki süreci 

yaşanmaktadır. 

Kapitalist sisteme dayanan tüketim de zaman içerisinde teknoloji ile birlikte yön değiştirmiştir. 

Günümüz kitlesel bir tüketim toplumuna dönüşmüştür. Üretimin sürekliliği, tüketim artışına 

bağlı olmuştur. Tüketimin arttırılmasında internet önemli bir ikon haline gelerek, internetteki 

görsel medya, reklamlar ve paylaşım ağları tüketiciyi adeta tüketim bombardımanına itmektedir. 

Bireylerin toplum içindeki statüleri, tükettikleri nesnelerle ölçülmeye başlanmıştır.  
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Medyanın şimdiye kadar görülmemiş bir derecede bütün topluma nüfuz edişi ve tüketicilerin 

internet kullanımının ve sosyal medyada geçirdikleri sürenin artması, ticaret hayatına da etkin 

bir şekilde yansımıştır. Dolayısıyla, tüketim artık yön değiştirmiş geçmişin geleneksel yüz yüze, 

dergiler, görüşmeler, kataloglar gibi araçlarla alışverişte bulunan satıcı ve alıcıların yerini, fiziki 

mekânda karşı karşıya gelmeksizin, internet üzerindeki web sayfaları, elektronik postalar, 

sosyal paylaşım ağları yoluyla alışveriş yapan alıcılar ve satıcılar almaya başlamıştır. 

Bireylerin- Tüketicilerin internette bu denli uzun süreli vakit geçirerek, geleneksel alışveriş 

ortamından uzaklaşmalarında sosyal paylaşım ağlarının etkin rolü yadsınamaz. Paylaşım ağları; 

markaların, ürünlerin sunduğu fırsatların konuşulduğu, tartışıldığı, övüldüğü ve eleştirildiği 

kocaman bir oyun alanına dönüşmüştür. Bizler ise, paylaşmayı, bir yerlere bir şeyler yüklemeyi, 

yazmayı ve başkalarının paylaşım için sunduklarını tüketmeyi seviyoruz. Bu çalışmada; 

tüketim, tüketimin geldiği son aşama olan elektronik ticaret kavramsal bir çerçevede ele 

alınarak, sosyal paylaşım ağlarının elektronik ticarette nasıl bir rol üstlendiği tartışılacaktır. 

1. Tüketim 

1.1.  Bir Kavram Olarak Tüketim 

 

Tüketim kavramı, çok çeşitli şekillerde ifade edilmekle birlikte sınırları açıkça belirlenmiş bir 

kavram değildir. Farklı kuramcılara göre farklı yorumlar alabilmekte, değer yargılarından 

bağımsız düşünülememektedir. Örneğin; serbest piyasa toplumunda yoğun çeşitlikteki mal ve 

hizmetlerin özgür ve rasyonel tüketicilere sunulduğu iddiası ile desteklenen tüketim kavramı 

olumlu bir kefeye konulurken; materyalizm, hedonizm, bencillik ve bireyselcilik gibi tüketim 

ile birlikte kullanılan kavramlar tüketimi olumsuz bir kefeye oturtmaktadır (Yanıklar, 2006: 22). 

Tüketim insanoğlunun var olmasıyla birlikte ortaya çıkmış olmasına karşılık, tüketime atfedilen 

anlamlar da zaman içerisinde daha da genişlemiş ve farklılaşmıştır. Bu değişme, tüketimle ilgili 

çözümlemelerde insanların sadece ihtiyaçlarını gidermek için tüketmelerinden kaynaklı tek 

taraflı ekonomik yaklaşımlardan, sosyal statü ve kimliklerini belirleyen semboller ve yaşam 

tarzları gibi çeşitli öğeleri içeren kültürel bir yaklaşıma doğru gidilmesiyle olmuştur. 

Genel anlamda değerlendirildiğinde, yirminci yüzyılın başlarından itibaren belirginleşmeye 

başlayan ve günümüze kadar uzanan bir dönem içerisinde bazı kınayıcı temalardan arınan 
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tüketim, bir kavram olarak pek çok kuramsal yaklaşımda ‘ herhangi bir ürün ya da hizmetin 

seçilmesi, satın alınması, kullanılması, onarılması ve atılması’ olarak tanımlanmaktadır 

(Yanıklar, 23). Baudrillard ise, tüketimi tanımlarken onun bir gösterge, işaret olduğuna dikkati 

çekmektedir. Tüketim ne bir maddi pratiktir ne de bir “bolluk” fenomonolojisi. Ne yediğimiz 

yiyeceklerle, ne giydiğimiz giysilerle, ne kullandığımız araba ne de aldığımız ileti ve mesajların 

görsel ve sözlü yapısıyla tanımlanamaz. Daha çok tüm bu şeylerin bir göstergeler örgüsü olarak 

örgütlenmesidir. “Tüketim, az ya da çok tutarlı bir söylem içinde bir araya gelen tüm ileti ve 

nesnelerin sanal toplamıdır. Bundan bir anlam çıkacaksa o da, tüketimin işaretlerin sistematik 

manipülasyonundan meydana gelen bir etkinlik olduğudur” demektedir (Baudrillard, 2002: 68). 

 

1.2.  Tarihi Süreçte Tüketim  

Toplumsal yaşama dair modern anlayışların oluşumunda 19. yüzyılın göz ardı edilemez bir 

önemi bulunmaktadır. Birçok konuda olduğu gibi, tüketimi tartışma konusu yapan ve sosyal 

bilimciler tarafından ilgi odağı haline getiren gelişmeler 19.yüzyılda ortaya çıkmıştır. Söz 

konusu bu gelişmelerin en önemlisi, tüketim odaklı kâr anlayışını merkeze alan kapitalizm 

olgusunun bu dönemde etkisini açıkça göstermesidir. Kapitalizmle birlikte mal ve hizmet 

üretiminin kitlesel boyutlara ulaşması tüketimi can alıcı bir noktaya taşımıştır. Feodal üretim 

tarzının zorunlu dönüşümü ile gerçekleşen kapitalizm, sermayeye hâkim olan bir 

azınlığın(burjuvazi) ile bu azınlığa emeğini satmak zorunda bırakılan bir 

çoğunluğun(proleterya) oluşturduğu üretim tarzına dayanmaktadır.  Kapitalist üretim tarzında 

tüm eşyalardan emek gücüne kadar her şey alınıp satılır ve bir meta biçimini alır. Bu noktada 

üretilen mallar para karşılığında satılmadıkça kâr elde edilemeyeceğinden tüketim, kapitalizmin 

devam edebilmesinde önemli bir bütünleyici unsur olmaktadır. Mal üretiminin kitleleşip, 

sermaye akışının, sömürgeciliğin hız kazanması ve kapitalizmin tüm dünyada egemen bir 

politika haline gelmesi tüm dünyayı etkileyen değişmeleri teşkil etmektedir. Sanayileşme de bu 

büyük değişimlerden biridir. Kapitalist ekonomi gerçek gücünü Sanayi Devrimi ile kazanmıştır 

( Çoşkun, 2007: 10-17). 

Sanayi Devrimi ile geleneksel tüketim algısından uzaklaşılmıştır. Özellikle, ondokuzuncu 

yüzyılın sonlarında belirginleşmeye başlayan modern tüketim kalıpları, bir ölçüde şehir ve onun 

banliyölerinden oluşan metropollerdeki yaşantının bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu 
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dönemde ortaya çıkan üretim ve tüketim alanındaki değişmeler geleneksel tarzlardan kopmayı 

işaret eder. Geleneksel tüketimde giderilmesi gereken temel ihtiyaçlarla sınırlandırılırken, 

modern tüketimde istek ve arzular da yer almaktadır. Weber’in analizinde de olduğu gibi 

geleneksel köylülerin, tanımlanmış geçimlikten daha fazlası için çalışanlara tuhaf bakılması bu 

duruma örnektir. İnsanlar artık yalnızca ekonomik açıdan değil, sosyal ve kültürel açıdan da 

tatmin olmak istemektedir. Tüketim bireyler için giderek daha farklı değerler kazanmaya 

başlamıştır. Arzulara dayalı düş kurmayla özdeşleşen bir dünyada tüketim artık simgesel bir 

role dönüşmüştür ( Üstün&Tutal, 2008: 263; Çoşkun, 2007: 18). 

 

Tarihsel açıdan değerlendirildiğinde ondokuzuncu yüzyılın sonlarına kadar ön planda olan 

üretim süreci, yeni bir yüzyılın başlangıcıyla beraber yerini tüketim sürecinin önemine 

bırakmaya başlamıştır. Özellikle 1920’ler; çelik, makine, kimyasalların üretimi gibi ağır 

sermaye mallarından çok, dayanıklı tüketim malları gibi giderek daha farklı ve daha geniş 

kitlelere hitap edebilecek, tüketim mallarının üretilmesine adanan kitlesel üretim sisteminin 

ortaya çıkışına tanık olmaktaydı. Ancak hiçbir tüketim malı otomobil kadar simgesel bir değere 

sahip olmamıştır. Bu döneme sadece önemli bir gelire sahip olanların sahip olabileceği 

otomobil çağı dönemi de denilebilirdi (Yanıklar, 2006: 41-42). Bu durumun arka planını 

Fordizm denilen model oluşturmaktaydı. 

 

Fordizm; Taylor’un genel bilimsel ilkelerini kullanan, iş bölümü ve uzmanlaşmaya dayalı seri 

üretim sistemiyle işleyen yoğun sermaye birikim sürecidir. Fordizmle yapılan kitlesel üretim, 

standartlaştırılmış seri üretilen malların en az maliyetle pazara sürülmesini hedefleyerek, 

tüketimin geniş çaplı olarak arttırılmasını hedeflemekteydi. Diğer anlamda Fordizm, tüketicilere 

ucuz, işlevsel ancak esneklikten yoksun bir ürün yığını sunmaktaydı. Fordist sistemin verimli 

işleyişi ve bir üretim mekanizması haline gelmesi standart tüketim kalıplarının olmasına, geniş 

ve istikrarlı pazarların varlığına bağlıdır. II. Dünya Savaşından sonra ortaya çıkan iktisadi 

büyüme konjoktüründe Fordist sistemin gelişme ve yayılması için yüksek talep ve geniş pazar 

koşulları sağlanmıştır. Dolayısıyla bu yıllar, tüketimin ana hatlarıyla tartışılabileceği, kişi başına 

gelirin ve üretimin artmaya başladığı, işçiler arasında dayanıklı tüketim mallarına sahip olma 

oranının hızla arttığı; hatta otomobil ve ev sahibi olmayı dahi düşünmeye başladıkları bir dönem 

olmuştur. Tüketim kalıpları göz önüne alındığında ise; bireyler arasında eğlence, giyim-kuşam 
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ve evin süslenmesini kapsayacak şekilde gösterişçi tüketim yapmaya doğru bir yönelim ortaya 

çıkmaya başlamış ve malların statü verici nitelikleri genel bir ilgi odağı olmuştur (Üstün&Tutal, 

2008: 263). 

 

1960’ların sonu 70‘lerin başında Batı’nın bir krize yuvarlanması, tüketime kısa süreli bir 

duraklatma yaşatmıştır. Bunun başında, uluslararası dengelerin değişmesiyle (ABD 

hegemonyasının bozulması) para sisteminin çökmesi gelmektedir. Geniş ve istikrarlı pazarların 

ve yüksek talebin oluşmasına katkıda bulunan refah devleti politikalarının kâr oranlarının 

düşmesi nedeniyle tıkanıklar yaşanmaya başlanmıştır. Değişen bu koşullara tüketici 

tercihlerinin standart ucuz mala doymuş olması ve talebin mal çeşitlenmesine kayması da 

eklenince, Fordist sistemi ayakta tutan büyük istikrarlı kitlesel pazarların çöktüğü ve değişken 

bir talep yapısının ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Ayrıca Fordist sistemdeki kayan 

üretim hattı, ayrıntılı işbölümü gibi teknik nedenler yüzünden sermayenin yeterince 

değerlendirilmesini sağlayacak verimlilik artışı gerçekleştirilemez hale gelmiştir (Yentürk, 93-

94: 803-806).  

 

Fordizmin krize girmesiyle birlikte yeni bir üretim sürecinin doğması zorunlu olmuştur. 

Yaşanan krize bir çözüm olarak uygulamaya konulan politikalar, gerek makro gerekse mikro 

düzeyde tüm ekonomik yapıyı ve bundan da öte toplumsal alanı değişime uğratmıştır. 

Fordizmin kriziyle beraber, bu krize bir çözüm olarak uygulanan ve yeni teknolojilerin üretim 

sürecinde kullanılmaya başlanması sonucunda ortaya çıkan esnek birikim, kendi tüketim 

anlayışını da yaratmıştır. Esnek birikim; bir yandan emek sürecini, işgücü piyasalarını, ürünleri 

ve tüketim kalıplarını büyük bir değişime uğratmış, diğer yandan yepyeni üretim sektörlerini, 

finansal araçların çeşitlenmesini, yeni piyasaların ortaya çıkmasını ve hepsinden önemlisi ticari, 

teknolojik ve örgütsel yeniliklerin temposunun artışına büyük bir katkı yapmıştır. Bu çerçevede 

üretim ve tüketim faaliyetlerinin zaman ve mekân kısıtlarından büyük ölçüde kopmasını 

mümkün kılan finans sermayesinin yükselişi, istikrarsızlıkları arttırarak, döneme rengini veren 

bir eşgüdüm mekanizmasına dönüşmüştür. 1980 sonrasında post-Fordist olarak adlandırılan 

“yeni” birikim rejiminin kuruluşu, üretim ve tüketim arasındaki entegrasyon biçimini de 

değişime uğratmıştır. Kitlesel-standart- denetimsel üretim ve tüketimin yerini hiçbir engele 
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bağlı olmayan, denetimden uzak, çeşitliliğe dayalı esnek pazarlar, serbest dolaşım ağlarına sahip 

üreticiler ve tüketiciler almıştır (Çetiner&Erdal, 2009: 3-7). 

Dolayısıyla 1980’lerden günümüze dünya ekonomi organizasyonu köklü değişiklikler 

geçirerek, serbest piyasa muhafazakârları tarafından kapitalizmin zaferinin kutlandığı bir dönem 

olmuştur. Yeni diye bir şeyin kalmadığı, her şeyin çok hızlı bir şekilde tüketilip eskileştirildiği 

ve toplum denilen bütünlüğün yerine yalnızca mal ve hizmet satmak ve almak için birbirleriyle 

rekabet eden, kimlik ve yaşam hedefini ‘tüketim’ aracılığıyla oluşturan bireyselleşmiş insan(lar) 

almaktadır. Özetle belirtmek gerekirse, Baudliard’ın ifadesiyle ‘nesneler çağı’ nı yaşamaktayız. 

Bir diğer açıdan, tarihsel olarak tüketimin kökenlerini Batıdan almış olsak da Türkiye’deki 

oluşuma da bakmak yararlı olacaktır. Batıda tüketimcilik bireyselleşme, ticaretle yeni zengin 

sınıfın oluşumuyla başlamış; sanayileşme, kitle üretimi ve refah devleti uygulamaları sonucunda 

alt toplumsal tabakalara doğru yayılmıştır. Ülkemizde ise, önce tüketim sonra üretim süreci 

başlamış, tüketim yukarıdan aşağıya doğru hızlı bir şekilde yayılma göstermiştir              (Zorlu, 

2006: 21).  

Ondokuzuncu yüzyılın ortalarından itibaren Osmanlıda tüketimin etkileri görülmeye 

başlanmıştır. Yapılan ticari anlaşmalar, ulaşımın gelişmesi, batılı tarzı tüketim sistemini 

benimseyen bir sınıfın varlığı ile Batılılaşmanın Türk toplumundaki etkileri görünür hale 

gelmiştir. 1920-30’lı yıllar, ekonomi açısından oldukça kötü yıllardır. Ekonomi yabancı 

denetiminde olduğundan Türklerin elinde bir sermaye birikimi sağlanamamıştır. Bu dönemde 

uygulanmaya çalışılan devletçilik politikaları ve kalkınma planları, yabancı işletmelerin 

ulusallaştırılması, demiryollarının büyük bir bölümünüm tamamlanması ve bankacılık alanında 

atılan adımların ötesine geçememiştir. İkinci Dünya Savaşı’nın da etkisiyle iyice kötüleyen 

ekonomi yüksek vergiler ve enflasyonla mücadele etmek zorunda kalmış, birçok temel tüketim 

malına sahip olmak karneye bağlanmıştır. Dolayısıyla bu dönemde farklı türdeki malların 

kitlesel üretiminin sağlanamaması, pazarlamacılık ve reklamcılığın gelişmemesi, şehirleşme 

olgusunun düşük düzeyde kalması, kitle iletişim araçlarının yaygınlaşamaması ve bununla 

bağlantılı olarak moda olgusunun geniş kesimler arasında bir yer edinememesi, tüketicilerin 

finansman konusunda yoksun olmaları tüketimden bahsedilmesini olanaksız kılmıştır. 1950’de 

çok partili hayata geçilmesiyle birlikte devletçilik terk edilerek, serbest piyasa ekonomisi 

kanunlara uyarlanılmaya başlanmıştır. Bunun yanında Marshall yardımıyla içine kapanık 
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Türkiye dünya ekonomisi ile bütünleşmede ilk adımı atmıştır. Ancak, tüketim açısından durum 

yine parlak gözükmemektedir.  Ücretlilerin ve maaşlıların nüfusun küçük bir bölümünü 

oluşturması, gelirlerin düşüklüğü ve istikrarsızlığı, televizyon-radyo yayının evlere henüz 

girmemesi ya da çok sınırlı olması, dayanıklı tüketim mallarının yeni yeni gelişmeye başlaması 

ve lüks olarak addedilmesi tüketimin gelişmemesine örnek olarak verilebilir. (Yanıklar, 2006: 

61-76). 

Özetle, 1970’li yıllara kadar Türkiye’de tüketimden söz etmek mümkün olmamıştır. Bu 

yıllardan sonra ise; dönemin politikalarının diğer ülkelerin ekonomik politikalarından 

(Keynes’ci) etkilenmesi, tarımda gelirlerin artmasıyla yeni zenginlerin ortaya çıkması ve 

bunların tüketime yönelmesi, karayollarının gelişmesi ile kentleşmenin hızlanması, yurt 

dışından dönen işçilerin yeni tüketim standartlarını beraberinde getirmesi tüketimin yayılmasına 

neden olan gelişmelerdendir. 1980’ler sonrası dönemde Türkiye’yi derin bir şekilde etkileyen 

liberal ekonomi politikaları sosyal ve kültürel hayatta ciddi değişiklikler getirmiştir. İthal 

ikameci modelin terk edilmeye başlandığı, ithalatın serbestleşmeye başladığı bu dönemde 

yabancı tüketim mallarının ülkeye girişi hızla artmıştır. Tüketim ürünleri çeşitlenmiş ve kitle 

iletişim araçlarının sayısı artmıştır (Zorlu, 2006: 23-4) 

Türkiye’yi bu yıllardan sonra; hızlı kentleşme, kişi başına düşen milli gelirin artması, çekirdek 

aile sayısının artması, kredi kartı kullanımının yaygınlaşması, toplu alışveriş yapmanın 

cazibesiyle mal ve hizmetleri aynı çatı altında toplayan mekânların çoğalması gibi gelişmeler 

takip etmiştir.  

2. Tüketimin Değişen Yüzü: Elektronik Ticaret  

Yukarıda da bahsedildiği üzere 1970’li yıllar, Dünyada genel ekonomik krizle birlikte kitle 

üretiminin de krize girdiği yıllardır. Piyasalarda genel bir istikrarsızlık görülmeye başlanmıştır. 

Esnekliği olmayan, büyük stoklarla çalışan dev firmalar talepleri kısa sürede değişen oldukça 

nazlı tüketicilerden oluşan istikrarsız piyasalarda eski avantajlarını kaybetmeye başlamışlardır. 

Ayrıca giderek ucuzlayan teknolojinin küçük ve orta ölçekli firmalara geçmişten farklı olarak, 

büyükler karşısında rekabet edebilme şansı vermesi piyasalarda rekabetin iyice kızışmasına yol 

açmıştır. Özellikle 1980’li yıllardan sonra ucuzlayan ve yaygınlaşan teknoloji ile kitle iletişim 



 

501 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

araçlarında tekeller kırılmaya başlanmış, tüketici artık kendisine sunulan çeşitli ürünler 

karşısında krallığını ilan etmiştir (Bozkurt, 2006: 123-125). 

1980’li yılların başından itibaren, kişisel bilgisayarların yaygınlık kazanmaya başlaması, bir 

paradigma değişimi olarak kabul edilmekte, yeni ekonominin de başlangıcı sayılmaktadır. 

Elektronik ticaretin alt yapısını oluşturan internet ilk defa 1960’lı yılların sonunda askeri bir 

projenin sonucunda ortaya çıkmış ve uzun yıllar çok sınırlı bir meslek grubu içerisinde bir 

haberleşme aracı olarak kalmıştır. Ancak 1990’lı yıllara gelindiğinde internet teknolojisi 

inanılmaz bir şekilde yaygınlaşarak, artık birbirleriyle iletişim kuran sınırlı sayıdaki bir insan 

grubundan tamamen sıyrılmış iş hayatının da içerisine girmiştir. İş yapmanın yeni yolu haline 

gelen İnternet üzerinde gerçekleştirilen sanal/elektronik ticaret, geleneksel ticaretin doğasını 

değiştirmektedir. Söz konusu Elektronik Ticaret, tarihi çok eskilere dayanmasa da hızla 

gelişmesi,  kendini sürekli yenilemesiyle hayatımızın önemli bir parçası haline gelmiş ve 

günümüzün en çok tartışılan konuları arasına girmiştir.  Bozkurt’un ifadesiyle en genel anlamda 

elektronik ticaret; “tarafların fiziki bir bağlantı ya da değişime girmekten ziyade, elektronik 

olarak karşılıklı alışverişte bulunmaları” şeklinde tanımlanmaktadır. Bir diğer ifadeyle, 

geçmişin yüz yüze alışverişte bulunan satıcı ve alıcılarının yerini, fiziki mekânda karşı karşıya 

gelmeksizin alışveriş yapan alıcılar ve satıcılar almaya başlamıştır (Bozkurt, 2000: 63-64). 

Gelişen yeni teknolojilerle, geleneksel ticaretten elektronik ticarete doğru bir yönelim söz 

konusu olmakta, geçmişin görüşmeler, dergiler, reklamlar, kataloglar, yazılı formlar gibi 

araçların yerini, İnternet üzerindeki web sayfaları, elektronik postalar almaya başlamıştır. 

Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere, geleneksel ticaret ile elektronik ticaret arasında öne 

çıkan farklılıklar karşılaştırılmıştır.  

             Geleneksel Ticaret Elektronik Ticaret Karşılaştırması 

 Geleneksel Ticaret Elektronik Ticaret 

Satın Almayı Yapan Firma   

Bilgi Edinme Yöntemleri 
Görüşmeler,dergiler, 

kataloglar, reklamlar 
Web sayfaları 

Talep Belirtme Yöntemi Yazılı form Elektronik posta 
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Talep Onayı Yazılı form Elektronik posta 

Fiyat Araştırması Kataloglar, görüşmeler Web sayfaları 

Sipariş Verme Yazılı form, fax Elektronik posta, EDI 

Tedarikçi Firma   

Stok Kontrolü Yazılı form, fax, telefon Online Veritabanı, EDI 

Sevkiyat Hazırlığı Yazılı form, fax, telefon 
Elektronik Veritabanı, 

EDI 

İrsaliye Kesimi Yazılı form Online Veritabanı, EDI 

Fatura Kesimi Yazılı form Elektronik Posta, EDI 

Siparişi Yapan Firma   

Teslimat Onayı Yazılı form Elektronik Posta, EDI 

Ödeme Programı Yazılı form Online Veritabanı, EDI 

Ödeme 
Banka Havalesi, Posta, 

Tahsildar 

İnternet bankacılığı, 

EDI, EFT 

             Kay.http://www.elektronikticaretrehberi.com/e-ticaret_genel_bilgiler.ph(09.09.2012) 

Elektronik Ticaretin uygulamaya başlanması ve yaygınlaşması ile birlikte her alanda bir 

değişimden söz etmek mümkündür. Elektronik Ticaret aynı zamanda, piyasaları dönüştürmekte 

ve iş yapma şekillerini de değiştirmektedir. Bütün bunların yanında Elektronik Ticaretin günlük 

hayatımızı etkilememesi düşünülemez. Elektronik Ticaretin; iş hayatına, ekonomik ve sosyal 

yaşama, reklamcılık ve pazarlama, tüketici ve alışverişe yönelik çeşitli etkileri bulunmaktadır 

(Yüksel&Eraslan&Asal, 2001: 48-9):  

Elektronik Ticaretin İş hayatına Etkileri: KOBİ ‘lere büyük firmalarla eşit şartlarda rekabet 

etme imkanı, reklam, nakliye, ürün tasarımı ve üretim maliyetlerinde azalma, pazar raporları ve 

stratejik planlamada ilerleme, etkin pazarlama, eşit şartlarda yeni pazarlara ulaşım, ürün 

tasarımına müşteri katkısı. 

 Elektronik Ticaretin Ekonomik ve Sosyal yaşama Etkileri: İşletmeler arası rekabeti artırma, 

işletmelerde genel maliyetleri düşürme, maliyetlerin fiyatlara yansıması, tüketici için ürün 

seçeneğini artırma, pazar gücünün tüketiciye geçmesi,7 gün 24 saat iş imkanı, pazara coğrafi 
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yakınlığın ortadan kalkması, web tabanlı online siparişlerle verimliliğin artması, sipariş alma, 

alındı makbuzu, fatura v.b. hataların azalması, firmanın iş organizasyonu ve modellerindeki 

değişim, eğitim,sağlık,kültür alanında gelişmeler. 

Elektronik Ticaretin Reklamcılık ve Pazarlamaya Etkileri: Etkileşimli elektronik pazarlama, 

etkin ve hızlı müşteri talepleri yönetimi, E-ödeme imkanı, bankacılık ve sigortacılık 

hizmetlerinde etkinlik ve hız, sanal anket ve kamuoyu oluşturulması ve birebir pazarlamadır. 

 Tüketiciye ve Alışverişe olan etkileri; Sanal dünyada alışveriş yapmak gerek birey, gerekse 

firma olarak müşteriye önemli avantajlar sağlamaktadır. Öncelikle sanal dünyada yapılan 

alışveriş, klasik mağazada yaptığımız alışverişten daha ucuzdur. Çünkü sanal iş dünyasındaki 

mağaza kirası, personel gideri, elektrik..masrafları ihmal edilebilecek düzeyde olduğundan 

satışlara yansımaktadır. Sanal dünyadaki alışverişle evden çıkmadan, trafik sorunu yaşamadan, 

zamandan tasarruf sağlanarak muazzam çeşitlilikte ürün ve hizmetler incelenmekte, ürünler ile 

ilgili olarak diğer tüketicilerin fikri alınabilmektedir. Dolayısıyla kolay, hızlı ve rahattır. Satın 

alınmak istenen ürün seçildikten sonra sadece e-posta yoluyla ürünün nerede, hangi aşamada 

olduğu takip edilebilmektedir. Bunun yanı sıra sanal dünyada alışveriş yapmak eğlencelidir.  

Dünyanın herhangi bir yerinden insanlar, herhangi bir şeyi online müzayedeye katılarak satın 

alabilmektedir ( Yeşil, 2008: 100-101) 

Görüldüğü gibi bilgi toplumu küreselleşme, dünyanın giderek küçülerek ekonomik bir köy 

haline gelmesi, sınırların ortadan kalkması ve benzer kavramlar her geçen gün daha fazla 

günlük konuşmalarımıza girmektedir. İşte bu kavramlardan biri olan ‘elektronik ticaret’ değişen 

dünyanın gelişen en önemli ekonomik ve sosyal araçlarından biri olmuştur.  

3. Elektronik Ticaret Uygulamalarında Sosyal Paylaşım Ağları ve Rolü 

En basit haliyle sosyal medyayı/sosyal ağı; insanların yazı, resimler, videolar ve ses dosyaları 

yardımıyla iletişime geçtiği internet platformları olarak tanımlayabiliriz. Temelinde ‘iletişim’ ve 

‘paylaşım’ yatmaktadır. Örneğin, sosyal ağlar yardımıyla sorularınıza cevaplar ararsınız. 

‘Bugün ne yemek yapayım?’ gibi basit sorulardan ‘Kanser hastasıyım, hangi doktora 

gitmeliyim?’e kadar geniş bir yelpazeye yayılmış durumdadır. İnternet üzerinde sayısının tam 

olarak bilinemediği kadar blog, yüz milyonlarla ifade edilen video ve resim içeriği, yüz 
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milyonlarca gerçek ve takma adlarla oluşturulmuş kullanıcı profilleri bulunmaktadır (Hatipoğlu, 

2009: 72). 

Son on yılda teknolojinin gelişimiyle birlikte değişen tüketici alışkanlıkları, pazarın 

dinamiklerini değiştirdi. On yıl önce evinden çıkıp, işine veya okuluna giden, gazete-dergi 

okuyan, televizyon seyreden tüketicinin hayatına internet ve sosyal mecralar girdi. Sosyal 

ağların marka iletişimindeki önemi herkes tarafından kabul ediliyor, beyaz eşyadan tekstile 

kadar tüm markalar, farklı görsel stratejilerle görünürlüklerini arttırmayı amaçlıyorlar. Sosyal ağ 

platformlarını ziyaret eden kişi sayısı yüz milyonları aşarken, var olan yüzlerce yeni sosyal 

paylaşım sitesinin de faaliyete geçmesini beraberinde getiriyor. Dolayısıyla sosyal ağlar, hem 

ticari hem de politik alandaki etkisini ve önemini giderek arttırıyor. Sosyal ağlar, günümüzde 

dünyanın bir numaralı internet aktivitesi kabul ediliyor. Zaman ve mekân sınırlaması 

olmaksızın anlık mesajlaşmalar, tüketicilerin anlık alışveriş kararlarını da doğrudan etkiliyor. 

Dünya nüfusunun üçte ikisi, herhangi bir sosyal ağı ziyaret ediyor, harcadıkları zaman ise 

internette harcanan zamandan üç kat hızlı artıyor. Hedef kitlesine daha hızlı ulaşarak daha kolay 

bir şekilde seslerini duyurmak, yenilikçi ve enerjik taraflarına dair geniş kitlelere mesaj vermek 

isteyen kurumlar, sosyal medyayı etkin bir şekilde kullanıyor (Zorlu, 2011: 5). 

TÜİK 2012 Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre Dünyada 1.9 milyar 

internet kullanıcısı var. Türkiye’de hanehalkının internete erişim imkanı %47,2. Socialbakers 

sitesinin Facebook üzerine yaptığı 2012 raporuna göre ise, Dünyada 750 milyon facebook 

kullanıcısı var iken Türkiyede 31.2 milyon. Facebook kullanımında Dünyada 6, Avrupa’da 

birinci sıradayız. Yine TÜİK raporlarına göre internet kullanan her 5 kişiden biri internet 

üzerinden alışveriş yapıyor ve her 10 kişiden 9’unun facebook üyeliği var (www. tuik.gov.tr& 

http://analytics.socialbakers.com). 

Tüketim günümüzde elektronik ortama taşınmış, sosyal paylaşım ağları da alıcılar ve satıcılar 

üzerinde önemli bir araç haline gelmiştir. İnsanların bu derece sosyal paylaşım ağlarının içinde 

olması, üreticileri de harekete geçirmiştir. Ürün sahipleri sosyal ağlarda kendilerine hesaplar 

açıyor ve bu hesaplar üzerinden uygulamalar, tasarımlar ve kampanyalar düzenliyorlar. Bu 

kampanyalar, reklamlar ve promosyonlar doğrudan Facebook duvarına postalanarak, Facebook 

üzerinden ürünün satıldığı sayfaya link veriliyor. Kurum tarafından verilen bu link kişiler 

http://analytics.socialbakers.com/
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tarafından paylaşılıyor, içerik beğeniliyor ve yorum yapılıyor. Döngü bu şekilde milyonlarca 

kişiye ulaşana kadar devam ediyor. Böylece üreticiler, ürünlerini bu ağlar sayesinde 

pazarlayarak hedef kitleye anında ulaşma imkânı sağlıyorlar. Ayrıca, Facebook şirket profil 

sayfası da paylaşılan içeriklerin okunma sayıları, beğeni oranları, içeriklerin paylaşım sayıları, 

cinsiyet değerleri ve yaş grupları gibi bir çok veriyi raporlayıp sosyal medya güçlerini 

arttırıyor.  Daha sonra toplanan bu istatistik raporları internette pazarlama yaparken kullanılarak 

en iyi sonuçlar elde ediliyor. 

SONUÇ 

Kapitalist ekonomik düzen içerisinde ilişkilerin tüketim temelinde yeniden yapılandırılması, 

toplumsal yapının da bu yönde dönüşümüne neden olmuştur.  Daha önce toplumsal üretim 

üzerinden tarif edilen ilişkiler, tüketim ilişkileri üzerinden tarif edilmeye, sosyal ve kültürel 

değişimler tüketim biçimleri üzerinden anlaşılmaya ve değerlendirilmeye başlanmıştır.  Bu 

bağlamda, tüketimin anlamı da değişikliğe uğramıştır. İnsanlar artık yalnızca yaşamlarını 

sürdürebilmek için değil, aynı zamanda tüketim mallarını almaya güçleri yetsin diye de 

çalışmaktadırlar. Tüketmek, çalışan insanların çalışmalarının hedefi ve ödülü olarak işlev 

görmekte, mutluluk, eğlence ve bir yaşam biçimi halini almaktadır. ‘Tüketiyorum, öyleyse 

varım!’ günümüz yaşam tarzının felsefesi olmuştur.  

Modern kapitalist toplumun yeni tüketim araçları ele alınırken akla kaçınılmaz olarak bilişim 

sektöründeki yenilikler ve sermayenin devir hızının en üst noktaya çıktığı bir tüketim aracı olan 

internet gelmektedir. Ülkemizde de özellikle genç nüfus, teknolojiyi yakından takip etmekte ve 

bu genç nüfus tarafından, internet kullanımı günden güne artmaktadır. İnternet kullanımının 

yaygınlaşması ile insanların zamanla yarış içinde olması, zaman kavramının öneminin 

artmasıyla da, Elektronik Ticaretin kullanılması önem kazanmaktadır. Dolayısıyla teknolojik 

gelişmelerin desteklediği ve yönlendirdiği ticari faaliyetler, Elektronik Ticaretin gelişmesine 

imkân tanımıştır. Maliyetinin düşük olması, işletmelerin Elektronik Ticaret uygulamalarına 

yoğun ilgi göstermesine neden olmakta ve internetle dünyanın her yerinden, her saat sanal 

mekâna giren tüketicilere yirmi dört saat kesintisiz, yerlerinden kıpırdamadan alışveriş imkânı 

sunulmaktadır. Tüketicilerin yaşadığı yerde bulunmayan ürünleri internette bulması, ürünleri 
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alırken yapılan indirimler ve eve kadar gelen kargo, hediye puanlar internet üzerinden alışveriş 

yapmayı cazip hale getirmektedir. 

İnternetten yapılan alışveriş günden güne artarak çığ gibi büyümektedir.  Bunun bu kadar hızlı 

büyümesinin arkasında yatan sebep herkesin kabul edebileceği gibi  ‘sosyal ağlar’dır. Sosyal 

paylaşım siteleri sayesinde sadece bir kişi üzerinden yüzlerce, binlerce hatta milyonlarca kişiye 

ulaşmak mümkün olabilmektedir. Facebook gibi sosyal paylaşım siteleri üzerinden E-Ticaret 

yapan firmalar sundukları avantajları ‘Beğen’, ‘Paylaş’, ‘Yorumla’ gibi butonlar üzerinden takip 

edebiliyorlar. Her on internet kullanıcısından dokuzunun Facebook üyeliği olduğu dikkate 

alınırsa E Ticaret sitelerinin Facebook üzerinden bir şeyler yapması gerektiği kaçınılmaz 

olmaktadır. 
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İNTERNET ORTAMINDA ÇEVRESEL İMAJLARIN SUNUMU: 

SÜRDÜRÜLEBILIRLIK VE EKOTURIZM İLKELERI BAĞLAMINDA 

DEĞERLENDIRILMESI  

 

Nazmiye Erdoğan 

Başkent Üniversitesi 

 

ÖZET 

Seyahat acentelerinin çevreye duyarlılık ve çevresel ilgilerinin iletişimsel yansımalarının olduğu 

bir alanda acentelerin web siteleridir. Bu çalışma acentelerin web sitelerinde çevre ile ilgili 

anlatıların bulunup bulunmadığını belirlemek, bu belirlemeden hareket ederek acentelerin 

çevreyle ilgili yönelimlerini çıkarsamak ve bu yönelimin sürdürülebilirlik ve ekoturizm ilkeleri 

bağlamında değerlendirilmesini yapmak için tasarlandı. Analiz için gerekli verileri toplamak 

amacıyla, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği’nin (TÜRSAB) web sayfasında erişilen 5362 

acenteden web sitesi olan 1382 acente seçildi ve bu acentelerin web sayfalarının içerik analizi 

yapıldı. Analizin ilk aşamasında, web sitelerinin sadece 2,7 % gibi küçük bir kısmında, çevre ile 

ilgili anlatılar bulundu. İkinci aşamasında, sürdürülebilirlik ve ekoturizm bağlamında belirlenen 

12 çevresel göstergenin web sayfalarındaki anlatılarda varlığı araştırıldı ve web sitelerinin % 

2,4’ünde çevre/doğa koruma kavramının geçtiği, bunu, sırasıyla, yöre halkına saygı, alternatif 

turizm, ekoturizm, sürdürülebilir turizm takip ettiği bulundu. Doğa/çevre koruma, çevresel 

eğitim, yerel kalkınma ve katılımcılık, sürdürülebilir kullanım gibi göstergelerle ilgili anlatıların 

sürdürülebilir turizm ve ekoturizm ilkeleri ile bütünleştiği ancak yetersiz olduğu saptandı. 

Bulgular acentelerin sürdürülebilir turizm bağlamında faaliyetlerde bulunmaları ve çevreye 

verdikleri önemi ve çevresel faaliyetlerini acente web sitesi gibi önemli bir iletişim kanalında 

yansıtmaları gerektiğine işaret etmektedir ve sadece kendilerini değil aynı zamanda turistleri de 

çevresel bağlamda geliştirmeleri gerektiğini göstermektedir.  

 

Anahtar kelimeler: Seyahat acentesi, web sitesi, içerik analizi, çevre duyarlılığı, 

sürdürülebilir turizm, ekoturizm.  
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AN EVALUATION OF ENVIRONMENTAL CONCERNS OF TRAVEL AGENCIES IN 

THEIR WEB SITES. 

 

The travel agency web site is one of the means of communication that shows the nature of 

environmental sensitivity and concern of an agency. This study was designed to assess the 

existence of environmental narratives in the travel agency web sites and to determine the 

environmental orientations of the agencies and evaluate their orientation in terms of 

sustainability and ecotourism. 1382 agencies that have web sites were selected for the 

investigation. The necessary data was extracted from the agency websites and evaluated by 

means of content analysis. At the first stage of analysis, the study found that only 2.7 percent of 

agencies have some narrations about environment. At the second stage, it was found that only 

2.4 percent mentions “environmental/nature protection, followed respect to local people, 

alternative tourism, ecotourism and sustainable tourism. It was found that narrations about 

indicators such as Environmental/nature protection, environmental education, local 

development and participation are coupled with the sustainability and ecotourism principles, 

however they are insufficient. Findings indicate the necessity that the agencies should have 

environmental activities and reflect their environmental concern and activities in their web sites, 

and should develop themselves and tourists in terms of environmental context.      

 

Keywords: Travel agency, websites, environmental sensitivity, environmental concern,  

sustainable tourism, ecotourism, web site content.  

 

GIRIŞ 

Seyahat acenteleri turizm endüstrisinin pazarlama hizmetlerini sunan bölümünü oluşturan, ürün 

ve tüketici arasında ilişki kuran veya aracı olarak dağıtımı yapan ticari kuruluşlardır. 

Günümüzde seyahat acentelerinin çoğunluğu pazarlamaya yönelik konulardaki iletişimlerini 

internet üzerinden yapmaktadır  (Sangipul, 2010:107; Baloglu & Pekcan, 2006). İnternet 

yoluyla ulaşılan müşteri kitlesi ve hizmet satın alınması hızla artmaktadır (Schwartz, Karen & 

Font, 2005). İnternetin pazarlama ve hizmet için kullanımıyla ilgili bilimsel araştırmalar da 

artmaktadır. Fakat turizmde çevresel pazarlamanın internet üzerinden nasıl yapıldığı hakkında 
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diğer ülkelerdeki az sayıda araştırma dışında yeterli bilgi bulunmamaktadır (Tepelus, 2005; Po-

hsin & Schafer, 2005:143; Donohoe & Needham, 2008.15). Acentelerin, örneğin sadece turist 

gereksinim ve beklentilerinin karşılanması için internetle ekoturizm pazarlamasını geliştirmeleri 

için çaba göstermeleri değil, aynı zamanda çevre ile ilgili ilgi ve faaliyetlerinin de artırılması ve 

bunun internet ortamından yansıtılması da gerekir. Çünkü web sitelerinin içeriği, hem 

acentelerin çevreye ilgisini gösterir hem de özellikle çevreye duyarlı tüketicilerin karar verme 

aşamasında önemli rol oynayabilir.  

 

Benzer görüşteki akademik ve endüstriyel çevrelere göre, tüm dünya ekonomilerinde ana 

sektörlerden biri olan turizmin sürekliliği, büyük ölçüde turizm amaçlı kullanılan kaynakların 

korunmasına ve geliştirilmesine bağlıdır. Günümüzde artan çevre duyarlılığı ve çevre 

korumayla ilgili mücadeleler karşısında, turizm sektörü, artık çevreye daha duyarlı olmaya 

başlamıştır. Bu duyarlı kitle turizmi gereksinimi yanında, ekoturizm, doğa turizmi, bilinçli 

turizm gibi doğayı değiştirmeden ve bozmadan, kaynakları tüketmeden kullanan yeni turizm 

türlerine doğru bir yönelim (bazılarına göre yönlendirme) başlamıştır. Pazar genişlemesini ve 

yayılmasını sağlamak için, turizm yatırımları genellikle kırsal kesimde ve yeşil doku içerisinde 

yoğunlaşmaya başlamıştır. Turizm sektöründe çevreye yönelim nedenlerini aşağıdaki gibi 

özetleyebiliriz (Erdoğan, 2003). 

 

• Rekabet ve kar avantajı kazanmak  

• Artan çevre koruma yasalarının baskısı 

• Destinasyonlarda çevresel bozulmaların turizme olumsuz etkisi 

• Faaliyetlerin etkilerini anlama gereksinimi 

• Turist çevre bilincinin artması  

• Turist tercihinin değişmesi 

Sürdürülebilirlik ve Ekoturizm 

Turizm endüstrisinin potansiyel ve mevcut tehlikeleri konusunda büyüyen tartışma, çevresel 

bakımdan duyarlı bir turizm yaklaşımının araştırılması gerekliliği ile sonuçlanmaktadır. Turizm, 

sürdürülebilir kalkınmanın dışında değildir. Bu nedenle buna bağlı olarak sürdürülebilir turizm 

kavramı ortaya çıkmıştır. Sürdürülebilir turizm düşüncesi özellikle 1987’deki Çevre ve 
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Kalkınma Dünya Komisyonuyla gelen Brundtland Raporuyla ön plana çıktı. Sürdürülebilir 

turizm, turizm incelemelerinde tanımı, gerçekleştirilebilirliği, uygulanması ve sonuçları 

konusunda yaygın bir tartışmaya konu olmuştur. Bu tartışmaların çoğu sürdürülebilirlilik 

konusu etrafında dönmektedir. Sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temeli 

üzerinde,  gelecek için fırsatları korurken ve geliştirirken turistlerin ve misafir kabul eden 

bölgelerin gereksinimlerini karşılayan turizm gelişmesi olarak tanımlanmıştır (Leung ve 

diğerleri, 2001). Sürdürülebilir turizm bir turizm çeşidi değil, daha çok turizmin tüm türleri için 

geçerli olması öngörülen temel bir koruma yaklaşımıdır. 

Sürdürülebilir turizmin ilkeleri; 

• Kaynakların sürdürülebilir kullanımı 

• Aşırı kullanım ve atıkların azaltılması 

• Çeşitliliğin muhafaza edilmesi 

• Yerel toplumu planlamaya dahil etme ve yerel ekonominin desteklenmesi 

• Turizm endüstrisi ve kamu arasında karşılıklı koordinasyon sağlanması 

• Personel eğitimi ve turistlerin bilgilendirilmesi 

 

Ekoturizm, kitle turizminin istenmeyen her tür çevresel etkisinden arınmış bir turizm türü olarak 

sunulur ve sürdürülebilir turizm ve kalkınmayla ilişkilendirilir. Günümüzde, uluslararası 

anlaşmalar ve toplantılar başta olmak üzere ulusal ve bölgesel boyutta en yaygın olarak 

kullanılan ekoturizm kavramı doğaya dayalı turizm, yumuşak turizm, özel ilgi turizmi, yeşil 

turizm, sorumlu turizm, bilinçli turizm, kırsal turizm ve alternatif turizm gibi türlerle birlikte 

veya o türler içinde ele alınmış ve tanımlanmıştır. Ekoturizm kavramının orijini net olarak 

bilinmemektedir, fakat Hetzel ilk kullananlardan biri olarak kabul edilmektedir. Hetzel (1965 

aktaran Weaver 1997) ekoturizmi 4 temel ilke ile tanımlamıştır:  

 

• Çevresel etkileri en aza indirmek 

• Ev sahibi ülkenin kültürüne saygı duymak  

• Yerel topluma faydaları maksimuma çıkarmak  

• Turist tatminini maksimuma çıkarmak 
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Ekoturizmin Hertzel’in tanımına uygun olan ve en çok kabul edilen ilk tanımı ve amacı 

Cabellos-Lascurain’e (1996) aittir: “Ekoturizm  bir yerdeki geçmiş ve şimdi var olan kültürel 

ifadeler kadar, doğayı, yaban hayatını ve doğal bitkisini inceleme, doğa hayranlığı, 

görünüşünden zevk alma gibi belli amaçlarla kısmen bozulmamış veya kirletilmemiş doğal 

alanlara yapılan seyahattir.” Dikkat edilirse, bu tanımda ekoturizm bilmek, anlamak ve 

tecrübelemek amaçlı yapılan bir faaliyet olarak sunulmaktadır. Kitle turizminde de insanların 

önemli bir kısmı çevreye hayranlık, çevreden zevk alma, görme ve bilme gibi aynı amaçlarla 

giderler. Tekrar aynı yere gidildiğinde ise doyum getiren deneyimin yinelenmesi vardır. 

Dolayısıyla ekoturizmin ayırt edici özelliği bozulmamış doğal alanlara yapılan seyahat 

olmaktadır. 

 

Sonraki bütün tanımlamalar ve açıklamalar Hetzel’in ve Cabellos-Lascurain’in tanımına 

çoğunlukla ayrıntı sunmuşlardır. Bu yaygın görüşlere göre, turizm endüstrisinin potansiyel ve 

ortaya çıkmış olumsuz çevresel sonuçları konusunda 1970’lerden beri büyüyen tartışmalar, 

çevresel bakımdan duyarlı bir turizm yaklaşımının araştırılması gerekliliğini de getirmiştir (Tao, 

Eagles ve Smith, 2004). Benzer şekilde, Kanada Çevre Danışmanlığı Komisyonu ekoturizmi 

“yerel toplumun bütünlüğüne saygı gösterirken, ekosistemin korunmasına katkıda bulunan 

aydınlatıcı doğa seyahati” olarak tanımlamıştır. Zamanla bu tanıma doğa temelli, çevreye 

duyarlı, yaşama saygılı, akılcı ve ölçülü gibi çeşitli anlamlar da yüklenmiştir. Ardından, 

ekoturizm bir sürdürülebilir turizm biçimi olarak lanse edildi: “Ekoturizm, doğa seyahatine 

dayanan ancak sürdürülebilirlik ilkesini de içeren bir turizm sektörüdür (TIES, 2012). 

 

Dolayısıyla, ekoturizm başlangıçtan beri çevre eğitiminin vurgulandığı, bozulmamış doğal 

alanlarda doğaya dayalı seyahat olarak sunulmaktadır. Eğer ekoturizm faaliyetlerini düzenleyen, 

yöneten ve belirleyen güç çevre bilinciyle hareket eden turistin kendisi olsaydı, bu tanımlama 

yeterince geçerli olabilirdi. Kavramın hem anlam hem de kullanımında karmaşa ve anlaşmazlık 

sürmektedir.  

 

Ekoturizmin  İlkeleri 

İlkeler ekoturizmin amaçlarıyla ve doğasıyla bağıntılı kurallar bütünüdür. Ekoturizmin belirtilen 

amaçlarına bağlı olarak seyahat edenler, yerel halk ve yerel iş yerlerinin etkinliklerini içeren 
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ekoturizmin tanımı, genel ayırt edici doğası ve sonuçları hakkında çeşitli ilkeler sunulur. 

Ekoturizmin ilkeleri ekoturizmin yapıldığı bir alanda değerlendirme ölçüsü olarak kullanılabilir. 

Bunun için her ilke açıkça belirtilmeli; her prensibi oluşturan faktörler saptanmalı; her faktörün 

işlevsel tanımlaması yapılmalı; böylece ölçülebilir hale getirilerek ölçmeler yapılmalı ve 

sonuçlar değerlendirilmelidir. Buna örnek olarak, ekoturizmi altı ilkeyle inceleyen Wallace ve 

Pierce’nin çalışmasını (1996) verilebilir.  

 

İlke 1: Çevre üzerinde an az olumsuz etkiyi yapacak bir kullanım tarzının belirlenmesi 

 Faktörler: 

• Grup sayısı 

• Ulaşım biçimi 

• Katı atık metodu 

• Geride hiç bir iz bırakmama 

• Rehberlere verilen eğitim miktarı ve tipi 

• Ziyaretçilere gezi öncesi ve sırasında verilen bilgilerin tipi 

• Yapılan faaliyetlerin kültürel duyarlılık seviyesi 

• Yerel halkın turizme karşı tutumları  

• Yapı malzemelerinin tipi, mimari stil ve kullanılan dekor 

• Biyofiziksel değişimlerin derecesi  

 

İlke 2: Alanın doğal ve kültürel sistemine karşı duyarlılığı ve bilinci artırma 

Faktörler: 

• Topluma açık olma 

• Yerel projelere ve yerel toplum kuruluşlarına bağış 

• Yerel halk ve ziyaretçiler arasında iletişimi sağlama sürdürme 

• Koruma ve kalkınma projeleri için destek artışı 

• Bilgilendirme faaliyetleri 

• Rehber eğitimi ve yeterliliği 

  

İlke 3: Koruma alanlarının ve diğer doğal alanların yönetimi ve korunmasına katkı. 

Faktörler:  
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• Ek bağışlar ve giriş ücretleri 

• Özel işletmelerin yönetiminde işbirliği 

• Korunan alan personeli ve onları dahil edici yönetim 

• Kurallara uyma 

• Altyapı bakımı ve gelişimlerle işbirliği  

• Korunan alan hakkında bilgi 

• Konaklama yerleri için yönetim planları. 

 

İlke 4: Alanda yapılacak turizm miktarı ve türünün belirlendiği karar verme aşamasında  ve 

uzun dönemde yerel halkın katılımını sağlamak. 

Faktörler: 

• Planlamada yerel örgütlenmelerin gücü ve sürekliliği 

• Alan yönetim planlarında yerel fikirleri dahil etmek 

• Yerel ekoturizm girişimlerinin kalkınması ve tur programlarının yöresel ihtiyaç ve takvime 

(festivaller, şenlikler vb.) uydurulması 

• Ekoturizm işletmeleri veya hizmetlerine sahiplik 

• Yerel topluma yönelik eğitim programları 

• Turizme karşı yerel halkın tutumları. 

 

İlke 5: Yerel halka faydalar sağlamak ve turizmin geleneksel pratiklerin yerini alması 

Faktörler:  

• Yöresel olarak üretilen ve satın alınan ürünlerin değeri ve çeşidi 

• İşletmeler tarafından yerel halka sağlanan hizmetler 

• Yöresel olarak sahip olunan teşebbüs gelişimi ile eğitim programlarının sayısı 

• Korunan ve işletme alanındaki özel işletme gelirlerinin bir kısmının toplum kalkınma 

programlarına yatırılması veya korunan alan altyapı ve yönetiminde kullanılması 

• Geleneksel aktivitelerin yerine getirildiği alan kaynaklarının yerel halk tarafından 

sürdürülebilir kullanımı 

    • Turizmin getirdiği değişiklikleri yerel halkın algılaması 

 

İlke 6: Yerel halk için özel fırsatlar sağlama, yerel halktan çalışanlar kullanmak. 
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Faktörler:  

• Her yıl için yerel halka ulaşım olanaklarının düzenlenmesi 

• Yerel okullar tarafından çevre eğitimi için alanın kullanımı 

• Alan turlarında bazen ziyaretçilerle birlikte yerel halkın istihdam olanaklarının sayısı.  

 

Bu ilkelere bağlı kalınarak uygulanacak bir ekoturizm planlaması hem turizmin çevreye 

olumsuz etkilerini azaltacak hem de ekonomik, sosyal ve kültürel katkıları da beraberinde 

getirecektir.  

Ekoturist: Çevreye Duyarlı turist  

Bu gelişmelere paralel olarak ekoturizm kavramı ile beraber ekoturist kavramı da gündeme 

gelmiştir. Aynı zamanda ekoturistin tanımı üzerinde de farklı görüşler ortaya çıkmıştır, 

Ekoturistler ile kitle turisti arasındaki en temel ayırım ekoturistlerin daha çok “doğa için 

gelmiş” olmasında yatar. Teorik olarak ekoturist çevreye duyarlı olan turisttir. Çevresel 

bakımdan hassas turistler daha az tüketici ve daha az çevre üzerinde kirletici etkilere sahip 

olmaktadır. Ekoturizmde doğanın kıymetini bilme, doğayı seyretme, bozmadan kullanma, 

doğayla iç içe olma, doğadan bir şekilde zevk alma gibi amaçların teorik olarak belirlenmesi, 

ekoturizm faaliyetlerinin bu amaçlar doğrultusunda yapıldığı anlamına gelmez. Tur 

operatörlerinin ve ekoturizm adı altında seyahat edenlerin hepsinin çevreye duyarlı olacağı da 

beklenemez. Doğaya dayalı turizm faaliyetlerinde bulunan turistler davranış, amaç, çevre 

duyarlılığı ve ekoturizm hakkında bilgi ve yönelim bakımlarından homojen bir grup 

oluşturmazlar. Genel doğa temelli turistler ile ekoturistleri de ayırt etmek oldukça zordur 

(Priskin, 2003). Ekoturizmde teorik olarak doğanın kıymetini bilme, doğayı seyretme, 

bozmadan kullanma, doğayla iç içe olma, doğadan bir şekilde zevk alma gibi amaçlar vardır. 

Fakat, ekoturizm adı altında seyahat edenlerin hepsinin çevreye duyarlı olduğu beklenemez. 

Reklam nedeniyle turizm endüstrisi turistlerin eğitilmesi konusuna önem vermeye 

başlamışlardır. Amerika Seyahat Acenteleri Birliği’nin (ASTA) turistlerden uymalarını 

istedikleri ekoturizmin on kuralı şunlardır (ASTA, 2012): 
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1. Ekosistemin hassasiyetine saygı gösterin. Eğer hepimiz ekosistemin korunmasına 

yardım etmeye çalışmazsak, gidilen güzel yerlerin gelecekte burada olmayacağını 

anlamalıyız. 

2. Gidilen yerde sadece ayak izlerinizi bırakın. Sadece resim çekin, resim çizmeyin 

ve etrafı kirletmeyin. Tarihsel ve doğal alanlardan hatıra olsun diye bir şeyler almayın. 

3. Seyahatini daha anlamlı yapmak için, gideceğin yerin kültürü, davranışı, 

gelenekleri, coğrafyası hakkında kendini eğit.  

4. Yöre halkının özel hayatına ve onuruna saygı göster. İnsanların fotoğrafını 

çekerken onlara sor. 

5. Nesli tehlike altındaki hayvanlar ve bitkilerden yapılmış ürünleri satın alma  

6. Gidilen yerde sadece belirtilen patikayı takip et. Hayvanları, bitkileri ve onların 

doğal habitatlarını rahatsız etme.  

7. Çevreyi korumaya çalışan kuruluşları ve programları öğrenin ve destekleyin. 

8. Mümkün olduğunca motorlu araç kullanmayın, bunun yerine yürüyün. Arabanızı 

park edince, motoru durdurun. 

9. Çevre koruma faaliyetlerinde bulunan konaklama, ulaştırma işletmeleri ile tur 

operatörleri ve seyahat acentelerini kullan.  

10. İşletmeleri ve rehberleri  çevre kuruluşlarına üye olmaları için teşvik et. 

  

Çevre konusunun sürekli gündemde olduğu gelişmiş ülkelerdeki insanların doğal olarak çevre 

duyarlılıklarının daha fazla olması beklenir. ABD yapılan bir araştırma, etik ve sorumlu seyahat 

bilinci ile İngiliz ve Avusturyalı seyahat edenlerin yüzde 70’i çevreye sorumlu bir tutum ile bir 

otelde iki hafta kalmak için 150 $ kadar ödeyebileceklerini ortaya koymuştur. Ekoturistlerin 

çoğu çevreyi koruyan firmalarla seyahat edeceklerini ve bunun için fazla para 

ödeyebileceklerini söylemişlerdir. Sürdürülebilir turizm ve ekoturizm gibi kavramların 

kullanılması gerekliliği diğer birçok araştırmalar da göstermektedir. İngiliz Turizm Acenteleri 

Birliği için 2000’de yapılan bir araştırmaya göre İngiliz turistlerin % 85’i çevreyi bozmamanın 

önemli olduğunu belirtmiştir; % 71’i turizmin yerel halka fayda sağlaması gerektiğini 

düşünmektedir (People&Planet, 2012).  

Yukarıda belirtilen yetersizlikler, belirsizlikler ve gereksinimler, akademik bağlamda, seyahat 

acentelerinin çevreyle ilgilerinin ve bu ilgilerini web sitelerinde yansıtıp yansıtmadıklarının, 
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yansıtıyorlarsa, bu yansıtmanın doğasının incelenmesini gereğini de ortaya çıkartır. Türkiye’de 

seyahat ve konaklama işletmelerinin internet kullanımına ilişkin artan sayıda yayınlanan 

çalışma olmasına rağmen, çevresel içeriklerinin belirlenmesine yönelik yapılmış inceleme 

henüz bulunmamaktadır. Hatta yapılan araştırma sonuçlarına göre internet sitelerinde yer 

verilen faktörler arasında bile bulunmamaktadır. Hem bu araştırma gereksinimine katkıda 

bulunmak hem de bir başlangıç araştırmasıyla var olan eksikliği gidermeye katkıda bulunmak 

için bu araştırma tasarlandı. Dolayısıyla, araştırma seyahat acentelerinin web sitelerinde 

çevreyle ilgilerini gösteren anlatıların bulunup bulunmadığı ve çevreyle ilgili yönelimlerini 

çıkarsamak ve bu yönelimin sürdürülebilirlik ve ekoturizm ilkeleri ile karşılaştırılması temel 

önerilerde bulunmak için tasarlandı. 

 

YÖNTEM 

Nüfus ve Örneklem 

Genelde son yıllarda internet yoluyla hizmet satın alınması ve pazarlama unsurları, ulaşılan 

müşteri kitlesi açısından daha fazladır. Bu nedenle müşteri kitlelerinin daha hızlı ve fazla 

kullandığı iletişim kanalı olarak varsayılan acentelere ait internet sitelerinde içerik analizi 

yapılmasına karar verildi. Amaç “kendilerini nasıl ifade ettiklerine” bakarak, kendileri 

hakkında, varsa, nasıl bir çevresel imaj sunduklarını bulmak ve bundan hareket ederek çevreyle 

ilgili yönelimlerini belirlemektir.  

 

Parametrik inceleme yapılacağı için, önce araştırma nüfusu “Türkiye’de internet sitesi olan 

seyahat acenteleri” olarak belirlendi. Sonra, bu nüfusa ulaşma yolları arandı ve en güvenilir ve 

pratik yolun TÜRSAB’ın internet sitesindeki adreslerin olduğu sonucuna ulaşıldı. TÜRSAB 

internet sitesindeki tüm acentelerin isimlerine ve adreslerine bakıldı ve internet sitesi adresi 

verenler kaydedildi. Bu yolla erişilebilir nüfusu ve örneklem çerçevesini belirlemek ve ardından 

örneklem almak zaman kaybı olacağı için, erişilebilir tüm nüfusun kullanılmasına karar verildi. 

Bu süreç sonunda, 1832 acentenin internet sitesi olduğu bulundu ve bu sayfalar incelendi. İçerik 

analizi formlarında ölçülecek birimler ve nasıl bir yol takip edileceği konusunda pilot inceleme 

yapıldı. Bu bağlamda: Acente internet sitelerine nasıl ulaşılacağı ve ulaşılan internet sitelerinde 

hangi sayfaların inceleneceği belirlendi. İnternet sitelerinde yapılan ön çalışmalar sonucunda 
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internet sitesindeki tüm uzantıların incelenmesinin analiz açısından zor olacağı belirlendi. Bu 

bağlamda acenteye ait ilk sayfa açıldığında kullanıcı bu sayfa ile karşılaşacağından ve acente ile 

ilgili ilk çevresel imajı buradan alabileceği varsayılarak acentelerin internet sitelerine 

girildiğinde ilk sayfasındaki “hakkımızda” uzantısından veya bu bölüm yoksa ilk sayfadan 

çizelgedeki sorulara yanıt aranmasına karar verildi.  

Analiz ve Değerlendirme  

 Yapılan içerik analizi ile birbirine bağlı üç tematik yapıdan hareket ederek temel yönelimler 

belirlenmiştir:  

 (1) Acentelerin internet sitelerindeki metinde çevreyle ilgili bir konu işlenmiş mi?  

(2) İşlenmişse, verilen önem nedir?   

(3) İşlenmişse, çevreyle ilgili hangi temalar ele alınmaktadır?  

Araştırmada, içerik analiziyle yukarıda belirtilen tema ve yönelimlerle ilgili olarak saptamalar 

yapıldı. Böylece, içerik analiziyle elde edilen bulgulardan hareket ederek, acenteler hakkında 

çevre konusuyla ilgili çıkarımlar yapılabildi. Bu yolla, niceliksel araştırmaya ek olarak, seyahat 

acentelerinin internet sitelerinde çevresel konuya yer verdikleri bölümün karakterine ve bu 

karakterden hareket ederek, acente-çevre ilişkisinde sunulacak önerilerle ilgili önemli bilgilere 

ulaşılmış olundu.  

 

Bu tasarımda, içerik analizinde veri toplayabilmek için (ölçme yapabilmek için) şu süreçler 

kullanıldı. Birinci ölçmede “acentenin internet sitesinde çevre koruma ile ilgili bir anlatının olup 

olmadığı” sorusuna yanıt arandı. Acente, internet sitesinde “çevre koruma ile ilgili bir anlatı” 

kullanmışsa “VAR”, kullanmamışsa “YOK” olarak değerlendirmeye tabi tutuldu. Eğer “YOK” 

tespiti yapılırsa, bu bulgu diğer ölçmelerde de yokluğu ifade ettiğinden o acenteye ilişkin analiz 

için fazla okumaya gerek kalmadı. Sonraki aşamada “çevrenin korunmasına ilişkin anlatının ne 

veya neler üzerinde durduğu” sorusuna yanıt arandı. Ancak, belirlenenler dışında ele alınan 

çevre koruma konusu varsa onlar da çizelgeye veri toplayan tarafından eklendi. 

 

Nicel analizler tek değişkenin kendi içindeki dağılımını bulmayı amaçladığı ve ölçmeler 

kategorili olduğu için frekans analizi kullanıldı.  
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BULGULAR 

Çalışma kapsamında 61 ilde ulaşılan 1382 acentenin % 96,1’i A grubu ve geri kalan % 3,9’u da 

C grubu acentelerden oluşmaktadır. 

 

Çevresel ilgi bağlamında web sitelerinde ilk gösterge olarak, içerikte çevreyle ilgili bir anlatının 

olup olmadığına bakıldı. Bu bağlamda, web sitelerinin sadece % 2,7 gibi küçük bir kısmında, 

çevre ile ilgili bir içerik olduğu bulundu. Ardından, çevreye verilen önem belirlendi. Çevre ile 

ilgili söyleme yer veren web sayfalarının hiçbiri söylemini herhangi bir ana başlık veya alt/diğer 

başlık altında sunmamıştır. Sadece iki web sayfasında çevre öğesi içeren bir söylem “ilk bakışta 

göze çarpan büyük bir başlıkla” sunulmuştur. Geri kalan 33 web sayfasında, çevre ile ilgili 

söylem, birkaç cümleden oluşan bir paragraflık anlatı biçimindedir (Tablo 1). Bu bulgular, web 

sayfalarında çevreyle ilgili söylemlerin de çevre duyarlılığı ve çevreye önem verme bağlamında 

oldukça yetersiz olduklarına işaret etmektedir. 

Tablo 1. Çevresel Anlatının Acentenin Web Sitesinde Nasıl Yer Aldığı (n=1382) 

 Anlatı Sayı % 

İlk bakışta göze çarpan büyük bir başlıkla 

sunulmuş 

2 5,7 

Herhangi bir diğer başlık gibi sunulmuş 0   0 

En az birkaç cümleden oluşan bir paragraf olarak 

sunulmuş 

33 94,3 

Sadece bir cümlede geçmiş 0   0 

Sadece bir veya birkaç kelime olarak geçmiş 0   0 

Toplam 35 100 

 

İnternet sitesinin analizinde, üçüncü olarak, çevre bağlamında 12 çevresel öğeden/kavramdan 

hangilerinin var olduğu belirlendi (Tablo 2). Tablodaki dağılımdan kolayca görüldüğü gibi, 

internet sitesi olan acentelerin 12 kavrama yer vermesi  % 0,1 ile en çok % 2,4 arasında 

değişmektedir. İnternet sitelerinin % 2,4’ünde çevre/doğa koruma kavramı geçmektedir, onu, 

sırasıyla, yöre halkına saygı (% 1,2),  alternatif turizm (% 0,9) ekoturizm (% 0,5), sürdürülebilir 

turizm (% 0,4) takip etmektedir. Üçüncü olarak çevreyle ilgili söylemlerde sunulan temalar 

incelendi.  Tablo 2’de açıkça görüldüğü gibi internet sitelerindeki çevreyle ilgili söylemlerin 
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önemli bir kısmı, acentelerin faaliyetleri sunulurken yerleştirilen bir veya birkaç cümlelik 

açıklamalardan öte gitmemektedir.  

 

Tablo 2. Çevresel Öğelerin Web Sitesindeki Kullanımının Dağılımı (n=35) 

 YOK VAR 

  N % N % 

Sürdürülebilir turizm 1377 99,6 5 0.4 

Ekoturizm 1375 99.5 7 0.5 

Alternatif turizm 1370 99,1 12 0.9 

Çevre/doğa koruma 1347 97,6 35 2.4 

Çevre sorunu 1376 98.6 5 0.4 

Çevre bilinci/eğitimi 1377 99,7 4 0.3 

Yöre halkına saygı 1366 98,8 16 1,2 

Yaban hayatını koruma 1379 99,8 3 0.2 

Bitki örtüsü koruma 1379 99,8 3 0.2 

Su kaynaklarını 

koruma 

1379 99,8 3 0.2 

Denizi koruma 1381 99.9 1 0.1 

Çevre sloganı 1378 99,8 3 0.2 

 

İnternet sitelerindeki çevreyle ilgili anlatıların önemli bir kısmı, aşağıda da görüldüğü gibi, 

faaliyetlerini sunarken yerleştirilen bir veya birkaç cümlelik açıklamalardır. 

 

Sürdürülebilir turizm ile ilgili anlatılar aşağıdaki gibidir: 

 Sürdürülebilir turizm ilkelerini benimser ve bu konuda gerekli çabayı harcar. 

 Yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarımızda insanların kültürel değerlerine, doğaya 

ve çevreye saygılı, sürdürülebilir turizm ilkelerine, verdiğimiz sözlere bağlı, en önemli 

kaynağımız olan çalışanlarımızın ve turizme yeni açılmış yerlerdeki tedarikçilerimizin 

eğitimine katkıda bulunmak. 

 Türkiye harikulade zengin tarihe, kültüre ve doğaya sahip bir ülkedir. Biz bütün bu 

değerlerin geleceğe aktarılmasını istiyoruz. 

 Turumuz "sürdürülebilir turizm" ilkelerini benimser. 

 

Ekoturizm ile ilgili anlatılar: 



 

521 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

 Turlarımızı sürdürülebilir ve sorumlu ekoturizm ilkelerinden ödün vermeden 

yapmaya gayret ediyoruz. Amacımız ekoturizmin gelişmesi ve tanıtımıdır. 

 Doğa ile barışık olan ve sürdürülebilir tek turizm olan ekoturizmi kitlelere 

sevdirmek, yeni doğaseverler kazandırmaktır. 

 Aktiviteler; ekoturizm. 

 Genel itibari ile ekoturizm faaliyetlerini kapsamaktadır. 

 

Alternatif turizm ile ilgili anlatılar şunlardır: 

 Türkiye’de kitle turizminin yanında alternatif turizm türlerinin gelişmesi. 

 Ülkemizde ve dünyada gelişmekte olan turizm sektöründe alternatiflerin artması ve 

insanların kendi ülkeleri dışındaki diğer ülkelerin kültürlerini, yaşam biçimlerini, tarihi 

ve doğal değerlerini öğrenmek istemeleri sonucunda turizm sektörünün çerçevesi de 

genişlemiştir.  

 Çeşitli alanlarda yaklaşık 25 yıllık bireysel birikimlerini alternatif turizm alanına 

taşımayı amaçlayan bu girişim, özellikle doğaya saygılı yolculuk, küçük grup seyahatleri, 

ekoturlar ve kontrollü macera turları üzerine yoğunlaşmaktadır. 

 

  Çevreyi/doğayı koruma ile ilgili anlatılar: 

 Çevreci ve korumacı yaklaşımı ile tur düzenlediği bölgelerin flora ve faunasına, 

kültürel değerlerine ve insanına saygı duyar.  

 Vizyonumuz, koşulsuz müşteri memnuniyeti esasına dayalı güvenilir ve çevreye 

saygılı turizm faaliyetleri gerçekleştirmektir. 

 Önce insana, topluma, çevreye ve yasalara karşı saygı. 

 Varoluş nedenimiz doğanın korunmasına katkıda bulunmak. 

 Dinamik, toplum ve çevre yapısına duyarlı olabilmek. 

 Temel değerlerimiz; topluma, çevreye ve yasalara karşı saygı ve sorumluluk. 

 Yıllardır kendi insanımıza ülkemizin tarihini, kültürel mekânlarını, doğal yaşam 

ve kaynaklarını tanıtmaya, korumasını öğretmeye, gezdirmeye çalıştık. 

 Antik kentleri gezerken eserlere dokunmayız. Üzerlerine çıkmayız, yazı yazmayız 

ve kazı alanlarından değersiz bile olsa parça almayız. Yerlere çöp ve sigara izmariti 
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atmayız. Çöplerimizi doğada bırakmayız. Aracımıza kadar taşır ve araçta görevli 

arkadaşımıza teslim ederiz. Turlarımızda tüketici davranmayız. Mümkün olduğunca 

çöp üretmemeye özen gösteririz.  

 Temel kültürel ve ekolojik hedefi çevre üzerinde etkiyi en aza indirmektir. 

 Çevreyi korumakla yükümlü olan sorumluluk sahibi turizmi benimser. 

 Kalite politikamız topluma ve çevreye saygılı bir şirket olarak uzun yıllar bu 

sektörde olabilmek, kalıcı olmak. 

 Bölgenin altyapı ve çevre problemlerini titizlikle takip ederek yol, kanalizasyon 

ve çöp sorununun çözümünde üyeleri ile birlikte en önemli yeri almıştır.  

 Faaliyet alanı ve hizmet metotları yönünden çevreye zarar vermeden, çevreyle 

dost şekilde çalışmaktadır. 

 Çevre ile ilgili yasal mevzuatlara ve düzenlemelere uyulacaktır. 

  Atıklarımız; olanaklarımızın müsaade ettiği ölçüler içerisinde azaltılarak, 

çevreye en az zarar verecek şekilde bertaraf edilecektir. 

 Doğal kaynakların kullanımı azaltılarak, geri dönüşümlü malzemelerin 

kullanımına özen gösterilecektir. 

 Çevresel performansımız ISO 14001 çevre sistemine paralel olarak sürekli 

geliştirilerek kirlilik önlenecektir.   

 ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgeleri, hizmet kalitesini standartlar 

bazında da kanıtlamaktadır. 

 Turizm, temizlik, lojistik sektörlerinde topluma ve çevreye olan sorumluluk 

bilinci ile şirketimizin hedeflerini, stratejik ve değerleri doğrultusunda; 

tüm faaliyetlerimizde doğal çevreyi korumaya enerji tasarrufuna önem veririz. 

 Yurt içi ve yurt dışı organizasyonlarımızda insanların kültürel değerlerine, 

doğaya ve çevreye saygılı, sürdürülebilir turizm ilkelerine, verdiğimiz sözlere bağlı, en 

önemli kaynağımız olan çalışanlarımızın ve turizme yeni açılmış yerlerdeki 

tedarikçilerimizin eğitimine katkıda bulunan, tüm çalışanlarımızın katkısıyla ulaşılan 

noktalarda hedef büyüterek sürekli iyileştirme odaklı, adı kalite ile birlikte anılan 

firmamızı, alanında rakipsiz kılmak, müşteri memnuniyetini zamanında, hizmet ve 

güvenilir kalite ile sağlamak temel politikamızdır. 
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 Etik değerler çerçevesinde hizmet kalitesinden ödün vermeyen, kurum kültürü ile 

ön plana çıkan, topluma, çevreye ve yasalara karşı saygı ve sorumluluğunu yerine 

getirir. 

 Çevreye duyarlı olarak kaliteli üretim ve hizmetin sağlanması şirket kalite 

politikamızın esasını oluşturur. 

 

Yöre halkına, kültürüne saygı ile ilgili anlatılar şöyledir: 

 Turlarında, yöre insanlarının gelenek ve göreneklerine aykırı ve yörenin özgün 

yapısına zarar verecek davranışlardan kaçınır. 

 Yöre halkının ve misafirlerin çıkarları gözetilecek. 

 Dinamik, toplum ve çevre yapısına duyarlı olabilmek.  

 Yerleşim birimleri veya kırsal alanlarda yerel halkın fotoğrafını çekerken 

mutlaka önceden izin alırız. Yerel halkın şivesini taklit etmeyiz.  

 Yöre halkının örfünü ve adetini dikkate alan sorumluluk sahibi turizmi benimser 

yöre halkını ve mimarisini yansıtan küçük butik otellerde konaklarız. 

 Topluma duyarlı davranışlar sergileyerek kitlelerin güven ve desteğini sürekli 

kılmak. 

 Toplumsal değerlere sahip çalışma yaşamını sürdürmek. 

 

Çevre bilinci/eğitimi ile ilgili anlatılar: 

 Yıllardır kendi insanımıza ülkemizin tarihi, kültürel mekanlarını, doğal yaşam ve 

kaynaklarını tanıtmaya, korumasını öğretmeye, gezdirmeye çalıştık. 

 Çalışanlar, müşteriler ve taşeronlar çevre konusunda bilinçlendirilecektir. 

 Tarih bilincini ve çevre duyarlılığını birlikte geliştirmeye çalıştık. 

 Yeşil doğamız ve mavi denizlerimiz için aralıksız devam eden personel eğitimleri, 

gönüllü çalışmalarımız, sosyal kurum ve örgütlerle dayanışmalı çalışmalarımız 

aktivitelerimizden bazılarıdır. 

 Rehberlerimizi, konularında uzman, yöreyi iyi bilen profesyonel kişiler arasından 

seçeriz.  
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Yaban hayatını (fauna) ve bitki örtüsünü (flora) koruma ile ilgili anlatılar: 

 Çevreci ve korumacı yaklaşımı ile tur düzenlediği bölgelerin flora ve faunasına 

saygı duyar. 

 Doğal alanlardaki canlıları olumsuz etkilemiyor olmalıdır. 

 Hazırladığımız tüm programlarda, insana, kültürel değerlere, flora ve faunaya, 

jeolojik değerlere, zamana saygıyı ön planda tuttuk. 

 Yaban hayatına saygılı olan ve avlanmak deyince sadece fotoğraf avcılığını 

anlayanlar acentemiz ile gezmeyi tercih ediyor. 

 Genel ideolojimiz gidilen bölgenin kültürünü yakından görebilmenizi sağlamak, 

doğal güzelliklerle, fauna ve florayla tanışmanızı sağlamak. Türkiye’nin en büyük 

serveti olan doğal kaynaklarını, dağlarıyla, denizleriyle, ormanları, gölleriyle ve 

içindeki habitatıyla birlikte farkındalığını sağlamak, eşsiz fauna ve florasını tanıtmak 

ve korumak, binlerce yıl onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış Anadolu’nun 

kültürlerini yaşamak ve yaşatmaktır tüm amacımız. 

 

Çevre sloganı kullanan anlatılar: 

 Doğada ve her yerde. 

 Gidin, görün ve ait olduğunuz coğrafyaya sahip çıkın! 

 Turizmde “yeni neslin temsilcisi”  

 

Su kaynaklarını koruma ile ilgili anlatılar: 

 Su ve enerji kullanımında doğayla uyumlu yöntemleri tercih eder. 

 

Çevre derneği üyeliği ile ilgili anlatılar şöyledir: 

 Acentemiz Türkiye’nin doğasının önde gelen koruyucularından Doğa Derneğinin iş 

ortağı olarak kuruldu. 
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   SONUÇLAR VE TARTIŞMA  

  Analiz sonucunda, acentelerin web sitelerinin sadece % 2,7 (35 acente) gibi küçük bir 

kısmında, çevre ile ilgili bir anlatı olması acentelerin ilgi azlığına işaret etmektedir. Sunulan 

çevre ile ilgili anlatıların karakterine bakıldığında ortak faktörleri;  

1. Doğa/çevre koruma 

2. Çevresel eğitim,  

3. Yerel kalkınma ve katılımcılık,  

4. Sürdürülebilir kullanım  

 olarak özetlenebilmektedir. Bu durum acentelerin çevreye duyarlı ve bilinçli olduklarının 

ve ilgili anlatıların sürdürülebilirlik ve ekoturizm ilkeleri ile bütünleştiğinin göstergesi olabilir. 

Fakat, web sayfalarında çevresel söylemi sadece imaj yapmak için sunmak veya pazarlama 

aracı olarak kullanmak elbette asla olumlu bir gelişmeye işaret etmez.  

 Ancak çoğu tur operatörleri ve seyahat acenteleri yanlış yönlendirici reklamlar ve sahte 

imaj veren isimlerle pazarlama yapmaktadırlar. Örneğin “en iyi şekli ile doğa” “ekocennet” 

“eko macera” “sadece doğal duygu” gibi. Ancak bu şekilde pazarlama tehlikeli bir potansiyele 

sahip olabilir. Çünkü turizm işletmecileri ve tur operatörleri bir ürünü yeşil olarak pazarlamakta, 

fakat aslında her zamankinden farklı bir iş yapmamaktadırlar. Tanıtım ve pazarlama yapanlar 

her şeye bir ekolojik etiketi yapıştırıyor: Kosta Rika’da Eko-Rent-A-Car, Meksika’da Eko 

Taksiler, Eko Sinemalar ve Eko Otoparklar. Latin Amerika’da, “Proyectos ecoturisticos” 

toplum geliştirme projelerinden jet ski’lere kadar her şeyi satıyor (Mader, 2002:272).  

Pazarlama, çevreci imajı yaratmak ve geliştirmek isteyen şirketler tarafından yapılır. Bunun 

altında yatan gerekçe şudur: Eğer firma kendini çevreye karşı duyarlı gösterirse, daha çok tercih 

edilecektir. Ancak, bazı sorunlar olduğu genel olarak kabul edilmektedir. Problemler iş eğiti ve 

ekoturizm ilkelerinin uygulanması şeklinde ortaya konmaktadır. Uluslararası Ekoturizm 

Topluluğu (TIES) Direktörü Honey’e (2004) göre, en merkezdeki zorluk “turizm işletmelerinin 

çevresel ve sosyal etkilerini ölçmek için kullanılacak standartların nasıl belirleneceği ve 

sürdürülebilir uygulamalara uyanların nasıl tespit edileceğidir”. “Gerçek ekoturizmi” kurtarıcı 

olarak sunan Honey, “birçok yerde, ekoturizm ilkelerinin bozulduğu ve sulandırıldığı, özünden 

kaçırıldığı ve saptırıldığı” yönünde sağlam kanıtlar olduğuna işaret etmektedir. Gerçekten de, 

ekoturizm üç farklı çeşidin bulunduğu bir karışıma benziyor: Birkaç çevresel uygulamayı 

benimseniş olan “Ekoturizm-lite” işletmeleri; pazarlamalarında yeşil retoriği kullanan ama ilgili 
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prensip ve uygulamaların hiç birini izlemeyen “Yeşile boyanmış kandırmacalar” ve “Gerçek 

ekoturizm” ya da çevresel ve sosyal açıdan sorumlu uygulamalar yapmaya çabalayan işletmeler. 

Araştırmalar bazı seyahat acentelerinin gerçek ekoturizm ilkelerine ve amaçlarına dikkat 

etmeksizin seyahat ve turlar düzenlediğine işaret etmektedir (Erdogan, 2010). Kitle turizmi 

yapan firma ve tur operatörleri, sektörün giderek krize girmesi nedeniyle aslında gene kitlesel 

müşteri sayısını hedefleyerek ama “ekoturizm” kavramının cazibesinden de yararlanarak; onları 

hem eski geleneksel ortamlara hem de hem de doğal ortamlara, her türlü araçlarla ve 

yoğunluğun ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçları göz ardı ederek taşımaktadırlar (Avcı, 2010). 

Benzer şekilde, “ekoturizm olarak konumlandırılmış tüm turizm ürünleri gerçek anlamda 

sürdürülebilir değildir” (Chang-Hung ve diğ., 2004:151) 

 

Çevre bilinci yüksek, bilgi edinmeye eğilimli ve seçici turistlerin işletmeleri çevreye daha 

duyarlı olmaya yönlendireceği beklenir. Fakat bilinç ve davranış arasındaki ilişki dikkate 

alındığında, bilinçli turistlerin taleplerinin uygulamaya yansıtılmadığı sürece turizmde gelişme 

mümkün olsa bile, çok sınırlı kalacaktır. Dolayısıyla, önemli sorunlardan birisi de çevrecilik 

anlayışının bilinç aşamasından uygulama aşamasına geçirilmemesidir. Ayrıca, turistlerin her 

şeyin üstünde rahat ve eğlenceli bir tatil deneyimini tercih ettiğini çok iyi bilen turizm 

endüstrisinin, çevre ile ilgili koruyucu kaygılara ve kurallara sahip olması, ancak belirli bir 

koruma kültürü olan toplumlarda mümkün olabilir. Doğa kontrol edilecek ve kaçınılacak olarak 

değil, öğretici bir model olarak ele alınmalıdır. Bu nedenle çevresel, toplumsal ve ekonomik 

sistemlerin uzun dönemli sürekliliği ortak ve katılımcı yaklaşımı gerektirir. Öte yandan şunu da 

kesinlikle kabul etmek gerekir ki, sadece endüstriyel yapılar çevre bozulması yaratmadığı gibi 

endüstriler ve kamu örgütleri koruma ve sürdürme işini, istese de kendi başlarına yeterince 

yapamazlar. Toplumsal çevre peyzajının ayrılmaz bir parçası olan tüketici kitlelerinin de en 

azından kendi üzerine düşen sorumlulukları benimseyerek, kendi bireysel ve özgür 

faaliyetlerindeki davranışlarında çevreyi korumaya yönelik tutumlar göstermesi gerekir.  

 

Ekoturizm toplantılarında ve belirlenen ilkelerde çevresel duyarlılık ve yerel fayda vurgusunun 

tersine, ekoturizmin çevresel bozulmaya yol açacak şekilde gelişmesine uluslararası turizm 

pazarından değişik örnekler vermek mümkündür. En başta gelen konu, özellikle “yeşil ürün” 

pazarlaması yapan seyahat acentaları ve tur operatörlerinin bir kısmının katalog ve 
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broşürlerinde “temiz, bozulmamış çevre” olarak sattıkları yerlerin aslında doğal çevre açısından 

hiçbir değeri olmayan yerler olduğu görülebilmektedir. Bunlar tamamen tüketicinin (turistin) 

aldatılmasına yönelik girişimlerdir. “Alternatif turizm” modellerinin geliştirilmesi suretiyle kitle 

turizmine bir alternatif pazar dilimi yaratmak isteği ekoturizm kavramının ortaya çıkmasında 

etkili olmuştur. Toplantılarda ve akademik makalelerde öne sürülen bu modellerde arz ve talep 

arasında optimum karlılığı sağlayacak bir denge öngörülmektedir: Doğa dahil herkes fayda elde 

edecektir. Fakat özellikle gelişmekte olan ülkelerde, küçük ölçekli turizm faaliyetlerinin, kitle 

turizmine alternatif olamayacağı ve aynı ölçüde ekonomik kazanç imkanı yaratamayacağı da 

açıktır. Ayrıca, burada bir başka bakış hatası, kitle turizminin çevresel bozulma ile eşit anlamda 

görülmesi ve ekoturizmin ise çözüm olarak sunulmasıdır. Oysa, çevreye önem veren planlı bir 

turizm gelişimi ve kontrollü yürütülen kitle turizmi faaliyetleri de çevre üzerindeki olumsuz 

etkileri azaltabilecektir. Ekoturizm gibi turizm çeşitlerinin ağırlıklı olarak çevresel değerlere 

dayandıklarını ileri sürmeleri, sürdürülebilir turizm kavramının bir turizm çeşidi gibi 

algılanmasına ve bu turizm çeşitleri ile birebir ilişkilendirilmesine neden olmaktadır. Oysa 

sürdürülebilir turizm, hangi turizm çeşidi olursa olsun, çevresel değerlerin turizmin temel öğesi 

olarak korunmasını, turizm faaliyetlerinin çevreye sorumlu bir şekilde yürütülmesini ve 

turizmin ekonomik gelişmesi ile çevresel değerlerin korunması çabalarının eşgüdümle 

yürütülmesi gerekliliğini ifade etmektedir. Bunun da ne denli başarılı olacağı şüphelidir; çünkü 

başarı ancak ekonomik çıkar ile çevre koruma arasında destekleyici bir örtüşme olması 

gerekmektedir; ne yazık ki ekonomik çıkar maksimizasyonu doğal olanı kullanma ve 

sömürmeye dayalı olduğu için, tek çözüm mümkün olduğu kadar az zarar getiren politikalar ve 

planlar oluşturmak ve uygulamak olarak görünmektedir. 

 

Çevresel kaynakların korunması ve devamlılığının sağlanması bakımından seyahat acentelerinin 

de bu sürece katılarak neler yapabilecekleri ile ilgili çalışmaların artması ve faaliyetlerine 

aktarılması gerekmektedir. Turizm endüstrisi daha çok reklam ve promosyon nedeniyle çevre 

konusuna önem vermektedir. Fakat bu amacın doğasında çekici imajlar yaratma mı, yoksa 

sürdürülebilirlikle ilgili öne sürülen amaçlar ve sonuçlarla mı ilgilenmenin egemen olduğu 

sorusuna cevaplar oldukça çelişkilidir. Acente web sitelerinde yaptığı içerik analizine göre bir 

çok işletmenin pazarlama ve ekoturizm ürünlerinin teşviğinde yetersiz kaldığını ve özellikle de 

sunulan ekoturizm mesajlarının kısmen ekoturizm ilkeleri ile örtüştüğünü ortaya koymuştur. 
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Yapılan araştırma sonucunda acentelerin web sitelerinin sadece % 2,7 gibi çok küçük bir 

kısmında çevre ile ilgili bir söylemin bulunması ve bu söylemin de çoğunlukla yüzeysel olması 

acente yapılanmasının, iş kültürünün ve günlük uygulamalarının çevresel ilgi ve performansın 

geliştirilmesi bakımından çok yetersiz olduğuna  işaret etmektedir. Bu durum, acente iş 

kültürünün üzerinde düşünülmesi ve sürdürülebilir turizmi gerçekleştirecek yönde yapıcı ve 

geliştirici bir şekilde değişime uğraması gerektiğini göstermektedir. Sorun bilmeme sorunu 

değildir, çünkü 2012’deyiz ve herkes çevre ile ilgili bilgilere ve bilince sahiptir. Sorun bilinç ve 

çıkar ilişkisi sonucunda bilincin aldığı şekil ve bunun yönetimsel kararlarda ve iş yapış 

biçiminde nasıl yansıtıldığıdır.  Dolayısıyla, çevreye ilginin turizm sektörünün geleceği için 

önemli olduğu konusunun acentelerin benimsemesi ve günlük iş pratiklerinin bir parçası 

yapması ön plana çıkmaktadır. Seyahat acentelerinin çevresel ilgi düzeylerinin düşük olması 

nedeniyle, etkinliklerini sürdürülebilir turizm prensipleri ile birleştirmesi ve bu prensipleri 

çalışma stratejileri içine sokması gerekmektedir. Bir işin sürdürülebilirliği, gerçekler ve ilişkiler 

hakkında imajlar yapma ötesinde, işin bağlı olduğu çevre dahil tüm faktörlerin 

sürdürülebilirliğine bağlıdır. Aynı zamanda sürdürülebilirlik konusunda web sitelerinde verilen 

mesajlar yoluyla yaratılan farkındalık ile bireyleri bilinçlendirerek sürecin içine daha fazla 

katılmalarına katkı sağlanmış olacaktır.  

 

Teşekkür: Bu çalışmanın verileri araştırmaya katkı sağlayan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

Araştırma Kurumu’na (TUBİTAK) sunulan projeden sağlanmıştır (Proje No: 107K200).   
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ÖZET 

 

Çimento, ana hammaddeleri kalkerle kil olan ve mineral parçalarını (kum, çakıl, tuğla ve briket 

gibi) yapıştırmada kullanılan bir malzemedir. Her türlü yapı sisteminde farklı uygulama 

alanlarında kullanılan betonun ana bileşeni çimentodur. Endüstriyel açıdan bakıldığında 

dünyada yılda üretilen çimento miktarının 2010 yılında 2.8 milyar ton/yıl olması 

beklenmektedir. Son yıllarda çimento üretim endüstrisinde çeşitli doğal ve atık materyallerin 

değerlendirilmesine yönelik çalışmalar gittikçe artmış, uygun miktarda doğal ve atık malzeme 

kullanımıyla hem çevresel hem de ekonomik fayda sağlanabileceği görülmüştür. Birçok 

araştırmacı, çimentoda katkı maddesi olarak uçucu kül, taban külü, kolemanit konsantratör atığı, 

ve bentonit, zeolit, sepiyolit gibi doğal materyaller ile ile bunların ikili veya üçlü karışımlanm 

kullanmak suretiyle aynı anda farklı türde doğal ve atık materyallerin çimento üretiminde 

değerlendirilebilirliğini incelemişlerdir. Bu çalışmada sepiyolit minerali  kullanılarak katkılı 

çimentolar üretilmiştir. Çimentoların fiziksel ve mekanik özelikleri TS EN 196-1 standardına 

uygun olarak belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Sözcükler: Çimento, endüstriyel atıklar, sepiyolit, basınç dayanımı  

 

1. GİRİŞ 

Nüfus artışının etkisiyle konut, ofis gibi ihtiyaçların artması ve karşılanması, beraberinde çok 

katlı yapıların inşasını gündeme getirmiştir. Kentleşmeye olan eğilim göz önüne alındığında ise 

http://forum.donanimhaber.com/m_6883222/tm.htm
http://forum.donanimhaber.com/m_6883222/tm.htm
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yapı sektörünün çimento endüstrisindeki teknolojik gelişmelere ihtiyacının arttığını 

göstermektedir. Çimento sanayindeki öğütme kapasitesinin hızlı artışına bağlı olarak arz-talep 

dengesi bozulmuş ve bu durum üreticileri istenilen standartlara uymak koşulu ile çimentoya 

ilave edilebilen ucuz, yeni katkı maddeleri arayışına yönlendirmiştir. (Kavas ve diğ. 2004). 

Doğal kaynakların daha az tüketilmesi, çevre kirliliğinin daha aza indirgenmesi ve enerji 

maliyetlerinin azaltılması amacıyla çimento sektöründe endüstriyel atık kullanımı son yıllarda 

ilgi çeken konu haline gelmiştir (Çelik, Ö). Endüstriyel atık çevre sorununun yanısıra bir çok 

durumda depolama zorunluluğundan dolayı ilave maliyet getirmektedir. Bu nedenle bu tür 

atıkların değerlendirilmesine yönelik çalışmaların hem çevresel hem de ekonomik açıdan fayda 

sağlayabileceği görülmüştür.  

Bu amaçla kullanılan endüstriyel atıklar, kolemanit konsantratör atığı, tinkal konsantratör atığı, 

yüksek fırın cürufu, silis dumanı, uçucu kül ve fosfojips gibi atıklardır. Çimentoya katılan bu tür 

atık ve doğal materyaller enerji ve ekonomi tasarrufu sağlaması, doğal kaynakların ve çevrenin 

korunması, sera gazlarının azaltılması, hidratasyon ısısının azaltılması, çimento ürünlerinin 

işlenebilirliğini kolaylaştırması, dayanıklılığın ve dayanımın artması ve atık bertaraf 

maliyetlerinin düşürülmesi gibi konularda yadsınamaz bir yarar sağlamaktadır. Bu çalışmada 

ülkemizde bulunan metal endüstrileri atıklarının çimento katkı malzemesi olarak 

kullanılabilirliği incelenmiştir.         

2. ENDÜSTRIYEL ATIKLARIN ÇIMENTO ÜRETIMINDE KULLANIMI 

Dünyada çimento üretiminin neredeyse yarısını gerçekleştiren Çin’i sırasıyla Hindistan, ABD 

ve Japonya izlemektedir. Çimento üretiminde ilk onda bulunan ülkemizde 2006 yılında  

yaklaşık 47 milyon ton üretim gerçekleştirilmiştir. Dünyadaki bu tüketim artışı nedeniyle 

çimento endüstrisinin çevreye verdiği zararda artmaktadır. Klinker üretimi sırasında kalsinasyon 

ve yanma sonucu ortaya çıkan zararlı CO2 gazları en önemli çevre problemlerinden birisidir 

(Canpolat ve diğ., 2004). Çevre konusunda bilinçlenme birçok ülkede sıkı yasal düzenlemelere 

yol açmış ve bu da çimento endüstrisine çevre konusunda yeni sorumluluklar yüklemiştir (DPT, 

2000). Bunlar çimento teknolojisinde, portland klinkeri, alçı taşı ve mineral katkıların birlikte 

öğütülerek karıştırılması esasına dayanır (Canpolat ve diğ., 2005). Günümüzde Avrupa’da 

kullanılan çimentonun yaklaşık % 90’ı katkılı olarak üretilirken ülkemizde kullanılan 
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çimentoların yarısından fazlası CEM I sınıfı portland çimento olarak üretilmektedir (Collepardi, 

2006). Çimentoda kullanılan katkı çevreye zarar veren bir endüstriyel atık ise sağlanan yarar 

daha fazla olacaktır (Yeğinobalı, Ertün, 2004). 

 

2.1. Uçucu Küller 

Uçucu kül en yaygın puzolandır. Bu malzeme, termik enerji santralleri içinde öğütülmüş 

kömürün yanmasıyla ortaya çıkan bir üründür. Baca gazları atmosfere bırakılmadan önce bu 

gazlar içindeki ince tanelerin toz toplama sistemi tarafından toplanmasıyla elde edilir. 

Dünyadaki uçucu kül üretimi yılda yaklaşık 450 milyon tondur ancak toplam uçucu kül 

miktarının sadece %6 sı çimento ve beton karışımlarında puzolan olarak kullanılmaktadır. 

Uçucu kül koyu renkte, çeşitli büyüklükteki taneciklerden oluşmuş, kürsel biçimde ve yüksek 

miktarda SiO2, Al2O3 ve Fe2O3 içermektedir. Diğer puzolonik maddeler gibi Ca(OH)2 ile 

tepkimelerinde hidrolik bağlayıcı nitelik kazanmaktadır (Conner 1990; Topçu ve Karakurt, 

2007, Beycioğlu ve diğ, 2008).  

Uçucu küllerin depolanması için gerekli alan ihtiyacı her yıl artmakatdır. Öte yandan uçucu 

küllerin biriktirilmesi veya atılması önemli oranda çevre kirliliğine yol açmaktadır. Uçucu külün 

tamamını yeniden kullanabilecek düzeyde olmamakla beraber bazı kullanım alanları 

bulunmaktadır. Su arıtımı ve toprak ıslahı gibi bazı alanlarda yararlanılabilinirse de halen en 

çok inşaat malzemesi yapımında kullanılmaktadır. Uçucu külün uygun olan kimyasal bileşimi, 

tane büyüklüğü, puzolonik aktivitesi ve çimentolaşabilen bileşikleri içermesi klinkere 

katılabilmesini sağlamaktadır. Uçucu kül katıldığında betonun son dayanımı artmakta, kimyasal 

etkilere karşı daha dayanıklı olmakta, hidratasyon ısısı düşmekte, işlenebilirlik ve su 

geçirimsizliği artmaktadır (Arslan ve diğ. 1990; Canpolat ve diğ. 2004; Langan ve diğ., 2002). 

2.2. Yüksek Fırın Curufu 

Demir-çelik üretimi esnasında oluşan yüksek fırın curufu, yüksek oranda silisyum, kalsiyum, 

alüminyum ve demir oksit içeren atık maddedir. Üretilen 1 ton çelikten 300kg curuf 

oluşmaktadır. Yüksek fırın curuflarının yeniden kullanılmasının ülkemiz ekonomisine 

sağlayacağı faydalar ve çevre kirliliğinin önlenmesi açısından yapacağı katkılar yadsınamaz 

kadar çoktur (Dimitrova ve Mehanjiev, 1999; Demir ve diğ, 2007). Çelikhane curuflarının 
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karayollarında asfalt agregası, demiryollarında balast malzemesi, beton üretiminde agrega 

yerine kullanımına uygun özellikleri taşıyıp taşımadığının belirlenebilmesi için karakterizasyon 

çalışmaları yapılmış ve bu çalışmalar curufların belirtilen uygulama alanlarında kullanımının 

olumlu sonuçlar verebileceği düşüncesini doğurmuştur. Yüksek fırın curufunun betonda 

kullanımı ile betona kazandırmış olduğu özellikler; taze betonun priz süresini uzatmak, taze 

betondaki işlenebilmeyi arttırmak, betondaki terlemeyi azaltmak, betonun hidratasyon ısısını 

azaltmak, setleşmiş betonun su geçirimliliğini azaltmaktır (Beycioğlu ve diğ, 2008; Rai ve diğ., 

2002).  

 

2.3. Bakır Curufu 

 

Bakır curufu demir, alümünyum, silisyum, kalsiyum oksit gibi maddeleri içeren cevherden 

bakır üretimi sonucu oluşmaktadır. Her yıl 1 ton bakır üretimi için yaklaşık 2.2 ton bakır curufu 

açığa çıkmaktadır. Amerika Beton Enstitüsü, Brezilya’da bakır curuflarını yapı malzemesi 

olarak kullanmıştır. Curuf ilavesiyle üretilen malzeme diğerleriyle karşılaştırılmış ve bakır 

curuflu malzemenin özelliklerinin diğerleriyle aynı veya daha iyi olduğu bulunmuştur (Moura 

ve diğ. 1999). Yapılan diğer bir çalışmada bakır izabe tesislerinden çıkan curufları betonda 

agregat olarak kullanmışlardır. Çimento/curuf/su oranı 1/2/0.55 alınarak yapılan beton için 

dayanım testleri yapılmış ve curuflu betonda yüksek dayanımlar elde edilmiştir.Betona 

uygulanan diğer çökme, donma, korozyon, sürtünme testleri sonucunda da benzer sonuçlar elde 

edilmiştir (Zaim ve diğ., 2004). Beton üretiminde çimento ham maddesi yerine bakır curufu 

kullanılarak yapılan çalışmalarda bakır curufunun betonun basınç dayanımını arttırdığı 

bulunmuştur. Ayrıca beton maliyetlerinde önemli oranda azalma sağlamıştır (Güvendi, 1998). 

Diğer bir çalışma, kesici ve öğütücü tekerleğin özelliklerini geliştirmek için karışım harcına toz 

bakır curufu ilave edilmiş, sıkıştırılmış ve 180
o
C’nin altında 16 saat bekletilmiştir. Elde edilen 

kesici 3800 rpm de 60 mm çapındaki bir çelik çubuğu kesmek için kullanılmıştır. Kesicinin 

özellikleri konvensiyonal kesicilere göre çok daha iyi bulunmuştur (Gorai ve diğ., 2003). Bakır 

curuflarının kiremit üretiminde kullanılmasıyla ilgili yapılan çalışmalar kiremitin mekanik 

dayanımının hızlı bir şekilde arttığını göstermiştir. Sırlı yer karosu yapımında kullanılan bakır 

curufları kil ve kum karışımına % 40 oranında ilave edilmiştir. Yer karosunun fiziksel ve 

kimyasal özellikleri incelendiğinde 57 MN/m
2
 bükülme dayanımı, % 2 su absorblama, 750 VH 
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sertlik ve çok iyi asit dayanıklılığı göstermiştir. Bakır curuflarının diğer bir kullanım alanı da 

renkli cam üretimidir. % 12-43 bakır curufu, %35-52 SiO2, % 5-18 kireç ve %15-25 soda ile 

hazırlanan bir cam karışımı 1300
o
C’de eritilmiştir. Camdaki Fe2O3 içeriğinin artmasıyla camın 

rengi açık yeşilden, sarı yeşil-kahve yeşil ve siyah yeşile dönüşmektedir. Çimento hammaddesi 

yerine bakır curufunun kullanılmasıyla ilgili yapılan bir çalışmada, curuf oranının % 5’e kadar 

çimentonun mekanik ve fiziksel özelliklerinde olumlu sonuçlar verdiğini göstermiştir (Mesci ve 

diğ., 2009). 

 

3. DOĞAL METERYALLERİN ÇİMENTO ÜRETİMİNDE KULLANIMI 

3.1. Sepiyolit 

Fillosilikat grubuna bağlı olan sepiyolit doğal bir hidrate magnezyum silikat mineralidir 

[Si12Mg8O30(OH)4(H2O)4.8H2O]. Sedimanter tabakalar halinde çökelen sepiyolitler, 

genellikle toprağımsı, ince taneli ve kaygan görünümlüdür. Bu tip sepiyolitlerde, sepiyolit 

minerali, bileşiminde %90’ı aşan oranlarda bulunur. Sepiyolit genellikle beyaz, krem, gri veya 

pembe renkli olabilmektedir; organik madde içeriğine bağlı olarak koyu kahverengi ve 

siyahımsı da olabilmektedir (Alkan ve diğ., 2008; Eren ve diğ., 2010; Özdemir, 2005). 

Sepiyolitin çimento ve betonda kullanımıyla ilgili yapılan araştırmalar sepiyolitin %2.5, 5 ve 10 

oranlarında kullanılmasının çimento ve betonun özelliklerini olumlu yönde etkilediği 

bulunmuştur (Kavas and Sabah, 2001).  

4. MATERYAL VE METOD 

4.1. Materyal 

Deneylerde kullanılan sepiyolit Eskişehir Aktaş Madencilikten temin edilmiştir. Sepiyolitin 

kimyasal bileşimi Tablo 1’de verilmiştir.  

4.2. Metod 

Sepiyolit numuneleri 90 mikron elek üstü kalıntısı %1.5 olacak şekilde bilyalı değirmende 

öğütülerek %5-10-15-20-25 oranlarında CEM I 42.5 R tip çimento ile karıştırılmıştır. 

Hazırlanan karışımlara, TS EN 196-1 Çimento Deney Metodları-Dayanım Tayini ve TS EN 
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196-3 Çimento Deney Yöntemleri- Priz Süreleri ve Genleşme Tayini standartlarına uygun 

olarak basınç dayanımı testi, standart kıvam, priz süresi ve genleşme tayini testleri 

uygulanmıştır.  

Karışımlarda kullanılan sepiyolit ve çimento numunelerine TS EN 196-2 Çimentonun Kimyasal 

Analizi standardına uygun olarak kimyasal testler uygulanmıştır. 

 

Tablo 1. CEM I 42.5 çimentonun ve sepiyolitin kimyasal bileşimi ( %)  

 

Kimyasal Bileşimi 

 

CEM I 42.5  

Referans çimento (R)  

Sepiyolit 

(S) 

SiO2 

Fe2O3
* 

Al2O3 

MgO 

CaO 

Na2O 

K2O 

SO3 

Other 

KK* 
 

19.24 

3.51 

5.24 

0.90 

63.05 

0.30 

0.90 

3.08 

- 

3.90 

 

49.10 

0.60 

0.84 

23.54 

6.27 

0.03 

0.04 

0.07 

- 

19.19 

 
   KK

*
 Kızdırma kaybı 

 

5. BULGULAR VE DEĞERLENDİRME 

5.1. Sepiyolitin Kıvam Suyu Hacim Genleşmesi ve Priz Süresine Etkisi 

 

CEM I 42.5 çimento ile farklı oranlarda sepiyolitin karışım oranları Tablo 2’de verilmiştir. 

Yapılan çimento denemeleri çalışmalarında sepiyolit kullanım oranı arttıkça kıvam suyu 

ihtiyacının arttığı ve priz sürelerinin azaldığı sonucu elde edilmiştir. Referans örnekteki kıvam 

suyu değerine en yakın değer %5 sepiyolit ilavesi ile gözlenmiştir.  
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Tablo 2. CEM I 42.5 karışımından oluşan çimentonun ve sepiyolitin kıvam suyu ve priz 

sürelerinin değişimi 

 

Sembol Çimento karışımları Genleşme 

(mm) 

Kıvam 

suyu (%) 

Priz süresi (saat) 

  Le Chatelier  Priz 

Başlangıcı 

Priz Sonu 

CEM I 42.5R 

S5 

S10 

S20 

S25 

Portland çimentousu (R) 

%95 CEM I + %5 sepiyolit 

%90 CEM I + %10 sepiyolit 

%80 CEM I + %20 sepiyolit 

%75 CEM I + %25 sepiyolit 

1,0 

0,0 

1,0 

1,0 

1,0 

32.0 

33.6 

36.4 

40.8 

46.4 

02:51 

02:05 

02:00 

02:21 

01:35 

 

04:30 

03:05 

03:01 

03:16 

03:27 

 

 

 

5.2. Sepiyolitin Basınç Dayanımına Etkisi 

Sepiyolitin basınç dayanımına etkileri Şekil 1’de gösterilmiştir. Şekil 1’e göre : 

%5 sepiyolit kullanılan numunelerin 2 günlük basınç dayanımlarında referans çimento 

numunesine göre % 16.2 dayanım artışı gözlemlenirken bu oran 28 günde % 0.5’de kalmıştır. 

%10 sepiyolit kullanılan numunelerde referans çimento numunesine eşdeğer 2 günlük basınç 

dayanımı elde edilirken, 28 günlük basınç dayanımı değeri referans çimento numunesine göre 

% 2.8 düşük kalmıştır (Şekil 2). 

%20 ve % 25 sepiyolit kullanılan numunelerin basınç dayanımları referans çimento numunesine 

göre büyük ölçüde azalmıştır. Referans çimento numunesine göre 2 günlük basınç dayanımı 

değerleri sırasıyla % 51.8 ve % 62.7, 28 günlük basınç dayanımı değerleri ise % 56.2 ve % 75.3 

daha düşük kalmıştır (şekil 2).  

Portland çimentosuna %10’a kadar sepiyolit karıştırılarak elde edilen çimentonun beton 

performansına etkileri ayrıca araştırılmalıdır. 
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Şekil 1. Basınç dayanımlarının sepiyolit ilavesiyle değişimi 

 

 

Şekil 2. Basınç dayanım farklarının sepiyolit ilavesiyle değişimi 
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6. SONUÇLAR 

Sepiyolitin çimentoda kullanımıyla ilgili yapılan deneysel çalışmalar 5 5 sepiyolit örneklerinin 

28 günlük basınç dayanımlarında referans çimento numunesine göre % 0.5 dayanım artışı 

gözlemlenmiştir. Sepiyolit oranı arttıkça dayanımlarda bir miktyar azalma gözlenmiştir. % 10 

sepiyolit ialavesiyle 28 günlük basınç dayanımı değeri referans çimento numunesine göre % 2.8 

düşük kalmıştır. Sepiyolit ilavesi %20 ve % 25’lere çıkarıldığında ise  referans çimento 

numunesine göre 28 günlük basınç dayanımı değerleri % 56.2 ve % 75.3 daha düşük kalmıştır.  

Bu çalışmada %5-%25 oranında sepiyolit kullanımı ile hazırlanan karışımlarda; sepiyolitin 

kimyasal yapısında bulunan MgO’ in TS EN 196-3 standardına göre yapılan hacim genleşmesi 

testlerinde olumsuz bir etkisi tespit edilmemiştir. Çimentolarda Hacim genleşmesi (mm) değeri 

maksimum 10 mm olmalıdır (TS EN 197-1 Çimento-Bölüm 1: Genel Çimentolar-Bileşim, 

Özellikler ve Uygunluk Kriterleri).   

Normal kıvam tayini testlerinde sepiyolit kullanım oranı arttıkça kıvam suyu ihtiyacının arttığı 

ve paralelinde priz sürelerinin azaldığı sonucu elde edilmiştir. Kıvam suyu ihtiyacının 

artmasının betonda yaratacağı olumsuz etkiler ayrıca beton testleri yapılarak 

değerlendirilmelidir. 
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DEPO GAZI ENERJİ ÜRETİM TESİSİ BACA GAZI ATIK ISISININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ – İSTANBUL ÖRNEĞİ 

 

Volkan ENÇ, Musa KASIRGA 

İSTAÇ A.Ş., İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şişli-İSTANBUL 

 

AMAÇ: 

Evsel atık düzenli depolama sahaları kullanım ömrü dolduktan sonra yararlı kullanım alanları 

sınırlı sahalardır. Çoğunlukla yeşil alan olarak kullanılan bu yerler ekonomik ve çevresel 

anlamda atıl durumda bulunmaktadır. Depolama sahalarının İstanbul gibi arazi sıkıntısı çeken 

bir şehirde yararlı amaçlar için kullanılması elzemdir. 

 

Depolama sonrası sahalarda metan gazı oluşmakta ve farklı yöntemlerle kontrol altına 

alınmaktadır. Bu gazların toplanması, taşınması ve özel motorlarda yakılması ile elektrik 

enerjisi üretilmektedir. Tesislerde gazın yakılması,  depo gazı içerisinde bulunan CH4 (metan) 

gazının CO2’e indirgenmesini sağlayarak sera etkisini azaltmakta, elektrik enerjisi üreterek 

ekonomiye katkı sağlamaktadır. Çevresel ve ekonomik yarar göz alındığında depo gazı enerji 

üretim tesislerinde mümkün olabilecek maksimum verim alınması gerekmektedir. Bu düşünce 

ile bakıldığında  depo gazı enerji üretim tesisinde oluşan atık ısının değerlendirilemeden 

atmosfere verilmesi önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Oldukça yüksek debi ve 

sıcaklığa sahip bu ısı, enerji bakımından önemli bir potansiyele sahiptir.  Bu sıcaklık ve 

debideki ısının değerlendirilmeden atmosfere verilmesi çevreyi olumsuz etkilemesinin yanında 

ekonomik kayıplara yol açmaktadır. 

 

Seralarda mevsimlik çiçek üretimi, maliyeti yüksek bir faaliyettir. Maliyetlerin önemli bir 

kısmını sera ısıtılması ve gübre kullanımı oluşturmaktadır. Isıtma işlemi için Türkiye’nin büyük 

bir bölümünde kömür ve doğalgaz kullanılmaktadır. Kışın seraların ısıtılması için kullanılan 

fosil yakıtlar yüksek maliyetli olmakla beraber, çevresel açıdan sıkıntılar ortaya çıkarmaktadır. 

 

Bu çalışma, İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) destekli “Depo Gazı Enerji Üretim Tesisi Atık 

Isının ve Kompostun Seralarda Kullanımı Projesi” kapsamında yürütülmüştür. Bu kapsamda; 
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çevre, tarım ve enerji sektörü için, atık ısı ve atık maddelerin değerlendirilmesini içeren çevresel 

ve ekonomik açıdan sürdürülebilir eko yenilikçi bir sistemin oluşturulması amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Depo gazı, atık ısı, sera, enerji 

 

TASARIM VE YÖNTEM: 

Bu çalışmada İBB Odayeri Düzenli Depolama Sahasında depo gazından elektrik enerjisi üretim 

tesisi çıkan baca gazının değerlendirilmesine ve mevsimlik çiçek üretim serasının kurulmasına 

ilişkin süreçler yer almaktadır.  

 

Kurulması düşünülen seranın ısıl hesaplamaları yapılmıştır. Yapımda kullanılacak her 

malzemenin sebep olduğu ısı kayıpları ve hacim kaynaklı hava değişimine bağlı ısıl kayıplar 

göz önüne alınarak gerekli ısı miktarı belirlenmiştir. 

 

Depo Gazı Enerji Üretim Tesisinden elektrik üretim faaliyeti sonucu egzoz gazı atmosfere 

verilmektedir. Bu gazın değerlendirilmesi için baca gazı emisyon ölçümü ve analizi yapılmıştır. 

Analiz sonuçlarına göre yaklaşık 470 °C sıcaklıktaki gazın geri kazanımı için gerekli ısıl 

hesaplamalar yapılmıştır. Egzoz gazının emisyon ölçümü için CO, CO2, O2, SO2, NO, NO2 ve 

NOx Tayini Elektrokimyasal Hücre Metodu ile, Bacada Hız ve Debi Tayini ise S Tipi Pitot 

Tüpü ile gerçekleştirilmiştir.  

 

Bacalarda oluşan atık ısının kullanımı için sistem alternatifleri araştırılmıştır. Proje ile ilgili 

olarak hava-su ısı değiştiriciler incelenmiştir. Analiz sonuçları ve seranın ihtiyacı olan enerji 

miktarına göre  ekonomizer ya da eşanjör ölçüleri hesaplanmış, malzeme çeşidi tespit edilmiş, 

sistemin dizaynı ve imalatı yapılmıştır. 

 

Atık ısı geri kazanım ünitesinde ısıtılan su, pompalar vasıtasıyla seraya iletilecektir. Isı İletim 

sistemi ısı kayıpları minimuma düşürecek şekilde dizayn edilecek, sera içinde bulunan 

otomasyon sistemi vasıtasıyla ihtiyaç duyulan zaman dilimlerinde seraya sıcak su beslemesi 

yapılacaktır. 
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Odayeri Düzenli Depolama Sahasında uygun alan tespiti ve yetiştirilecek ürün tespiti 

yapıldıktan sonra sera kurulumuna geçilmiştir. Seralarda yetiştirilecek ürünler için uygun 

koşulların sağlanması için iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemi dizayn edilmiş ve 

sistemlerin tamamı tam otomasyonlu yapılmıştır. 

 

Bulgular: 

Depo gazı Enerji Üretim Tesisinde depo gazı yakılarak elektrik enerjisi üretiminde 

kullanılmakta, çok yüksek sıcaklıkta baca gazı atmosfere verilmektedir. Bu gazın 

değerlendirilmesinin önemli ekonomik faydalar sağlayacağı tespit edilmiştir.  

Seracılık, ülkemizde ve dünyada önemli bir tarım faaliyeti olmakta ve bu sürecin gelişimde 

ısıtma maliyeti önemli bir kısıt olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde ısıtmaya bağlı olarak 

seracılık sıcak iklim bölgelerinde,  jeotermal alanlarda yapılmaktadır. Kış ısıtması genel itibari 

ile yetersiz kalmakta ya da hiç yapılamamaktadır. 

 

Çıkarımlar ve Özgün Değer: 

Proje sonucunda ortaya konan sistem, atık yönetiminin önemli sıkıntılarına çözümler 

getirmektedir. Belediyeler ve çok farklı sektörlerden işletmeler için problem teşkil eden 

kullanılmayan depolama sahaları, değerlendirilemeyen atık ısı, seracılık alan sıkıntısı, sera 

ısıtma giderleri ve işsizlik gibi konular proje sayesinde bütüncül bir şekilde ele alınmıştır. 

 

 

GİRİŞ 

İstanbul Avrupa Yakası, Odayeri Düzenli Depolama sahasında oluşan metan gazı, gaz toplama 

sistemiyle tahliye edilmektedir. Gaz toplama sistemi depolanan atığın içine yerleştirilen yatay 

ve dikey borulardan oluşmaktadır. Toplanan gaz blowerlar vasıtasıyla emilerek enerji üretim 

tesisine iletilmektedir. Yoğuşma sonucunda suyu alınan ve arıtılan gaz “Depo Gazı Enerji 

Üretim Tesisinde” elektrik üretiminde kullanılmaktadır. Tesis 1,4MW gücünde 15 adet 

motordan oluşmaktadır. Elektrik üretim faaliyeti sonucunda gaz motorlarından son derece 

yüksek sıcaklık ve debide baca gazı çıkışı olmakta ve değerlendirilmeden atmosfere 

verilmektedir. 
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Bu çalışmada, Depo Gazı Enerji Üretim Tesisinde oluşan ve atmosfere verilen atık ısının 

değerlendirilmesi sağlanmıştır. Dizayn edilen atık ısı geri dönüşüm sistemiyle ısı geri kazanımı 

sağlanmış ve bu ısı Odayeri Düzenli Depolama Sahası’nda inşa edilen 3.100m
2
’lik seranın 

ısıtılmasında kullanılmıştır. Böylece, seraların işletilmesindeki en önemli gider olan ısıtma 

maliyeti ortadan kaldırılması ve sera ısıtılması için fosil yakıt kullanımının engellenmesi 

sağlanmıştır. 

 

ATIK ISI GERİ KAZANIMI 

Endüstriyel prosesler, önemli miktarlarda enerji harcarlar. Enerji tüketimindeki ve dolayısıyla 

enerji fiyatındaki artış, enerjinin giderek daha verimli kullanılmasını gerektirmektedir. Bu 

nedenle, enerji kayıplarının azaltılması ve enerji verimliliğinin iyileştirilmesi, gitgide büyüyen 

bir önem arz etmektedir. Pek çok endüstriyel proseste atık ısı açığa çıkmaktadır. Bu atık ısıların 

geri kazanılıp kullanılması, sadece ülke ekonomisine katkı sağlamayacak, ayrıca üretilen 

ürünün birim maliyetini de azaltacaktır. Farklı sektörlerde atık ısı geri kazanım sistemleri 

kullanıldığında, kurulan sistemler maliyetlerini çok kısa sürede karşılayabilmektedir. 

 

Atık ısı geri kazanımı; birincil enerji tüketimini azaltarak ülke ekonomisine katkı sağlar, yerli 

kaynaklar daha verimli kullanıldığı için rezerv ömürlerini artırır, enerji açısından dışarıya olan 

bağımlılığımızı (özellikle de doğalgaza) önemli ölçüde azaltır, ihracatı azaltacağı için İhracat-

ithalat dengesine olumlu katkı yapar, enerji kullanım kaynaklı çevreye atılan emisyon 

miktarlarını ve aynı zamanda termal ve kimyasal kirlenmeleri azaltır, özellikle bölgesel ısıtma 

için konforlu, ucuz, güvenilir ve güvenlikli enerji sağlar, yeni iş sahaları ve imkânlarını artırarak 

istihdam sağlar, sanayinin üretim maliyetlerini azaltarak rekabet gücünü artırır [1]. 

 

 Atık Isı Geri Kazanım Araçları 

Rejeneratörler  

İçinden sıra ile arka arkaya sıcak ve soğuk yani ısı veren ve ısı alan akışkanların geçtikleri ısı 

değiştiricileridir. 
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Gaz akışkan olarak kullanma gayesine göre genellikle çürük gazlar, baca gazları, azot, hava ve 

benzeri akışkanlar söz konusudur. Kanallardan geçen gazların ısıları kanal malzemeleri 

tarafından yutulur ve sonra geçen gazlara verilir. 

 

Isıyı yutma ve ısı geçişi yönünden kanal malzemelerinin seçimi ile geometrileri çok önemlidir. 

Periyodik bir şekilde ısı yutan ve geri veren rejeneratörleri çalışma şekline göre genellikle 

sadece rejeneratör olarak adlandırılan Sabit Kanallı Rejeneratör ve Döner Rejeneratörler olmak 

üzere iki grupta toplamak mümkündür. 

 

Reküperatörler   

Reküperatörler yüzeyli ısı değiştiricilerden farklı olmayıp, muhtelif gayelerle ısıtılacak havanın 

baca gazları ile ısıtılmaları söz konusudur. 

 

Reküperatörleri ısı geçiş şekline göre; Isı Taşınım Ağırlıklı Reküperatörler, Isı Işınımı Ağırlıklı 

Reküperatörler ve ısı taşınımı ve ışınımı olan Kombine Reküperatörler olarak sınıflandırılabilir.  

 

Isı Borulu Sıcaklık Değiştiricileri 

Kurutma ve ısıtma tekniğinde proses sonunda dışarı atılan sıcak hava ve gazların enerjilerinin 

geri kazanılmasında çoğu kez ısı boruları tercih edilir. 

 

Spiral Isı Değiştiricileri 

Spiral ısı değiştiricileri iki adet spiral olarak kıvrılmış levhadan ibaret olup alın yüzeyleri iki 

düzlemsel levha ile kapanmıştır. Küçük bir hacim içinde çok büyük ısı geçiş yüzeyi elde 

edilmesi yönünden çok avantajlıdır. 1 m hacim içinde 80 m ye kadar ısı geçiş yüzeyi elde 

edilebilmektedir. 

 

Hava-Su Isı Değiştiricileri 

Hava-su ısı değiştirgeçleri,  atık bir gazdaki ısıyı direkt olarak sıvı bir ortama aktaran 

sistemlerdir. Gaz-sıvı ısı değiştirgeçleri düşük veya orta sıcaklık aralığındaki egzost gazlarından 

atık ısı geri kazanımı amacıyla kullanılırlar. 
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Başlıca uygulama alanları arasında; proseslerde sıvıların ısıtılması, su ısıtma, buhar kazanlarında 

besleme suyunun ön ısıtılması, sayılabilir. Kanatçıklı Borulu Isı Değiştiricileri, Atık Isı 

Kazanları, Ekonomizerler ve Kızdırıcılar olmak üzere dört ana türü bulunmaktadır. 

 

Hava-su ısı değiştirgeçlerinin kullanıldığı yerlerde atık gaz sıcaklığının çiğlenme noktasının 

altına düşmemesine özen gösterilmelidir. Aksi takdirde, özellikle kullanılan yakıtların kükürt 

ihtiva ettiği hallerde, asit oluşumuna bağlı olarak yüzeylerde korozyonlar ortaya çıkabilir [2].  

 

Yapılan araştırmalarda atık ısının kullanımında ısı kaynağının ve ısıtılacak malzemenin fazının 

önemli olduğu görülmüştür. Bu çalışmada enerji üretim tesisi atık ısının değerlendirilmesinde 

hava-su ısı değiştiriciler grubundan Ekonomizer kullanımına karar verilmiştir.  

 

Baca gazlarının ısısından yararlanarak besleme suyunun ısıtılmasını sağlayan ekipmanlara 

ekonomizer denilmektedir. Atık ısı kazanlarının verimliliğini arttırmak ve kazanlar içindeki 

aşırı sıcaklık değişmelerini önlemek için besleme suyu ekonomizerde ısıtılarak kazana 

gönderilir.  Ekonomizerin tesiste kullanılmasının bir faydası da suyun ısıtılması sırasında, 

kazanda birikime yol açacak maddelerin çökelmesine ve kazana gitmeden sudan 

ayrılabilmesine olanak vermektir. 

 

SERA 

Ülkemizin de içinde bulunduğu Akdeniz havzasında toplam örtü altı alanının 300.000 ha'dan 

fazla olduğu; sera ve yüksek tünel alanlarının ise 170.000 ha dolaylarında olduğu 

bildirilmektedir. Türkiye, bu ülkeler içerisinde alçak plastik tünel alanları bakımından Mısır'dan 

sonra 2., sera alanları bakımından ise İspanya ve İtalya'dan sonra 3. sırada yer almaktadır[3]. 

 

Türkiye'de örtü altı yetiştiriciliği 1940'lı yıllarda Antalya'da kurulan seralar ile başlamıştır. 

1940-1960 yılları arasında seracılığın gelişimi çok yavaş olmuş ve özellikle Antalya ve İzmir 

civarında yayılma göstermiştir. Bu yıllardan sonra plastiğin örtü materyali olarak kullanılmaya 

başlanması ile sera alanlarında hızlı bir artış görülmüştür. Sera alanlarındaki en hızlı artış 1975-

1985 yılları arasında gerçekleşmiştir, bundan sonraki yıllarda artış devam etmekle birlikte daha 

yavaş olmuştur[4]. Son yıllarda tarımsal alandaki gelişmeler, bakanlıklar tarafından verilen 
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destekler ve meyve sebze üretiminde oluşan sıkıntılar seracılığın tekrar ivme kazanmasına 

sebep olmuştur. 

 

Seracılığın gelişimini etkileyen faktörlerden en önemlileri arazi maliyetleri ve işletme 

giderleridir. İşletme giderleri; işçilik, hammadde ve sarf malzemeleri, enerji (ısıtma), pazar 

ulaştırma maliyetleridir. Isıtma maliyetleri bölgelere göre değişmekle beraber %30-60 arasında 

değişmektedir. Maliyetin yüksek oluşu sebebiyle seracılık ülkemizde sadece belli bölgelerde 

yapılmakta ya da kış üretimi yapılmamaktadır. Ayrıca ısıtma genel itibari ile geleneksel 

yöntemlerle ya da fosil yakıtlar kullanılarak yapılmaktadır.  

 

Ülkemizde başlangıçta seracılık, geleneksel yöntemler ve aile içinde yapılarak başlamış, daha 

sonraları modern seraların kurulmasıyla teknolojik kriterleri sağlamaya başlamıştır. Çok farklı 

sera şekil ve ölçüleri olmasına karşın genellikle cam ve plastik sera olmak üzere iki şekilde inşa 

edilmektedir. 

 

ODAYERİ ENERJİ ÜRETİM TESİSİ ATIK ISISININ SERA ISITMADA 

KULLANILMASI 

Depolama sahalarında depolanmış olan büyük miktardaki organik atıkların havasız ortamda 

çürümesi sonucunda depo gazı oluşmaktadır. Depo gazı genellikle metan (%50-60), 

karbondioksit (%35-40) ve azot gibi bileşenlerden (%3-10) oluşur. Bu gazın kompozisyonunda 

ayrıca iz (trace) miktarda oksijen, çeşitli organik kükürt bileşenleri, amonyak ve su bulunur. 

Depo gazı içerisinde bulunan metan gazı CO2’e göre yaklaşık 21 kat daha fazla sera etkisi 

oluşturmaktadır. 

 

Depo gazı oluşumunu pH, atık karakterizasyonu, nem içeriği, çöp tane boyutu ve sıkıştırma 

oranı besi maddeleri ve sıcaklık gibi etkenler artırmakta ya da azaltmaktadır. Oluşan depo gazı 

50 metre aralıklarla açılan kuyulardan çıkarılmaktadır. Kuyulardan çekilen depo gazı 

manifoltlar vasıtasıyla emilerek enerji üretim tesislerine getirilir. Buralarda yoğuşturularak nem 

oranı azaltılan gaz, özel motorlar vasıtasıyla yakılarak enerji üretiminde kullanılmaktadır. 
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Odayeri Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında toplanan depo 

gazı 1.4 MW kapasitesindeki 15 adet motorda elektrik enerjisi üretiminde kullanılmaktadır. Bu 

tesiste depo gazı yakılmakta ve çok yüksek sıcaklıkta baca gazı atmosfere verilmektedir.  

Yapılan baca gazı analizleri sonucunda ortalama 470 °C ve 12.500 m
3
 fiili debide egzoz gazı 

atmosfere verildiği görülmüştür. Enerji üretim tesisi genel görünümü Resim 1’de verilmiştir.  

 

Resim 1: Odayeri Enerji Üretim Tesisi Genel Görünümü 

 

Ön araştırma faaliyeti sonucunda seranın ölçüleri tespit edilmiştir. Ölçülerin 

kararlaştırılmasında TSE standartları, mevsimlik çiçek üreten sera işletmecileri ve sera yapan 

firmalardan gelen veriler kullanılmıştır. Yine aynı kaynaklar vasıtasıyla sera kurulumunda 

kullanılacak malzemeler ve özellikleri tespit edilmiş, elde edilen veriler doğrultusunda sera ile 

ilgili detaylar netleştirilmiştir.  

 

Odayeri düzenli depolama sahasında yapılan plastik seralar oluk altı yükseklikleri 4,5 metre, 

çatı yüksekliği 7 metre ve tünel genişliği 9,6 metre şeklinde yapılmaktadır. Çatı şekli gotik olan 

bu seralarda yan duvarlar polikarbon, çatı polietilen malzemeden yapılmaktadır. Seranın ebatları 

işletme şartları da göz önüne alınarak 65×48 metre 5 adet tünelden oluşması planlanmış ve 

imalatı bitirilmiştir. Seranın depolama alanındaki yerleşim yeri Resim 2’de genel görünümü de 

Resim 3’te verilmiştir.  
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Resim 2: Depolama Alanı Sera Yerleşim Yeri  

 

Resim 2: Sera Genel Görünümü  

 

Kurulacak atık ısı geri kazanım sisteminin dizayn edilmesi için seranın ısıl ihtiyacı ve egzoz 

gazı özellikleri önemli unsurlardır. Odayeri Enerji Üretim Tesisi baca gazı özellikleri Tablo 

1’de verilmiştir.  
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Tablo 1: Odayeri Enerji Üretim Tesisi Baca Gazı Özellikleri 

Emisyon 

Kaynağı 

Adı/Kod 

SKHKKY 

(Ek-5'de 

Yer 

Aldığı 

Grup) 

Açıklama 
Parametre (mg/Nm3) 

CO NO NO2 SO2 İslilik/Toz 

Ort. S.D. Ort. S.D. Ort. S.D. Ort. S.D. Ort. S.D. 

1/Gaz 

Motoru-1 

Bacası 

A/7.1 
Gerekli bütün 

parametreler 
sağlanmıştır. 

471,13 755 343,73 - 26,85 581 7,46 69,7 - 151,1 

2/Gaz 

Motoru-3 

Bacası 

A/7.1 
Gerekli bütün 

parametreler 

sağlanmıştır. 
479,17 755 327,29 - 26,84 581 24,89 69,7 - 151,1 

3/Gaz 

Motoru-4 

Bacası 

A/7.1 
Gerekli bütün 

parametreler 

sağlanmıştır. 
447,03 755 296,35 - 23,38 581 1,2 69,7 - 151,1 

4/Gaz 

Motoru-5 

Bacası 

A/7.1 
Gerekli bütün 
parametreler 

sağlanmıştır. 
449,9 755 388,27 - 31,64 581 15,43 69,7 - 151,1 

5/Gaz 

Motoru-6 

Bacası 

A/7.1 
Gerekli bütün 
parametreler 

sağlanmıştır. 
473,52 755 396,55 - 33,13 581 23,63 69,7 - 151,1 

 

Sera ölçüleri, şekli ve kullanılacak malzemelere karar verilmesiyle birlikte ısıl hesaplamaları 

yapılmaya başlanmıştır. Sera ısıl ihtiyacının hesaplanmasında, yapımda kullanılacak her 

malzemenin sebep olduğu ısı kayıpları ve hacim kaynaklı hava değişimine bağlı ısıl kayıplar 

göz önüne alınarak gerekli ısı miktarı belirlenmiştir. Topraktan kaybolan ısı ve ışıma yolu ile 

kazanılan ısı, hesaplamada ihmal edilmiştir. Isıl ihtiyaç hesaplamalarının yapılmasında çok fazla 

yöntem olmasına rağmen net ve anlaşılabilir olması açısından 2007 Ashrae Handbook [5] 

kitabından yararlanılmıştır.  

 

Sera yan duvarları polikarbon ve çatısı polietilen olan seranın iki malzeme türünün ısıl 

geçirgenlik katsayıları ve alanlarına göre yüzeyden oluşacak ısı kaybı (Qc) ve serada hava 

değişimi ile meydana gelecek ısı kaybı (Qi) hesaplanarak seranın toplam ısıl ihtiyacına 

ulaşılmıştır. 
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Qt= Qc+ Qi 

Qc=U.A.∆t 

Qi=0,5.V.N.∆t 

 

Hesaplamalar sonucunda 3.120 m
2
’lik bir seranın İstanbul şartlarında ısıl ihtiyacı 800.000 kcal 

olduğu ortaya çıkmıştır. Sera ısıtma ihtiyacı doğrultusunda gerekli sıcak su debisi 

hesaplanmıştır. 

 

İhtiyaç duyulan enerji miktarını sağlayacak geri kazanım sistemi dizayn edilmiştir. Baca gazının 

içeriği ve ısıl gereklilikler göz önüne alınarak malzeme seçimi, ebat ve şekil belirlenerek 

ekonomizer üretimine başlanmıştır. Ekonomizer bacaya monte edilecek motordan atılan sıcak 

egzoz gazını alacak, içerisine yerleştirilen kanatlı borular vasıtasıyla borunun içerisinde bulunan 

suyu ısıtacaktır. Yerleştirilen boruların çapı 20 mm dikişsiz ST37 kalitedir. Boruların dış 

kısmına yüzey alanını artırmak maksadıyla kanatlar kaynatılmıştır. 

 

Enerji üretim tesisi baca çıkış noktasına yakın bir noktaya yerleştirilen ekonomizerin ürettiği 

sıcak su 90-70 °C çevrimi ile sıcak su üretmektedir. Üretilen sıcak suyun sera kalorifer 

tesisatına taşınması yer altından geçen borular vasıtasıyla yapılacaktır. Ön izolasyonlu DN 150 

iç çapındaki borular, toprak altında boruların korozyona uğramaması, minimum ısı kaybını 

sağlaması yönünden tercih edilmiştir. 

 

Seralarda ısıtma sistemi bölgelere, yetiştirilecek ürün çeşidine ve yetiştirme ortamının yapısına 

göre farklılık göstermektedir. Odayeri düzenli depolama sahasında kurulan mevsimlik çiçek 

üretim serasında çelik borulu ısıtma sistemi tercih edilmiştir. Ekonomizerde ısıtılan su 

sirkülasyon pompası, genleşme tankı ve kolektör yardımıyla serada belli bir düzen dahilinde 

monte edilmiş boru hattına verilerek ısıtma sağlanacaktır. Sera içerisinde 50 mm kalınlığında 

borularla ısıtma işlemi yapılacaktır. 
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Çalışma kapsamında geri kazanılan ısı, kurulan seranın ısıtılmasında kullanılmıştır. Sera işletme 

maliyetlerinin en önemli kalemi olan ısıtma giderleri böylece ortadan kaldırılmıştır. Atık ısının 

transfer edilmesi sonucu seranın ısıtılmasıyla, çevre kirliliği önlenmiş, enerji verimliliği 

sağlanarak enerjiye olan talep azaltılmış, seranın ısıtılması için geleneksel olarak kullanılan fosil 

yakıtlara bağlılık ortadan kaldırılmış ve hammadde tasarrufu sağlayan, çevre dostu bir sistem 

ortaya konulmuştur.  

 

Düzenli depolama sahaları ve içerisinde atıl durumda bulunan bölgeler bu sahaların kullanım 

ömrü sonunda kısıtlı değerlendirme olanakları olan bölgelerdir. Seranın atık yığınları üzerine 

kurulması çalışmanın en önemli kazanımlarından biridir. Pazar olanakları bakımından gelişmiş 

büyükşehirlerde sera kurmak-işletmek oldukça masraflı bir süreçtir. Arazi sıkıntısının bu yolla 

çözülmesi önemli sonuçlar doğuracaktır. 

 

Atık ısının atmosfere verilmesinin önlenmesi, küresel ısınmaya olumlu katkısı ve aynı zamanda 

sera ısıtmada fosil yakıt kullanımını yok etmesi ile çarpan etkisi oluşturmaktadır. 

 

Atık ısının değerlendirilmesi sadece atık yönetim sektörünü ilgilendiren bir konu olmayıp demir 

çelik, termik ve doğalgaz santralleri, boyahaneler vb. birçok sektör için incelenmesi gereken bir 

konudur. 

 

Belediyelerin atık yönetim sistemlerini planladığı ve uygulamaların başladığı günümüzde atık 

bertarafının getirdiği ekonomik yükün azaltılması açısından son derece dikkate değer bir 

çalışmadır.  
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ENDÜSTRİEL VE KENTSEL GELİŞİM İN ÇEVRE İLE ETKİLEŞİMİ 

KOCAELİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME 

 

Savaş AYBERK 

OKAN Üniversitesi 

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi  Öğretim Üyesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü Md. 

 

ÖZET: 

Kocaeli adı, en özgün doğal değerlerle bezenmiş,eşsiz ve yaşam için gerekli ve elverişli tüm 

ekolojik olanakları barındıran bir yöreyi tanımlamaktadır. Bir yaklaşıma göre. 

3200 yıl boyu Kocaeli nin doğal varsıllıklari insanları kendine çekmiştir.Sürekli yerleşim alanı 

olabilmesinde,uygun konumunun yanı sıra barındırdığı insanları besleyecek olanaklara sahip 

olmasının payı vardır. 

Kocaeli için sanayileşme tercihi yapıldığından bu yana çevre sorunları yönünden oldukça dikkat 

çeken bir konuma ulaşmıştır. 

 

GİRİŞ 

Kocaeli’ nin Üstünlükleri  

Kocaeli yarımadası,İstanbul boğazından Sakarya ırmağına değin uzanan bir alanı 

kapsamaktadır. Bu alan içinde yarımadanın en başta gelen özelliği çok uygun iklim koşullarına 

sahip olmasıdır. Yarımadanın tümünde akarsuların suladığı düzlüklerde verimli tarım toprakları 

uzanır.Kuzeyden gelen hava etkilerine açık olan yamaçlar,Karadeniz etkisi altında oluşan 

karışık yapraklı ağaçlarının oluşturduğu nemli orman alanları ile örtülüdur.Güneye bakan ve 

kurakça yamaçlar genellikle meşe ve Akdeniz ağaççık ve çalı türleriyle örtülüdür.Bu yazı ile 

Kocaeli yarımadasının Kocaeli ili sınırları içeriside kalan bölümü üzerinde 

yoğunlaşılmıştır.Kocaeli il alanı, Kocaeli yarımadasının doğusunda İstanbul il sınırından 

Sakarya Irmağına değin uzanan alanda yerleşiktir.Kocaeli yarımadası ile ilgili olarak sozü 

edilen yaşam için uygun ekolojik koşullar Kocaeli il alanı içinde geçerlidir.Özetle Kocaeli il 

alanı ekolojik yönden üstün özelliklere sahiptir. 
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Kentleşmenin Gelişimi  

Kağıt fabrikalarının kuruluşu ve gelişmesi,1960 lı yıllar sonrasında sanayi alanında  gelişmeler 

merkez ilçe İzmit,Kocaeli nin öteki ilçelerinden ve öteki illerden göç almaya başladı.Gelen 

nüfusun yarattığı konut sorunu uzun yıllar İzmit te kentleşmenin bir sorun olarak sürmesine 

neden olmuştur.Günümüzde de kentleşme sorunlarını çözmek için yoğun çaba 

bulunmaktadır.Birçok yerde yerleşim ve sanayileşmenin iç içeliğinden kaynaklanan sorunlar 

yaşanmaktadır.Kocaeli Büyükşehir Belediyesi,il alanında 4 milyon dolayında bir nüfusu 

barındıracak bir imar planlamasını hedeflemektedir. 

  

Sanayileşmenin İlk Adımları İle Gelişimi 

Kocaeli Osmanlı Döneminin gemi yapımında önde gelen merkezlerinden birisidir.Uygun 

konumu ve varsıl orman kaynakları ile desteklenen tersane için sanayileşmenin ilk adımlarını 

oluşturduğunu söyleyebiliriz. Kocaeli sanayileşmesinde en önemli başlangıç noktasının ilk kağıt 

fabrikasının kuruluşudur.1934 de temeli atılan ve 1936 da  ilk üretime başlayan kağıt fabrikası, 

genç Türkiye ve Kocaeli nin kalkınma yaşamında iz bırakmıştır. 

 

Kocaeli nin sanayileşme tarihinde en önemli adım 1960 dan sonra atılmıştır.1961 anayasası 

planlı kalkınmayı anayasal bir ilke konumuna getirmiştir. Planlı kalkınma çerçevesinde Türkiye 

genelinde sanayi kurulabilecek alanların belirlenmesi sırasında Kocaeli için de karar verildi. 

Dönemin ‘’İmar İskan Bakanlığı’’ Bölge Planlama Müdürlüğü 1962 yılının kasım ayında 

açıkladığı bir kararda Kocaeli,Tütünçiftlik-İzmit arasında uzanan Derince düzlüğünden 

yararlanılacağı,bu alanın ardından İzmit körfezi ile Sapanca gölü arasındaki alana doğru 

genişleme sağlanacağı bildirilmiştir. 

 

İzmit Sanayi ve Ticaret Odası önderliğinde toplanan ilgililer,sanayinin gelişimi için uygun 

bedelle arazi,su ve enerji sağlanması isteminde bulundular.Bakanlık anılan bölgede arazi 

verileceği,elektriğin Tunçbilek ten,suyun yeraltından elde edilebileceğini belirtmiştir. Bu karar 

ile Kocaeli nin geleceği,bir başka deyişle izleyen 50 yıldaki yazgısı çizilmiştir.1960 lı yıllarda 

temelleri atılan ve sonraki yıllarda dev üretim tesislerine dönüşen TÜPRAŞ,PETKİM,İGSAŞ 

gibi önemli tesisler,Derince düzlüklerinde  sanayileşmenin ilk ve etkili adımları 

olmuştur.Pirelli,Good Year,Brisa,Kordsa,Hyundai  gibi tesislerle sanayileşme Sapanca yönüne 
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doğru gelişmiş ve 1990 lı yıllarda İzmit Körfezi nin güneyine yönelmiş, Tersane ile sanayi  

deneyimi bulunan yörede sanayi, Ford ile güçlü bir yayılıma ulaşmıştır.1970 den sonra İstanbul 

un etkisi,yabancı sermayenin ilgisi ve kamu destekleri ile Gebze gelişmiş devleşmiştir.1990 lı 

yıllara değin sessisce gelişen Dilovası,çevre kirliliği ile özdeşleşen biçimde öne çıkmıştır. 

 

Yaşanan  Sorunlar 

Kocaeli kentleşme-sanayileşme sarmalının odağında,son 50 yıl boyunca çevre sorunlarının 

bütün tür ve boyutlarını yaşadı.1960 lı yılların ortalarından  başlayarak,kentsel ve endüstriel 

atıkların etkisiyle İzmit Körfezi ileri boyutlarda kirlendi.Körfezin kirliliği ve yarattığı etkiler 

1990 lı yıllara değin sürdü.İzmit körfez kirliliği uzun yıllar çevre ile ilgilenenlerin gündeminde 

örnek olay olarak ön sıralarda yer aldı.Bugün dahi kirlilik tümüyle ortadan kalktı 

denemez.Körfeze akan dereler,yüzeysel akışla toplanan kirleticiler ve körfeze giren deniz 

araçlarının atıkları körfezin kirlenmesine neden oldu.Sapanca Gölü batısından Hereke ye değin 

uzanan alan hava kirliliği koridoru olarak nitelendirilebilir.Bu koridorun en etkili kaynağı 

birbirine koşut giden TEM ve D100 karayollarıdır.Bu yollar Anadolu, İstanbul veTrakya 

bağlantılarını sağlayan,araç yükü yüksek önemli yollardır.Bu yolların oluşturduğu ana eksen 

üzerinde İzmit doğu sanayi,İzmit merkez kentsel dokusu,İzmit batı sanayi alanları Gebze 

yerleşim ve sanayi alanı yer alır.Kocaeli, kentsel dokusu kimi yerde yollar ve sanayi tesisleriyle 

iç içe gelişmiştir.Yol ekseni üzerinde yerleşen nüfus,karayollarından ve sanayiden kaynaklanan 

kirlilikten yoğun biçimde etkilenmektedir.Kentsel alanda doğal gaz yaygın biçimde 

kullanılmasına karşılık kış aylarında kimi alanlarda kullanılan kömür etkisiyle ısınma kaynaklı 

kirlilik gözlenebilmektedir.İki karayolu boyunca arazi olanakları çerçevesinde daralıp 

genişleyerek uzanan sanayi bölgelerinde Türkiye nin önde gelen üretim tesisleri bulunmaktadır. 

 

Osb Lerin Getirdiği Sorunlar 

Bugünkü gelişmişlik düzeyinde Kocaeli OSB ler ile dikkat çekmektedir.Kuruluş 

aşamasındakiler ile birlikte 16 ya ulaştığı belirtilen OSB ler sanayinin gelişimi ve çevre dahil 

çeşitli yönleriyle denetimi yönünden birçok yararı olması yanında yarattığı çevre üzerinde 

yarattığı baskılar yönüyle dikkate alınması gerekmektedir. OSB sayıları ve büyüklükleri 

yönüyle Kocaeli önde gelen bir konuma sahiptir.Ancak kuruluş aşamasında geniş arazileri 
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kaplaması,toprak,doğal bitki örtüsü ve su havzaları üzerinde yarattığı doğrudan etkiler ve 

bulunduğu yöreye çektiği yeni kent alanları ile oluşturduğu dolaylı etkileri görmek zorundayız.  

 

Dilovası 

Dilovası adı 2005 yılından bu yana kamuoyunda bilinir,anılır olmuştur.Dilovasında yapılan 

gözlem ve incelemeler ölümlerin büyük bölümünün kansere bağlı olduğunu 

göstermiştir.Bilgilerin basında yer almaya başlamasıyla Dilovası, ülke çapında gündem 

yaratmayı sürdürmüştür. 

 

Dilovası, 1950 li yıllara değin Kocaeli nin geleneksel kırsal görünümlerini taşıyan bir 

alandı.Bugünkü Dilovası,yoğun yerleşim alanı özellikleri hayal edilemezdi.Yakınlarda Çerkeşli 

,Tepecik,Tavşancıl adlarıyla bilinen köyler kendi geleneksel yaşamlarını sessizce 

sürdürüyordu.Köy yolları düzeyinde ulaşım bağlantıları dışında yol alt yapısı 

bulunmuyordu.1950 yılında kurulan Karayolları Genel Müdürlüğü,yurt çapında büyük bir yol 

yapımı atılımına girişti.Bu çerçeve içerisinde İstanbul ile Ankara arasını çağdaş bir ulaşım 

altyapısına kavuşturma isteği ile ülkenin en önemli karayollarından olan yolun yapımına 

başlandı.Yolun İstanbul dan başlayan bölümü,Dilovası na ulaştığında yıl 1955 olmuştu.Yapımı 

süren yol,1957 de İzmit  kent merkezinin kıyı kesiminden geçmekteydi.Yol ülke ekonomisine 

ve geçtiği her noktanın toplumsal ve ekonomik yaşamına gözlenebilir bir canlılık getirmeye 

başladı.Bu canlanma Dilovası yönünden de geçerliydi.Yol ile birlikte gelişen karayolu 

taşımacılığı yol boyu konaklama,dinlenme tesisleri oluşumunun ortaya çıkmasını 

getirdi.Dilovasında yolun geçmesiyle özellikle kamyonların durup dinlenmesi için çay içilen,bir 

şeyler yenebilen yapılanmalar ortaya çıkmaya başladı.O günlerin Dilovası,Dilderesinin iki 

yanında oluşan ve kuzebatı yönünde uzanan alüviyonal düzlükler üzerinde oluşturulmuş,meyva 

bahçeleri ile kaplı bulunmaktaydı.Yamaçlarda orman ağaççık ve çalı türlerinin yarattığı yeşil 

dokunun egemenliği gözleniyordu. 

 

Bunların yanı sıra Dilderesi boyunca uzanan,derenin pırıl pırıl akan sularıyla sulanan, verimli 

tarım topraklarda yerel halkın yetiştirdiği mevsimlik tarım ürünleri yol boyuna çıkmaya 

başladı.Verimli tarım toprakları,karayolu ulaşımının gerçekleşmesi,denize yakınlık,varolan 

demiryolu yöreyi çekici kılan büyük üstünlükler olarak gözleniyordu.1950 li yılların 2.yarısında 
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yolun geçişi dışında önemli bir olay yaşanmadı.Ancak yöre üzerinde etkileme gücü en yüksek 

yerleşim alanının İstanbul ve İstanbul da Geleceği öngören imar planlarına girişilmiş olması 

yörnin geleceği üzerinde birtakım değişimlerin izlerini taşıyordu.1960 lı yıllarda, Devlet 

Planlama Teşkilatının kurulması ardından ülke çapında planlı kalkınma çabalarına girişilmiş 

olması sanayileşmenin yer seçimini etkiliyordu. Dilovasının gelecekte nasıl biçimleneceğini 

gösteren ilk adımlar ilk gelen sanayi kuruluşlarıyla atılmaya başlandı.  

 

İlk önemli sanayi tesisinin Dilovasına gelmesi 1964 de gerçekleşti.1969 da Çolakoğlu 

Metallurji geldi.ardından Sümerbank,Nasaş,Olmuksa,Lever,Sedef tersanesi,DYO,BASFgibi 

önemli kuruluşlar yörede yerleşti.Bu yerleşimler ile yörenin önemli bir sanayi merkezi 

olmasının güçlü işaretleri ortaya çıkmış oldu.1970 ve sonrası yörede arazi alım satımı 

gözlenebilir bir canlanma gösterdi.1973 e gelindiğinde o yıllarda Gebze yokuşu olarak anılan 

yolun vadiye bakan yamaçlarında arsa ofisi adı verilen küçük barakalarda arazi ve arsa 

pazarlanmaya başlandı.Bu yolla Dilderesinin iki yanındaki düzlükler başta olmak üzere izleyen 

yıllarda yamaçlar parsellenerek sanayi arsalarına dönüştürüldü. 

 

Sanayi kuruluşlarının yörede yoğunluğunu arttırmasına koşut olarak yöre yoğun biçimde göç 

almaya başladı.Yöreye gelen insanların kendilerine konut edinme telaşı nedeniyle vadinin 

kuzey,kuzey doğu yönündeki yamaçlara ve daha sonra karayolunun güneybatı yamaçlarına 

yerleşmeye başladıkları gözlendi.Nüfus ve yerleşim yoğunluğu 1970 li yıllarda artış 

gösterdi.Yörede sanayileşme düzenli olmayan biçimde gelişti.Bu gelişime koşut olarak nüfus 

arttı ve çokça dile getirilmemekle birlikte çevre sorunları tırmanış gösterdi. 

 

Yörede gelişmeler ve sorunlar yoğunluk gösterdikçe yörenin yönetimi için etkin önlemler 

alınması gereği ortaya çıktı.Bu kapsamda önemli kamusal örgütlenme adımları atıldı.Gelişen 

nüfusun gereksinimlerni karşılamak,gelişmeleri denetim altına almak amacıyla atılan ilk 

adımların başında yerel belediye örgütlenmesinin kurulması geliyordu. 

 

Bu alanda yapılan çalışmalar sonucunda ve 31 12 1986 da Resmi Gazete de yayınlanan 

Bakanlar Kurulu kararı ile Dilovası Belediyesi kuruldu.Belediye alanı Çerkeşli ve Muallimköy 

ü kapsamaktaydı.İlk seçim 1987 de yapıldı,başkan ve meclis üyeleri seçildi.  
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Sanayinin yasal bir düzen altına alınması için organize Sanayi Bölgeleri (OSB)Yasasına uygun 

bir yapılanmanın gerekliliği algılanmaktaydı.Bu alandaki çalışmalar 1990 lı yıllarda Dilovası 

sanayicilerinin girişimleriyle başlatıldı. 21 01 1998 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan karar ile 

yöre  OSB kapsamına alındı. Tüm çalışmalar 15 ağustos 2002 de tamamlanmış ve OSB bolge 

müdürlüğü kuruluşu gerçekleşmiştir.OSB alanı 822 hektar olup,192 firma çalışmaktadır.Sanayi 

veTicaret Bakanlığı nın 22 05 2002 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan Kararı ile DOSB 

Dilovası OSB adıyla onaylanmıştır. 

 

22 mart 2008 tarihli Resmi Gazete de yayınlanan karar ile Dilovası İlçesi de kurulmuştur. 

Dilovası 1955 de karayolunun geçmesiyle başlayan ilk kıpırdanmalarının ardından uzun yıllar 

sessizliğini korumuş,1970 li yılların başlarında özellikle toprak satışları ile gözlenebilir bir 

devingenliğe ulaşmıştır.Saanayileşme ve kentleşmede yoğunluk artışı 1980 li yılların 

ortalarında hız kazanmış ve 2000 li yılların başlarında çevre sorunları iyice algılanır olmuş ve 

yakınmalar artmıştır.Basında yoğun biçimde duyulur ve ‘’Dilovası-Kanser ovası’’ deyişi ile 

algılanır olmuştur.Bu durum nedeniyle tüm yurtta ve ilgili çevrelerde önemli bir gündem 

yaratmıştır.Dilovasında 1987 yılında nüfus 2500-3000 aralığında ve sanayi tesisi sayısı 14 

dolayında iken 2006 yılına ulaşıldığında nüfus 60 000 ler dolayına ulaşmış ve tesis sayısı 171 

olmuştur. 

 

Dilovası ile ilgili oluşan yoğun gündem en çok Kocaeli il yöneticilerinin ilgi alanına 

girmekteydi. Çevre ve Orman Bakanlığı Kocaeli il yönetimi, ilgili vali yardımcısı başkanlığı 

altında Kocaeli Üniversitesi(KOÜ),Gebze İleri teknoloji Enstitüsü(GYTE) ve TUBİTAK MAM 

temsilcileri ile toplanarak, Dilovasın da kirletici kaynakları ve başlıca kirleticilerin belirlenmesi 

konusunda işbirliği sözleşmesinin önemli bir adımı 14 şubat 2005 de oluşturuldu.İlk adımda 

Dilovasında kurulu tüm tesisler,yaklaşık 170 tesis taramadan geçirildi.Taramalarda tesislerin 

üretim ve çalışma alanlar ile,hammade,yakıt kaynakları,varsa gaz,sıvı,katı atıkları incelendi.İlk 

incelemeler sonucunda 40 dolayında tesisin çevre yönünden olumsuz etkileri olduğu 

gözlenerek,daha ayrıntılı inceleme yapma kararı alındı.İkinci aşama incelemede tesislerin 

özellikle baca  atıkları inceleme konusu yapılarak gaz ve toz atıkları belirlendi ve bu açıdan 

alınması gereken önlemler belirlendi.Ara ve sonuç raporları, Kocaeli Valiliği,İl Çevre 
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Müdürlüğü ve Kocaeli Sanayi Odası na sunuldu.Alınan kararlara bağlı olarak Dilovasın da 

çeşitli kirlilik göstergelerini izleyen istasyonlar kuruldu.İstasyonlardan birisi belediye 

bahçesinde bir diğeri DOSB bölge müdürlüğü bahçesinde bulunmaktadır.Buralarda üretilen 

veriler Kocaeli Valiliği Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü tarafından anlık olarak izlenmektedir. 

 

Dilovası nın kamu oyunda yarattığı ilginin ağırlıklı önemi üzerine konuya duyarlı davranan 

TBMM 2006 yılında Dilovası Sorunları Araştırma Komisyonu kurdu(Kocaeli Gebze Dilovası 

Beldesi Sanayi Atıklarının Çevre ve İnsan Sağlığı Üzerindeki Olumsuz Etkilernin Araştırılarak 

Alınması Gerekli Önlemlerin Belirlenmesi 10/254 258 esas numaralı Meclis Araştırma 

Komisyonu).Komisyon Ankara çalışmalarını tamamladıktan sonra Kocaeli nde 26 04 2006 

tarihinde Valilik, Belediye, Üniversite ve ilgili kurum temsilcilerinin  temsilcilerinin katıldığı 

bir toplantıda bilgi aldı ve Dilovasında alan incelemesi yaptı.Hazırlanan rapor TBMM de 27 02 

2007 de görüşülerek benimsendi ve yayınlanarak kamu oyunun bilgisine sunuldu. Ulusal basın 

ve Kocaeli basını, Dilovası konusunda oluşan duyarlılığa karşı sürekli ilgili olmuş ve 

yayınlarında yer vermiştir. 

 

Kamoyu, üniversiteler, sivil toplum örgütleri,kamu,yerel yönetim , özel sektör ve OSB 

temsilcileri, odalar ve tüm ilgili taraflar ile konuyu paylaşmak amacıyla Kocaeli valilik makamı 

05 03 2011 tarihinde Kocaeli de geniş katılımlı bir çalıştay düzenlemiştir. 

 

Sağlık Bakanlığı Kanser Araştırma Dairesi Başkanlığı, Kocaeli nin çevre sorunları konusundaki  

ağırlıklı yerini ve Dilovası nın yarattığı toplumsal duyarlılığın farkında olarak tüm Kocaelini 

kapsayan bir projeyi başlatma kararı almıştır.Proje üniversitelerin katılımlarıyla 

sürdürülecektir.Projenin taraflarını biraraya getirme ve konıunun önemini vurgulama amacı 

taşıyan ilk toplantı 07 04 2011 de Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü ev sahipliğinde 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Dilovası,tüm boyutlarıyla ülke gündemine oturmuş ve çok yönlü bir duyarlılık yaratmıştır.Konu 

sanayileşme,kentleşme,ter ve üretim konusu seçimi,çevresel etkiler,insan sağlığı gibi 

kavramların etkileşim alanıdır.Burada ulaşılan sonuçlardan çıkarılacak çok dersler vardır.Yer 

,üretim konusu,teknoloji seçimi konularında ne denli duyarlı olunması gerektiği Dilovası nın 
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öyküsünde yerleşiktir.Yer seçimi çoğu kez raslantılara kalmaktadır.Daha sonra yapılacak 

düzeltmeler karmaşık düzenlemeleri ve yüksek maliyetleri zorunlu kılmaktadır.  

 

Gözlem ve Değerlendirme 

Kocaeli,kağıt fabrikasını başlangıç alırsak 75 yıl dolayında bir sanayileşme öyküsüne 

sahiptir.Sanayileşmenin yoğunlaşması 1960 ı izleyen yıllarda olmuştur.2010 lu yıllarda yalnızca 

Türkiye nin değil dünyanın önde gelen sanayi bölgelerinden biri olma konumuna ulaşılmıştır.75 

yılı kapsayan sanayileşme ve kentleşme süreci içinde yöre için baskı altında yorgun düştü 

diyebiliriz.1970 lerde başlayıp doruk noktasına 1990 lı yıllarda ulaşan ısınma kaynaklı hava 

kirliliği doğal gaza geçilince büyük çapta kontrol altına alındı.Trafik kaynaklı hava kirliliği 

bütün yoğunluğu ile sürüyor.Taşıt araçları motor teknolojilerindeki gelişmelere bağlı olarak 

salınan gaz ve toz oranları, araç başına değerler olarak azalsa da,araç toplam sayısındaki artış 

nedeniyle yörenin kirlenme yükü artmaktadır.Sanayi kaynaklı hava ve su kirliliğinde önemli 

iyileşmeler vardır.Büyük sanayi kuruluşları bu alanda yüksek maliyetli çevre teknolojisi 

yatırımları yaparak kirletici atıklarını alt düzeylere çekmektedirler.Küçük ölçekli ve çok 

sayıdaki üretim tesislerinden kaynaklanan kirlilik için alınması gerekli daha çok yol var 

görünüyor.Bu arada gerçekleştirilen arıtma tesisi yatırımları, körfeze gelen kirlilik yükünü 

önemli oranda düşürdü.Kentsel yüzey sularının denize taşıdığı kirleticiler halen tümüyle kontrol 

edilebilmiş değil.75 yıllık bir sanayi geçmişi olan alanda yılların birikimi yaygın biçimde olan 

toprak kirliliğinin varlığı bir gerçek.Ancak yayılım ve etki alanı ile ilgili kapsamlı ölçümler 

yapılması gerekiyor.Kentsel ve endüstriel kirliliğin yükünü taşıyan ve körfeze inen dereler, 

kirletici kaynağı olma özelliğini bir ölçüde sürdürüyor. 

 

Kocaeli, Türkiye de çevre gündeminin oluşmasında ağırlıklı bir yere sahip.Birçok örnekler 

sürekli olarak Kocaeli den veriliyor.Bu durum sürecek gibi görünüyor.Sorunların bir bölümü 

yapılan yanlışlardan,bir bölümü doğabilecekler öngörülemediği için ortaya çıktı.Geçmişi ve 

günümüzü yorumlamak ve değerlendirmek gerekli.Ancak Kocaeli, sorun saptamanın yanı sıra 

çözüm üretme yönünden de büyük bir birikim düzeyine ulaştı.Üniversite,kamu kesimi ve yerel 

yönetimlerdeki birikim ve örgütlenmeleri ile sivil toplum bilinçlenmesi ve gelişmesi bu 

alandaki umutlandıran gelişmeler oluşturmaktadır.Tehlikeli atıkların bertarafında atılmış önemli 

bir adım yakma tesisi ve katı atık yönetimi yönünden atılmış bir başka önemli adım atık depo 
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alanı ve atıktan enerji üretim tesisleri,Bu tesisler günümüzde İZAYDAŞ adı altında 

toplanmıştır.Kirlenme ve iyileştirme alanlarında yapılan ve yazılan her şey benzer konumdaki 

başka alanlar için yararlı örnekleri oluşturacaktır. 
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ÖZET 

 

 Artan nüfusa bağlı olarak gerçekleşen çevre kirliliği problemleri, çevreyle uyumlu 

kaynakların araştırılmasını ve geliştirilmesini ön plana çıkarmıştır. Bu süreçte tüm dünyada 

olduğu gibi ülkemizde de insan faaliyetlerinin yaşadığı bölgeye olan baskısı hızla artmaktadır. 

Bu baskıyla birlikte doğal kaynakların daha yoğun kullanımı kaçınılmaz hale gelmektedir. 

Ancak artan nüfus ve tükenen doğal kaynaklar gelecekte hiç istenilmeyen durumlara yol 

açabilir. Gelişmiş ülkelere bakıldığında atıkların büyük bir çoğunluğunun geri dönüştürülerek 

ekonomiye kazandırıldığı görülmektedir. Ülkemizdeki atıkların önemli bir bölümü geri 

kazanılabilir nitelikte olmasına rağmen geri dönüşüm oranlarının çok düşük düzeylerde olduğu 

bilinmektedir. Ülkemizde tarımsal atıkların başında gelen ve hasattan sonra büyük bir 

çoğunluğu tarlalarda bırakılan yıllık bitki sapları toprağa karışmakta ya da yakılarak yok 

edilmektedir. Özellikle yakılarak yok edilmesi sonucu önüne geçilemeyen yangınların oluşması 

en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Orman endüstri atıkları ise değerlendirilme imkânı bulsa 

da her bölgede istenilen düzeyde toplanamaması nedeniyle büyük bir çoğunluğu yakacak olarak 

kullanılmaktadır. Bütün bu atıkların farklı alanlarda değerlendirilmesi sağlanmalıdır. Buda 

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde ara toplama depoları oluşturularak gerçekleşebileceği 

düşünülmektedir. Bu sayede çiftçilerimize de ek gelir kaynağı sağlanacaktır. Sonuç olarak 

toplama depolarına alınacak olan atıklar çevre, insan sağlığı ve ekonomi için fayda 

sağlayacaktır. 

Anahtar kelimeler: Atık yönetimi, orman endüstrisi, tarımsal atık. 
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1. GİRİŞ 

 

 Teknolojik gelişmeler ve sanayileşme ile paralel olarak yaşanan hızlı kentleşme ve nüfus 

artışı, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki baskısını 

hızla artırmaktadır. Bu süreçte üretim ve pazarlama faaliyetlerindeki genişleme, doğal 

kaynakların daha yoğun kullanımını kaçınılmaz kılarken, sürekli artan tüketim eğilimi ile 

birlikte oluşan atıklar da, hem miktar ve hem de zararlı içerikleri nedeniyle çevre ve insan 

sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır.  Hızla artan dünya nüfusuna paralel olarak doğal ve 

sentetik ürünlere olan talepler her geçen gün artmakta ve bu artışla birlikte tüketim artmakta ve 

atık oluşmaktadır [14,6]. Her türlü üretim ve tüketim faaliyetleri sonucunda, fiziksel, kimyasal 

ve bakteriyolojik özellikleriyle karıştıkları ortamların doğal bileşim ve özelliklerinin 

değişmesine yol açarak dolaylı veya doğrudan zararlara neden olabilen ve ortamın kullanım 

potansiyelini etkileyen katı, sıvı veya gaz halinde atık maddeler oluşmaktadır. Bu koşullarda, 

gelişen çevre bilincine paralel olarak çevrenin korunması bütün dünyada ülkelerin temel 

politika öncelikleri arasında giderek ön sıralara yerleşmekte ve atık yönetimi de çevre koruma 

politikaları arasında ağırlıklı bir yer tutmaktadır. Doğal kaynakların hızla tüketilmesinin önüne 

geçilmesi ve üretilen atıkların çevre ve insan sağlığı için bir tehdit olmaktan çıkarılarak 

ekonomi için bir girdiye dönüştürülmesini amaçlayan atık yönetim stratejileri, tüm dünyada 

giderek öncelikli bir politika hedefi olarak benimsenen “sürdürülebilir kalkınma” yaklaşımının 

temelini oluşturmaktadır[11, 6].  

 

 Atık yönetim sisteminin geliştirilmesinin ulusal çevre politikaları ve sürdürülebilir 

kalkınma stratejileri arasında ağırlıklı bir yer tutması gerekirken, ülkemizde bu alan, politika 

öncelikleri arasında yer almamış, atık yönetim kapasitesini güçlendirmeye yönelik 

düzenlemeler, hazırlanan plan ve projeler uygulamaya aktarılamamıştır. Yasal bir zorunluluk ve 

uluslararası bir taahhüdümüz olmasına rağmen, Türkiye’nin “Ulusal Atık Yönetim Stratejisi” 

belgesi ve buna bağlı olarak bölgesel ve yerel atık yönetim planları henüz hazırlanabilmiş 

değildir [6]. Bu noktada yapılan düzenlemelerin uygulamaya geçirilememesi en büyük sorunu 

teşkil etmektedir.  

 



 

566 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

Bu bağlamda Ulusal Atık Yönetim Stratejisine konu olan atıkları 4 başlık altında 

sınıflandırabiliriz: 

1- Sıvı atıklar 

2- Katı atıklar 

3- Tehlikeli atıklar 

4- Geri dönüşümlü atıklar [11]. 

 

1.1. Sıvı Atıklar 

 

 Evsel, endüstriyel, tarımsal ve diğer kullanımlar sonucunda kirlenmiş ya da özellikleri 

kısmen veya tamamen değişmiş haldeki sulardır. Ayrıca maden ocakları ve cevher hazırlama 

tesislerinden kaynaklanan sular ve şehir bölgelerinden, cadde otopark ve benzeri alanlardan 

yağışların ardından yüzey veya yüzey altı akışa dönüşmesi sonucunda gelen sular sıvı atıklar 

olarak adlandırılmaktadır [11]. 

 

1.2. Tehlikeli Atıklar 

 

 Düşük dozlarda bile insanlar ve hayvanlar için öldürücü insan ve diğer canlı formlar için 

toksik kanserojen, mutajen ve teratojen etkiye sahip düşük sıcaklıklarda alevlenebilme özelliği 

olan patlayıcı, korozif ve reaktif maddelerdir. 

 Uygun arıtma, depolama, taşıma ve bertaraf yapılmadığı zaman insanların ölümüne, 

yaralanmasına ve hastalıklara ya da çevrenin zarar görmesine neden olabilecek katı, sıvı ve gaz 

halindeki atıklar tehlikeli atıklar olarak adlandırılır [9]. 

 

Ülkemizdeki bazı tehlikeli atıklar: 

*Tehlikeli madde ile kontamine olmuş ambalajlar (boya kutuları, kimyasal kapları, yağ teneke 

ve varilleri v.b. kısacası, üzerinde tehlikelilik işareti (yanıcı, parlayıcı, toksik, çevreye zararlı 

gibi) bulunan ambalajlar) 

*Atık Yağlar (Motor, makine ve türbin yağları, sentetik ve mineral yağlar, emülsiyon ve 

solüsyonlar) 



 

567 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

*Metallerin mekanik olarak işlenmesi esnasında oluşan ve yağ bulaşmış atıklar (yağlı metal 

talaşları, metalik çamurlar v.b.) 

*Yağlı araç parçaları, 

*Tehlikeli madde ile pislenmiş bez, eldiven, üstübü gibi atıklar 

*Boya ve vernik kalıntıları, 

*Eski piller ve aküler, 

*Organik solventler, 

*Flouresan lambalar, kartuş ve tonerler, gibi atıklar verilebilir [11]. 

 

1.3. Geri Dönüşümlü Atıklar 

 

 Kullanım dışı kalan atık malzemelerden çeşitli geri dönüşüm yöntemleriyle tekrar 

hammadde olarak kazandırılmasına geri dönüşüm denilmektedir. Tüketilen maddelerin yeniden 

geri dönüşüm halkası içine katılabilmesi ile hammadde ihtiyacı azalır. Böylece insan nüfusunun 

artışına paralel olarak artan tüketim doğal dengeyi bozmamış ve doğaya verilen zarar 

engellenmiş olur [11].  

 

1.4. Katı Atıklar 

 

 Kullanılma süresi dolan ve yaşadığımız ortamdan uzaklaştırılması gereken her türlü katı 

malzemeye katı atık denir. Katı atıklar evde, okulda, hastanede, endüstride, bahçelerde ve daha 

birçok yerde oluşabilir. Katı atıklar oluştukları yerlere göre adlandırılırlar. Katı atık miktarı ve 

bileşimi, mevsimlere, bölgelerin coğrafik ve yaşayanların ekonomik ve kültürel seviyelerine 

göre değişmektedir [10]. 

 

Katı atıkları kaynaklarına ve bileşimlerine göre diye iki ana gruba ayırabiliriz: 

- Kaynaklarına göre katı atık türleri; 

* Evsel katı atıklar 

* Ticari ve kurumsal katı atıklar 

* Park, bahçe ve pazar yeri atıkları 

* Sokak ve süprüntü atıkları 
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* İnşaat, yıkım ve hafriyat atıkları 

* Endüstriyel katı atıkları 

* Tıbbi atıklar 

* Tarımsal katı atıklar 

- Bileşimlerine göre katı atık türleri; 

* Yiyecek atıkları 

* Kuru katı atıklar 

* Kül [11]. 

 

Yukarıda bahsi geçen katı atıklar sınıfına giren orman endüstri atıkları ve tarımsal atıklarda 

ülkemizde üzerinde durulması gereken atık türlerindendir. 

 

2. ÜLKEMİZDE KULLANILABİLECEK ORMAN ENDÜSTRİ VE TARIMSAL ATIK 

POTANSİYELİ 

 

 Dünya nüfusundaki devamlı artış orman ürünleri üretimi ile tüketimi arasındaki açığın 

her yıl biraz daha büyümesine neden olmaktadır [6, 3]. Bu açığın temel sebepleri bilinçsiz, 

düzensiz, aşırı ve plansız tüketimlerdir. Bunun sonucunda fiziksel ve genetik açılardan tahrip 

olmuş; bitki- toprak- su doğal dengesi bozulmuş; zengin flora-fauna biyolojik çeşitliliğimiz 

azalmış; odun arz açığı yanında sel, heyelan, çığ ve toprak erozyonu gibi doğal afetler sosyal 

yaşamı tehdit eder seviyelere ulaşmıştır. Kalite ve kantite bakımından yetersiz olan 

ormanlarımızda ki bu açığın kapatılması amacıyla ağaçlandırma çalışmalarına özel bir önem 

verilmekte ise de üretim açığının karşılanması şu durumda oldukça güç olarak görülmektedir 

[23, 4]. 

 

 Türkiye’de odun hammaddesine olan talep her geçen gün biraz daha artmakta 

olduğundan arz - talep dengesizliğinden meydana gelen sürekli bir arz açığı mevcuttur. Küresel 

nüfus artışına paralel olarak, dünyada 1950–1990 yılları arasındaki odun hammaddesi tüketimi 

mevcut miktarları ile 2000–2030 yılları için yapılmış talep tahminleri arasında çok ciddi 

dengesizlikler mevcuttur. Dünyadaki doğal ormanların korunmaları her geçen yıl daha çok 

önem kazanmakta ve bu alanlarda odun hammaddesi üretimine sınırlamalar getirilmektedir. 
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Buna karşılık; dünyada 2020'li yıllarda odun hammaddesi toplam talebinin yaklaşık “5.6 milyar 

m
3
/yıl” düzeyini, üretim açığının ise, yaklaşık “2 milyar m

3
/ yıl” sınırını aşması beklenmektedir. 

Bu bağlamda ele alınacak tedbirler arasında odun hammaddesi kullanımının sınırlandırılması, 

odun üretiminin arttırılması, üretim açığının ithalat yolu ile karşılanması ve oduna alternatif 

olabilecek biyokütlelerin kullanılması sayılabilir. Hiç şüphesiz alınacak tedbirler arasında en 

uygun olan oluşan üretim açığının üretim yolu ile karşılanmasıdır ancak odun hammaddesinin 

endüstriyel olarak kullanılması için gereken zaman dikkate alındığında ilave ek tedbirlerin 

alınması hususu daha da önem kazanmaktadır. İşte bu noktada en dikkat çekici ve uygulanabilir 

yöntem oduna alternatif biyokütlelerin kullanılmasıdır. 

 Çok büyük orman kaynaklarına sahip olan ülkelerde dahil olmak üzere orman ürünleri 

endüstrisinin hızlı gelişmesinden dolayı odun atıklarına ve alternatif kaynaklara olan talepler 

artmaktadır [16, 17, 15]. Bu yüzden orman endüstri ve tarımsal atıkların orman ürünleri 

endüstrisinde efektif olarak her alanda kullanılması hayati bir rol oynamaktadır. Bundan dolayı 

bu çalışmada atıl durumda olan orman endüstri ve tarımsal atıkların ülkemizde bulunan 

biyokütle miktarları üzerinde durulacaktır. 

 

 Yapılan araştırmalara göre ülkemiz tarım ve orman alanlarının % 34.9’ unu orman, % 

27.9’unu ekili tarım alanları, %7’sini nadas alanları ve geriye kalan kısmını ise çayır v.b. 

arazileri, sebze ve meyve bahçeleri oluşturmaktadır [7]. 

 

 Bu arazilerden önemli miktarda biyokütle üretimi elde edildiği, elde edilen ürünlerin asli 

kullanım alanlarında değerlendirildikten sonra önemli miktarlarda atıklar oluştuğu 

bilinmektedir. Türkiye'nin yıllık elde edilen biyokütle potansiyeli Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Türkiye’nin yıllık biyokütle potansiyeli [20]. 

Biyokütle Yıllık Miktarı (milyon ton) 

Yıllık bitkiler 55 

Çok yıllık bitkiler 16 

Orman artıkları 18 

Tarım endüstrisi atıkları 10 
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Orman endüstrisi atıkları 6 

Diğer 7 

Toplam 112 

 

 Ayrıca ülkemizde tarım yapılabilinen oldukça verimli bölgeler mevcuttur (İç Anadolu, 

Güneydoğu Anadolu ve Çukurova gibi). Bu alanlardan elde edilen tahıl ve tohumların üretimi 

yapıldıktan sonra bitkilerden geri kalan kısımlar yakılmakta ya da toprak altında kalmaktadır. 

Ülkemiz önemli miktarda tahıl sapları (buğday, arpa gibi), kendir sapları ve diğer tarımsal atık 

potansiyeline sahip bir bölgede yer almaktadır [16]. Tablo 2’de ülkemizde bulunan başlıca 

tarımsal atık miktarları verilmiştir. 

 

 

Tablo 2. Türkiye'de bulunan tarımsal atık miktarları [20]. 

Lif Kaynakları Yıllık Miktarı (milyon ton) 

Buğday Samanı 26.4 

Arpa samanı 13.5 

Yulaf samanı 0.5 

Çavdar samanı 0.4 

Ayçiçeği kabuğu 2.7 

Şeker kamışı atığı 2.3 

Fındık kabuğu 0.8 

Mısır Sapı 4.2 

Pamuk çiçeği kabuğu 2.9 

Pirinç kabuğu 0.4 

Meyve kabukları 0.1 

Asma Çubuğu 0.6 

Toplam 55 

 

 Orman ürünleri endüstrisinde orman endüstri ve tarımsal atık kullanımının çeşitli 

yönlerden büyük faydaları bulunmaktadır. Bu gibi ürünlerin ekonomik, sosyal, kültürel ve 
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ekolojik faydalarının yanı sıra çevresel yarar da göz önünde bulundurulması gereken önemli bir 

ayrıntıdır [5]. Orman ürünleri endüstrisinde atık vaziyetteki alternatif ürün kullanımının 

sağladığı en büyük avantaj atıl durumdaki materyallerin kompozit ve kâğıtçılık endüstrisinde 

değerlendirilebilme olasılığıdır.  Kompozit ve kağıtçılık endüstrisinde hammadde veya dolgu 

maddesi olarak marangozhane atıkları, buğday sapı, pirinç sapı, mısır sapı, çay fabrikası 

atıkları, ayçiçeği sapı, pamuk karpeli, asma yaprağı, fıstık kabuğu, çam kozalağı ve ağaç 

kabukları vb. sıklıkla kullanılmaktadır [8, 19]. Tablo 3’de kompozit levhaların üretiminde 

kullanılabilme potansiyeline sahip odun dışı orman ürünleri gösterilmektedir. 

 

Tablo 3: Kompozit levhaların üretiminde kullanılabilme potansiyeline sahip alternatif orman 

endüstri ve tarımsal atıkları [21]. 

Tarımsal Atıklar Orman ve Sanayi Atıkları 

Asma sapları Kozalak 

Ayçiçeği, pirinç, arpa ve buğday sapları Kabuk 

Çay artıkları İbreler 

Domates, biber ve patlıcan sapları Dal 

Fındık ve yer fıstığı kabukları Kereste atıkları 

Mısır sapları Odun unu 

Pamuk sapları ve karpeller Marangozhane atıkları 

 

 Tablo 2 ve 3’te miktarları ve cinsleri verilen tarımsal ve orman endüstri atıkların büyük 

bir çoğunluğu ya tarlada kalmakta ya yakacak olarak kullanılmakta ya da diğer atıkların atıldığı 

alanlara götürülerek katı olarak kalmakta ve çevreyi kirletmekteler. Bu tür çevre kirlenmelere 

sebebiyet vermemek ve bu atıl vaziyetteki orman endüstri ve tarımsal atıkların tekrar 

kullanılabilirliğini sağlamak en önemli görevlerimiz arasında yer almalıdır. Bu amaçla 

yapılacak detaylı araştırmalar sonucunda belirli bölgelere Atık Toplama Merkezleri (ATOM) 

kurulmalı ve bu atıkları yakacak haricinde tekrar değerlendirmek isteyen her kesimden insana 

kolay ulaşılabilmesi için bu çalışmanın yapılması zorunluluk arz etmektedir. Atık Toplama 

Merkezleri (ATOM) ülkemizin her bir bölgesinde faaliyet gösterecek biçimde oluşabilecek atık 

miktarları göz önünde bulundurularak yeterli büyüklükte yapılmalıdır. ATOM projesinin 



 

572 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

maksimum fayda sağlayacak şekilde düzenlemesi için mutlaka konuşlandırılan alanlara yakın 

ulaşım sirkülâsyonuna fayda sağlayacak olan raylı sistemlerin kurulması veya genişletilmesi 

gerekmektedir. Bu şekilde atık vaziyetteki ürünler daha ekonomik olarak taşınabilecektir. Aynı 

zamanda bu projenin etkin bir şekilde işletilmesi için öncelikle devletimizin bu konuda geniş 

imkânlar sunması ve gerekli teşvik tedbirlerini alması ve uygulamaya geçirilmesi için çaba sarf 

etmesi gerekmektedir.  

 

3. SONUÇ 

 Atıkların doğru bir şekilde toplanılıp değerlendirilmemesi durumunda hızla artan nüfus 

ve hammadde kaynaklarının buna bağlı olarak azalması ve ileride istenilen ihtiyaca cevap 

veremeyecek duruma gelmesine yol açabilir. Bu şekilde bir durumla karşı karşıya kalmamak 

için yukarıda miktarları milyon tonlarla belirtilen orman endüstri ve tarımsal atıklar için 

ülkemizde belirlenen bölgelere toplama merkezleri yapılması gerekmektedir. Toplama 

merkezlerine getirilen bu atıkların değerlendirileceği alanlarla ilgili o bölgelerde çeşitli 

seminerler verilmeli bunların nasıl değerlendirileceği hakkında o bölge insanı 

bilgilendirilmelidir. Bilgilendirilme seminerlerinde bu atıkların son zamanlarda oldukça hızlı bir 

gelişme gösteren polimer kompozit üretimi için uygun olduğunu bu sayede o bölgede kurulacak 

bir kompozit levha üretim fabrikasının - o bölgedeki çiftçilerimize bir gelir kaynağı olacağı 

düşünülmektedir. Kompozit üretiminin dışında kompostlaştırma ve piroliz yöntemleri de bu 

atıkların tekrar kullanılabileceği alanlar arasında bulunmaktadır. Dolayısı ile artan nüfusla 

birlikte yukarıda bahsettiğimiz birçok materyal sürekli olarak her yıl atıl durumda olacak ve 

hatta nüfusa bağlı olarak artacaktır. En azından bugünkü haliyle devam edeceği 

düşünüldüğünde biyokütle olarak tabir ettiğimiz bu maddeler sürekli olarak temin edilebileceği 

görülmektedir. Dolayısı ile önemli miktarlarda atık potansiyeline sahip ülkemizde farklı 

kullanım alanlarının bulunması ve uygulamaya yönelik çalışmaların yapılması kaçınılmazdır. 

 

4. KAYNAKLAR 

 

[1]  Anonim, 2007. Türkiye’de atık yönetimi: Ulusal düzenlemeler ve uygulama sonuçlarının 

 değerlendirilmesi, Performans Denetim Raporu, T.C. Sayıştay Başkanlığı 



 

573 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

[2] As, N. 1992. P. Pinaster Ait Değişik Irkların Fiziksel, Mekaniksel ve Teknolojik 

 Özellikleri Üzerine Etkisi (Basılmamış Doktora Tezi), İ.Ü. Orman Fakültesi, İstanbul. 

[3] Ay, N. 1994. Duglas (Pseudotsuga Menziesii (Mirb) Franco) Odununun Anatomik,  Fiziksel 

ve Mekanik Özellikleri (Basılmamış Doktora Tezi), K.T.Ü. Orman Fakültesi,  Trabzon 

[4] Bowyer, J., Guillry, P., Fernholz, K. 2005. Fast Growth Tree Plantations for Wood 

 Production- Environmental Threat or A Means of “Saving” Natural Forests, Dovetail 

 Partners, Inc. 

[5] Büyükgebiz, T. 2006. Sütçüler (Isparta) Yöresi’nin Odun Dışı Orman Ürünleri, 

 Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Orman  Mühendisliği 

 Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Pp: 69. 

[6]  Constantino, L.F., Haley, D. 1988. Trends in wood quality for British Columbia Coast 

 and the United States, Pacific Northwest, Westside. Forest Sci. 34 (1): 176-189. 

[7] Die, 2007. Tarım İstatistikleri Özeti 1988-2007. T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik 

 Enstitüsü. ISSN 1300-1213. 

[8] Dundar, T., Ayrilmis, N., Büyüksari, U. 2010.  Utilization of Waste Pine Cone in 

 Manufacture of  Wood / Plastic Composite, Second International  Conference on 

 Sustainable Construction Materials  and Technologies, Ancona, Italy. 

[9] http://yaseatik.com/component/content/article/39-in-theaters/81-tehlikeli-atik.html 

[10]http://www.istanbulu-seviyorum.org/kampanyalar/kat%C4%B1at%C4%B1klar/KATI 

 %20ATIK.html 

[11]  http://www.tunceli.edu.tr/akademik/fakulteler/muhendislik/cevre/dersler/ileriat%C4% 

 B1kyon-durmus.pdf 

[12] Karakuş, K., Güleç, T., Kaymakcı, A., Mengeloğlu, F. 2010. Mısır sapı unlarının dolgu 

 maddesi olarak polimer kompozit  üretiminde değerlendirilmesi, Ambalaj ve plastik 

 dergisi, ISSN: 1305- 6646, Syf:  46-50, Yıl: 6, Sayı: 42.  

[13]Karakuş, K., Güleç, T., Kaymakcı, A., Tekin, S.,  Mengeloğlu, F., 2009. Geri Dönüşümlü 

 Yüksek  Yoğunluklu Polietilen Esaslı Polimer Kompozit  Üretiminde Fıstık Kabuğu 

 Kullanılması, Bartın  Orman Fakültesi Dergisi, I. Ulusal Batı Karadeniz  Ormancılık 

 Kongresi Bildiriler Kitabı, 2009, Özel  Sayı, ISSN: 1302-0943, Cilt: 1, Sayfa: 264-

 267. 

http://yaseatik.com/component/content/article/39-in-theaters/81-tehlikeli-atik.html
http://www.istanbulu-seviyorum.org/kampanyalar/kat%C4%B1at%C4%B1klar/KATI%20ATIK.html
http://www.istanbulu-seviyorum.org/kampanyalar/kat%C4%B1at%C4%B1klar/KATI%20ATIK.html


 

574 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

[14] Kaymakcı A., Ayrılmış N., Akbulut T., 2011, "Doğal Liflerle Takviye Edilmiş Çevre 

 Dostu Yeni Nesil Biyopolimer Kompozitlerin Teknolojisi Ve Hayatımızdaki Yeri", 1. 

 Ulusal Ege Kompozit Malzemeler Sempozyumu, 372-385, İzmir. 

[15] Kaymakcı, A., Güleç, T., Karakuş, K., Kayış, S. ve  Mengeloğlu, F., 2009. Pamuk  Karpeli 

ve Yüksek Yoğunluklu Polietilenin Polimer Kompozit Üretiminde  Değerlendirilmesi, 

Bartın Orman  Fakültesi Dergisi, I. Ulusal BatıKaradeniz   Ormancılık Kongresi Bildiriler 

Kitabı, 2009, Özel Sayı, ISSN: 1302-0943, Cilt: 1,  Sayfa: 268-272. 

[16] Mengeloğlu, F., Alma M.H., 2002. Buğday Saplarının Kompozit levha üretiminde 

 kullanılması. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi 

 5(2), s:37-48. 

[17] Mengeloğlu, F., Kurt, R., Serin, S. 2006. Orman ve  Orman Endüstri Atıklarının 

 Polimer/Kompozit  Malzemeler Üretiminde Kullanılma Potansiyelleri,  1. Uluslararası 

 Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Trabzon. S. 161-165. 

[18] Örs, Y., As, N., Baykan, İ., Akbulut, T. 2000. Asma  Saplarının Yongalevha Üretimine 

 Uygunluğu, İ.Ü. Orman Fakültesi Dergisi A Serisi, 50, sayı. 2, s. 77-92. 

[19] Sanadi, A.R., Caulfield, D.F., and Rowell, R.M., 1994.  Reinforcing Polypropylene With 

 Natural Fibers. Plast Eng. 4: 27-30 

[20] Saraçoğlu, N., 2008. Modern Enerji Ormancılığı – Ormanlardan Biyokütle Enerjisi 

 Üretimi ve Çözümlemeler. Orman Genel Müdürlüğü. Ankara. 

[21] Tufan, M., Mengeloğlu, F., 2010. Odun Plastik  Kompozitleri Ve Ülkemizde Odun  Plastik 

Kompozit  Üretiminde Kullanılabilecek Hammaddeler Üzerine  Genel Bir 

 Değerlendirme. III. Ulusal Karadeniz  Ormancılık Kongresi 20-22 Mayıs 2010 Cilt: 

 IV  Sayfa: 1658-1664. 

[22] Zhang, J.P., Chen, N. 2005. Studies of the Wood Property of the Waterlogged Paulownia 

 Unearthed from the Han Dynasty Tomb of Sishui Kingdom, Sciences of Conservation 

 and Archaelogy, Vol: 17, Issue No: 4, Pp: 15-22, ISSN: 1005-1538. 

[23] Zobel, B. 1984. The changing quality of the world wood supply. Wood Sci. and Technol. 

 18:1-17. 

  



 

575 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

AHŞAP KURUTMADA ÇEVRE DOSTU BİR TEKNOLOJİ: YÜKSEK FREKANS 

Öner ÜNSAL* 

Cengiz GÜLER**  

Gülşah MOLLAMEHMETOĞLU*** 

 

*İstanbul Üni. Orman Fakültesi, 34474 Bahçeköy/İstanbul, onsal@istanbul.edu.tr 

**Düzce Üni. Orman Fakültesi, 81620, Düzce, cengizguler@duzce.edu.tr  

***RECEP SİVRİKAYA Orm. Ürün.Ltd.Şti. Düzce, gulsah@recepsivrikaya.com.tr 

 

ÖZET 

Katma değerli olmasına karşın kurutulması güç ağaç türlerine ait kalın kerestelerin, klasik 

kurutma metoduyla çok uzun sürelerde kurutulabilmesi ve istenen kalite düzeylerinin tam 

olarak elde edilememesi nedeniyle günümüzde Yüksek Frekans-Vakum kombinasyonlu 

kurutma metodu (YFV)  kendini göstermiş durumdadır. Nihayet geçmişte özellikle yatırım 

maliyetleri ve teknolojik altyapı zorlukları nedeniyle yaygınlaşamayan bu yöntem tekrar güncel 

hale gelmiştir. 

 

Bu kurutma metodunda prensip; vakumlu kurutma metoduyla çalışan fırınlarda, ısı kaynağının, 

çevreye tam uyum göstermeyen katı veya sıvı yakıtlar yerine elektrik enerjisi olmasıdır. Bu 

metot ile, ağaç malzemeye gönderilen elektromanyetik dalgaların meydana getirdiği ısıdan 

yararlanmak suretiyle, kalın ve güç kuruyan, başlangıç nemi yüksek olan ağaç türlerinin %10 un 

altındaki sonuç nemlerine kadar çok kısa sürelerde kurutulması amaçlanmaktadır.  

 

Bu çalışmada; öncelikle kurutma teknoloji hakkında genel bilgi verilmiş,  günümüze kadar 

yapılan orijinal çalışmalar özetlendikten sonra, klasik yöntemle kurutulmasında önemli 

zorluklar olan, kurutma süresi çok uzun olan veya hiç kurutulamayan Meşe, Ceviz, Kayın, 

İroko, Kestane gibi ağaç türlerinin kalın kerestelerinin kurutulması denemelerinden elde edilen 

sonuçlar ortaya konmuş, son bölümde ise elde edilen bu sonuçlar özellikle metodun donanım ve 

işletme giderleri, ortaya çıkan kurutma süreleri ve kalite düzeyleri, çevreye uyumlu teknoloji 

ekseninde ele alınmıştır. Ayrıca bu metodun kereste kurutma dışında diğer tarımsal ürün ve 
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atıkların kurutulmasında kullanılabilir olması nedeniyle çevreye uyumlu üretim ve geri 

dönüşüme sağladığı katkıda bu kapsamda irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Kurutma, Yüksek Frekans, Vakum, Mikrodalga, Kurutma Süresi 

 

WOOD DRYİNG METHOD, AN ECO-FRİENDLY TECHNOLOGY: HİGH 

FREQUENCY 

 

ABSTRACT 

Conventional drying method dries with a very long period of time because of thick timber tree 

species with the classic method of drying quality levels very low. Due to the difficulties of the 

past and the technological infrastructure investment costs, especially not common, this method 

has become again. 

 

This method of drying, vacuum drying ovens working method, the heat source is not in 

harmony with the environment full of electricity is that instead of solid or liquid fuels. With this 

method, the heat caused by electromagnetic waves sent through the use of wood materials, 

heavy and power-dry, with a high initial moisture content of 10% of tree species in a very short 

time until the drying of moisture under the intended results. 

In this study, the drying is given general information about the technology. Classical method for 

drying a very long period of time drying Oak, Walnut, Beech, Iroko, Chestnut thick timber tree 

species, such as by drying results are presented. In the last section, the results of the method of 

hardware and operating expenses, especially emerging environmentally-friendly technology in 

drying times and quality levels are discussed. In addition, this method other than timber drying 

can also be used for drying agricultural products and wastes. Contribute to provide 

environmentally friendly manufacturing and recycling are examined in this context. 

 

Key Words: Drying, High frecansy, Vacuum, Mikrowave, Drying time 
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1. GİRİŞ  

Masif ağaç malzemeye uygulanan en yaygın endüstriyel kurutma yöntemleri; klasik, 

kondenzasyonlu ve vakumlu kurutma yöntemleridir. Bu yöntemler dışında çok yaygın 

olamamakla birlikte, yüksek sıcaklık, yüksek frekans ve mikrodalga kurutma yöntemleri 

uygulanabilmektedir. Bu yöntemler içinde özellikle Yüksek Frekans ısıtmalı kurutma sistemleri 

taşıdığı avantajları nedeniyle bir adım öne çıkmış görünmektedir. Tabi bu yöntemin tam olarak 

realize olması vakumla kombine edilmesiyle mümkün olabilmektedir. 

Mevcut endüstriyel kurutma uygulamalarında ısıtma kereste yüzeylerinden içeriye doğru iken 

YFV de ısıtma yüksek nemli olan iç kısımdan başlayıp yüzeylere doğru ilerlemektedir. 

Dolayısıyla bu sistemlerde ısıtma çok süratli olmakta ve kurutma süresi önemli oranda 

kısalırken kurutma kalitesi korunabilmektedir. Sistemde ısıtma kaynağı olan yüksek frekans 

jeneratöründen alınan elektromanyetik enerji kullanılmakta, kurutma ortamının ısısı düşük 

olduğundan ve kereste dış yüzeyleri daha soğuk kaldığından keresteden ortama geçmesi 

muhtemel ısı kayıpları da en aza indirilmiş olmaktadır.  

Teorik olarak YF ile kurutma yönteminde iki uygulama şekline öne çıkmaktadır. Bunlardan biri 

ağaç malzemenin sabit diğeri de hareketli olduğu sistemlerdir. Statik yöntemde, ağaç malzeme 

genelde silindir şeklinde olan otoklava çıtasız istifler şeklinde şarj edilmekte, istiflere belli 

aralıklarla yerleştirilmiş olan kondensatör levhaları arasında bulunan ve birbirlerine sıkı şekilde 

temas halinde olan keresteler YF ile ısıtılmakta ve akabinde uygulanan vakumla hızlı ve güvenli 

bir kurutma gerçekleşmektedir (Şekil 1, Resim 1). Dinamik yöntemde ise sistem, elektrodlardan 

birisini hareketli bandın oluşturduğu diğerinin ise üstte sabit olduğu kanal şeklinde olup, 

kurutulacak kereste bu bant üzerinde ilerlemektedir.    
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  (a)      (b2) 

 

      (b1) 

Şekil 1: (a)Yüksek Frekans-Vakum kombinasyonlu kurutma sistemi şematiği(Statik yöntem) 

(Resch and Hansmann,2002). Resim 1: (b1) Bu yöntemle kurutma yapan, yaklaşık 25 m3 

kereste kapasiteli bir kurutma fırını genel görünümü. (b2) Aynı fırında istifleme ve kablo 

tertibatı (www.kingdryer.com)  

YF ile kurutma uygulamalarını genel olarak değerlendirdiğimizde; temiz ve çevreye duyarlı bir 

ısı kaynağı olduğu, dolayısıyla atık bırakmadığı, kereste dışındaki fırın ekipmanlarının 

ısıtılmasına ihtiyaç göstermediği için yaklaşık %40-50 düzeyinde enerji verimliliği sağladığı, 
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çok rutubetli kısımların çok, az rutubetli kısımların daha az enerji çekmesi nedeniyle homojen 

ve seçici bir kurutmanın yapılabildiği, işletme ve bakım masraflarının düşük olduğu, kısa 

kurutma sürelerinden dolayı depolama tasarrufu ve hızlı nakit akışı sağladığı ve iç çatlağı, 

kömürleşme ve renk değişikliği riskleri olmakla beraber, klasik kurutmaya göre daha kaliteli 

son ürün elde edilebildiği ifade edilebilir. Bütün bunlara karşın, komplike bir altyapıya ihtiyaç 

göstermesi nedeniyle yatırım maliyetlerinin artışı ve özel güvenlik tedbirlerine ihtiyaç gösteren 

gibi sistem oluşu dikkate alınması gereken detaylardandır (Burdurlu, 1995). 

YFV kurutma sisteminde,  klasik kurutma uygulamalarında ciddi bir yatırım gerektiren katı 

veya sıvı yakıtlı ısı merkezlerine ihtiyaç bulunmamakta, ayrıca bahsedilen ısı kaynaklarından 

çevreye salınan baca gazlarının yarattığı zararlı etkilerde dikkate alındığında YF ile kurutmanın 

bu anlamda daha cazip olduğu anlaşılmaktadır. Diğer yandan fırın iç ekipmanı olarak 

kerestelere üstten baskı mekanizmasının olması deformasyonları engellediğinden kurutma 

kalitesine olumlu katkı sağlamaktadır. Ayrıca çıtasız istifleme imkanını vermesi fırın şarj 

kapasitesini yaklaşık %40 oranında artırmakta olup buda sistemin yatırım giderlerini, özellikle 

vakumlu kurutmaya göre kabul edilebilir kılmaya katkı sağlamaktadır.  

2. KONU İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR VE KRİTİĞİ 

Geçmişi 1930'lara kadar uzanan YF bazlı kurutma uygulamaları son dönemde vakumla 

kombine edilen sabit sistemler şeklinde kendini göstermiş ve yapılan orijinal araştırmalarda bu 

yönde gerçekleşmiştir. 

Korkut, 2011'e göre; Resch, 2003; "Odunun Vakumlu kurutma ile combine edilmiş yüksek 

frekansla ısıtılması" başlıklı derleme çalışmasında son dönemde yapılan araştırmalar ve elde 

edilen sonuçlara bakacak olursak; Yapılan orijinal bir araştırmada, 100 mm kalınlığında kırmızı 

meşe mobilya parçalarıyla yapılan kurutmada, %82 başlangıç neminden %6 sonuç nemine 66 

saatte ulaşılabilmiştir. Enerji gideri 7.7 MJ/kg (1 kg suyun buharlaşması için harcanan enerji 

2.14.kWh/kg) şeklinde gerçekleşmiştir. Ortaya çıkan kısa kurutma süresi ve kusursuz ürün 

elektrik giderlerini kompanze edebilmiştir. Kanada'da yapılan diğer bir çalışmada, 101 mm 

kalınlıkta yumuşak ağaç kerestesi taze halden %15 neme kadar kurutulduğunda enerji gideri 

4.64 MJ/kg (1.29 kWh/kg) şeklinde gerçekleşmiştir. Yine kalın yumuşak ağaçlarla yapılan bir 
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çalışmada, %60 nemden %18 neme kadar kurutmada 5.3MJ/kg veya 1.47 kWh/kg enerji gideri 

oluşmuş, bunun 1 m
3
 keresteye yansıması yaklaşık 232 kWh/m

3
 olarak gerçekleşmiştir. 

Ünsal ve Güler, 2012’de  yüksek frekanslı vakumlu kurutma fırınının diğer kurutma tiplerine 

göre bir çok üstünlükleri olduğunu vurgulamışlardır.   

Bu bölümde, 2011 yılında KOSGEB desteğiyle üretilen Kral Ahşap Ltd. Şti. ye ait değişik 

kapasitelerde YFV kurutma fırınlarında yapılan kurutma denemelerinden elde edilen sonuçlar 

özetlenecek olursak; 

7.9 cm kalınlığında, yaklaşık 5 m
3
 buharlanmış ceviz dipçik, %80-90 başlangıç neminden %8-

15 sonuç nemine kadar 123 saatte kurutulmuş ve 1 kg suyun buharlaşması için 2.49 Kwh/kg 

enerji harcanmıştır (Resim 2).  

 

 

Resim 2: Kurutmadan çıkan Ceviz dipçik taslaklarının genel görünümü  

 

Aynı çalışma kapsamında 29 cm kalınlığa kadar sapelli kereste aynı başlangıç nemlerinden aynı 

sonuç nemlerine kadar yaklaşık 228 saatte kurutulmuş, sonuçta  1 kg suyun buharlaşması için 

2.83 Kwh/kg enerji harcanmıştır (Resim 3).  
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Resim 3: Kurutmadan çıkan sapelli kerestelerin genel görünümü  

 

Yapılan bu orjinal çalışmaların devamı olarak, ortalama 10 cm kalınlıkta, yüksek başlangıç 

nemlerinden %10 un altındaki sonuç nemlerine kadar, Kayın, Ceviz, Meşe, İroko, Kestane, 

Sapelli kerestelerinin kurutulmasıyla 36 saat ile 226 saat arasında değişen kurutma sürelerinin 

ortaya çıktığı belirlenmiştir. Bu durum bize bu kurutma yöntemiyle, klasik kurutma 

uygulamalarıyla haftalar ve hatta aylar süren kurutmaların 1.5 ile 9 gün arasında 

tamamlanabileceğini ortaya koymaktadır.  

Yukarıda kurutma sonuçları verilen kurutma sisteminin çevre dostu ve geri dönüşüme uyumlu 

oluşunu destekleyen diğer bir pozitif sonuç, kurutma sonucu ağaç malzemeden çıkan suyun 

vakumla katışıksız yani saf olarak geri kazanılabilmesidir. Tamamen kapalı bir kurutma ortamı 

mevcut olup, bir baca veya ilave nemlendirme düzeneği olmadığından keresteden çıkan suya 

herhangi bir katılım olmamakta, bu sayede çıkan suyun değerlendirilmesi anlamlı hale 

gelmektedir. Bu noktada hale hazırda yukarıda bahsi geçen kurutmalardan çıkan tonlarca su geri 

kazanılmış ve kimyasal analizlerden geçirilerek endüstriyel bakım ürünlerinde kullanımı 

yönünde önemli mesafeler kat edilmiştir.  

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yüksek frekanslı kurutma sistemi, yüksek ilk yatırım maliyetlerine karşın, işletme giderleri, çok 

kısa kurutma süreleri ve kurutma kalitesiyle, özellikle vakumlu kurutma ile kombine 

edildiğinde, kurutmaya hassas ağaç türlerinin kalın kerestelerinin kurutulması için makul 

görünmektedir. Diğer yandan bu sistem günümüzde sadece kereste kurutmada değil, narenciye 

ürünleri, tarımsal ve diğer çevresel atıkların kurutulmasında da kullanılabilmektedir. Bu 
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noktada, çevresel atıkların geri kazanımı olarak ifade ettiğimiz biyoenerji çevriminde kurutucu 

olarak bu sistemin kullanılması daha cazip görünmektedir. Ayrıca bu yöntemle, bilinen diğer 

teknik kurutma yöntemleriyle istenen sonuç rutubetlerine kadar kusursuz şekilde kurutulamayan 

ve kütük ev yapımında kullanılan yuvarlak ağaç malzemenin ve meşe gibi kurutmaya hassas 

ağaç türlerinden imal edilen büyük ebatlı kiriş ve kolonların çok kısa sürelerde kurutulması söz 

konusu olabilmektedir.  

Sonuç itibariyle, yapılan bilimsel ve pratiğe dayalı araştırmalar, belli çapa kadar yuvarlak 

yumuşak ağaçlarda dahil olmak üzere, özellikle ebatlı ve güç kuruyan bazı ağaç türlerinin bu 

yöntemle klasik yöntemlerin 1/10 na kadar varan kısa sürelerde kurutulmasının mümkün 

olabileceği, ayrıca diğer tarım ve gıda atıklarını da kurutarak geri kazanım proseslerine katkı 

sağlayabileceği ve kurutma sonunda ortaya çıkan doğal suyun tamamının geri kazanımı ve 

katma değerli ürünlerde kullanılması konusunda bize kayda değer sonuçlar vermektedir.  
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Özet 

Günümüzde tüketiciler sadece ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmayıp, duygusal anlamda haz 

duyabileceği ya da alışveriş esnasında zevk alabileceği alışverişler yapmaktadırlar. Modern 

tüketim toplumlarında tüketim olgusunun duygusal veya hissi boyutunun öne çıktığı, satın alma 

sürecinde geleneksel anlayıştan belirgin derecede farklılıklar gösteren hedonik (hazcı) 

tüketimin, tüketici davranışları açısından giderek daha fazla oranda inceleme konusu olmaya 

başladığı görülmüştür. Pazarlama iletişiminde de firmaların  hedef kitleleri genç tüketiciler 

olarak belirmektedir. Bu çalışma, genç tüketicilerin alışverişe bakışlarında gittikçe önemli bir 

yer alan hedonik tüketimin nedenlerini incelemeyi amaçlamaktadır. 

Anahtar Kelimeler: 12-18 yaş arası tüketiciler, Hedonik Tüketim, Kocaeli. 

Abstract 

Today, consumers just might make no sense gratification, emotional needs shopping or 

shopping can enjoy during the exchanges are mating. The phenomenon of modern consumer 

societies, suggesting the size of the emotional or feeling out the consumption, the purchasing 

process differs markedly from traditional works closely hedonik in terms of consumption, 

consumer behavior (hedonistic) more and more largely has been seen which is the subject of the 

review. Marketing communication firms are young audiences as consumers. In this line of 

work, young consumers and the overwiew shopping hedonik aims to analyze the causes of 

consumption. 

Keywords: 12-18 Year Old Consumers, Hedonism, Kocaeli. 
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1.GİRİŞ 

Tüketici davranışları konusunda tüketiciyi satın alma eylemine yönelten faktörün ihtiyaç 

kavramı olduğu ifade edilmektedir. Tüketiciler ortaya çıkan bir ihtiyacı giderme amacıyla satın 

alma eylemi gerçekleştirmektedir. Son yıllarda tüketicilerin alışveriş davranışları 

incelendiğinde, satın almaların sadece bir ihtiyacı giderme amacı taşımadığı, ihtiyacı olmasa da 

satın almadan ve ürüne sahip olmadan zevk alındığı sonuç ortaya çıkmaktadır. Tüketiciler, 

ihtiyaçları dışındaki çeşitli nedenlerle ürünleri satın alma yoluna gidebilmektedir. Bu 

nedenlerden biri de satın alma eyleminin sadece haz ve zevk alma adına gerçekleşmesidir. 

Tüketiciler, alışveriş esnasında kendilerine sunulan cazip tekliflere ve albenili ürünlere daha 

fazla dayanamamakta ve satın alma kararını eylemini gerçekleştirmektedir. Bu tarz alışverişler 

hedonik tüketim şeklinde adlandırılan popüler bir tüketim kültürü oluşturmakta ve özellikle yeni 

nesli etkisi altına almaktadır. Bu araştırma, 12-18 yaş aralığındaki gençlerin hedonik tüketim ile 

ilgili değerlendirmelerini incelemektedir. Gençlerin yeni ve popüler bir tüketim kültürü olan 

hedonik tüketimi değerlendirmeleri ve hedonik tüketim davranışları araştırmanın kapsamını 

oluşturmaktadır.  

 

2. TÜKETİCİ DAVRANIŞI  

Tüketici, kişisel istek, arzu ve gereksinimleri için pazarlama bileşenlerini satın alan veya alma 

kapasitesinde olan gerçek kişilerdir (Tek, 1999: 185). Tüketici genel olarak bir ihtiyaç ve 

isteğinin farkında olan, bu ihtiyacı gidermek için bir satın alma gerçekleştiren ve bu üründen 

beklediği fayda tükendiğinde ürünü elden çıkaran kişidir (Solomon, 1996: 9). 

Tüketici davranışı; bireysel ve endüstriyel tüketicilerin harcama yapma, satın alma ve kullanma 

karar ve eylemleri ile sonuçlanan zihinsel ve fiziksel aktiviteleridir (Czinkota ve diğ, 2000: 

138). 

Tüketici davranışı, bireylerin veya grupların ihtiyaç ve isteklerini karşılamak için, ürün ve 

hizmetleri seçme, satın alma, kullanma ve elden çıkarmadaki kararları ve bunlarla ilgili 

faaliyetleri içeren bir süreç olarak tanımlanabilir (Solomon, 1996: 7). 



 

585 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

Tüketici davranışı, bireylerin veya grupların, ürünleri, hizmetleri, fikirleri veya deneyimleri 

seçmesi, satın alması, tüketmesi, kullanması ve kullandıktan sonra elden çıkarması ile ilgili 

süreçleri inceleyen bir bilimsel çalışma alanı olarak tanımlanabilir (Koç, 2011: 22). 

Tüketici davranışlarına ait özellikler arasında; dinamik bir süreç olması, güdülenmiş bir 

davranış olması, çeşitli faaliyetlerden oluşması, karmaşık olması, zamanlama açısından farklılık 

göstermesi, çevresel faktörlerden etkilenmesi, farklı kişiler için farklılık gösterebilmesi ve farklı 

rollerle ilgilenmesi sayılabilir (Odabaşı ve Barış, 2007: 30). 

Tüketicinin satın alma davranışları, üretici firmaların uyarıcılarına karşı gösterdikleri 

tepkilerdir. Tüketici, bir örgütün hedef pazarında yer alan ve kendine sunulan pazarlama 

bileşenlerini kabul eden ya da etmeyen kişi olduğu ve bunların toplamı hedef pazarını 

oluşturduğu için işletmelerin pazara yönelik faaliyetlerinde temel belirleyicidir (İslamoğlu, 

2003: 5). 

 

 2.1.Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler 

Tüketici davranışı güdülenmiş davranıştır. Belli uyaranlar tüketicileri belli mal ve hizmetlere 

odaklamakta, bu mal ve hizmetleri satın almaya güdülemektedir. Tüketici davranışını etkileyen 

faktörler tüketicinin iç yaşantısı ve ruhsal durumundan kaynaklanan iç faktörler ve çevresel 

etmenlerin oluşturduğu dış faktörlerdir (İslamoğlu, 2003: 53). Tüketici davranışını etkileyen 

birçok faktör olmakla beraber, bunları demografik, psikolojik ve sosyo-kültürel faktörler 

başlıkları altında sınıflandırmak mümkündür (Kotler, 2001: 144). Demografik faktörler; 

tüketicinin yaşı, aile durumu, meslek ve eğitim düzeyi, gelir düzeyi gibi unsurları içermektedir 

(Atılgan, 2003: 91). Psikolojik faktörler; tüketicilerin istekleri, güdüleri, algılaması, tutumu, 

kişiliği, öğrenme sürecidir. Ürünün nasıl algılandığı, ürüne karsı gelişen tutumlar ve inançlar da 

o ürünün markası, kalitesi gibi unsurlar kadar tüketici satın alma davranışını etkilenmektedir. 

Psikolojik faktörler, ihtiyaç, motivasyon, öğrenme ve bellek, algılama, tutumlar ve inançlar 

olarak sayılabilir (Karafakıoğlu, 2006:94). Sosyo-kültürel faktörler; tüketicinin içerisinde 

yaşadığı çevreyle ilgili unsurlardan oluşmaktadır. Bunlar, aile, arkadaş çevresi, iş ortamı, 

toplumsal sınıflar ve kültürel unsurlardır. Kültürel faktörler tüketici davranışlarında en derin ve 

en geniş etkiyi gösterirler (Kotler ve Armstrong, 1996:141). 
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Tüm bu sıralanan faktörlerin etkisiyle tüketici davranışları şekillenmektedir ve sonuçta tüketici 

satın alma ya da almama konusunda bir karar vermektedir. 

 

2.2.Tüketici Satın Alma Karar Süreci 

Satın alma davranışını incelerken karar sürecini bilmek önemlidir. Satın alma karar süreci bir 

ürün veya hizmeti satın almayı takip eden karar alma sürecidir. Satın alma süreci, tüketicilerin 

bireysel değerlendirmelerine göre değişen faktörlerin etkisinde kalmaktadır (Erkmen, 2008: 

684).  

Tüketicilerin; satın alma kararını vermesi beş aşamadan oluşan bir süreçtir. Satın alma süreci 

problemin farkına varılması ile başlamaktadır. İhtiyaçların karşılanması yolunda mevcut 

alternatiflerin belirlenmesi ve bu alternatifler hakkında bilgi toplanması satın alma sürecinin 

ikinci aşamasını oluşturur. Bilgi toplayan tüketici değişik kriterler çerçevesinde değerlendirme 

ve seçim sürecini yaşayacaktır. Sonuçta satın alma ya da almama konusunda bir karar 

vermektedir. Son aşama ise satın alma sonrası davranışlardır. Değerlendirmenin olumlu sonuç 

verdiği anlamını taşımaktadır (Kotler, 1997: 192). 

Tüketici satın alma kara sürecinde; tüketici davranışlarının duygusal veya hissi faktörler 

yanında durumsal faktörlerin de etkisiyle gerçekleştiği veya satın alımların anlık veya duygusal 

faktörlerin etkisinde verildiği görülmektedir. Bu bağlamda hazcı tüketim olarak ifade edilen 

hedonistik duyguların öne çıktığı görülmektedir. 

 

2.3. 12-18 Yaş Arası Genç Tüketicilerin Bilişsel ve Sosyal Gelişimi 

Piaget’ e göre bireyin bilişsel gelişimi dört sosyalleşme evresi içinde gerçekleşir: 0-2 Yaş arası 

duyusal dönem; çocukların taklit etme, düşünme ve hatırlama yeteneklerini kapsamaktadır. 2-7 

Yaş algısal dönemde ise; çocuk dil becerilerini geliştirirken sembolik biçimde düşünmeye 

başlar. Fakat ihtiyaçlarını düşünceye çevirememektedir. Ayrıca bu dönemde çocuğun 

başkasının bakış açısını görmekte zorluklar yaşadığını söylemek mümkündür. 7-11 yaş arası 

analitik dönem de çocuk bilgiyi sistemli ve mantıklı biçimde işlemeye başlar. Bilişsel 

düşünmenin büyük bir bölümü bu dönemde başlar. Bu dönem maddenin korunması, ağırlıkların 
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korunması ilkeleri gerçekleşir. Yani geniş kapta bulunan bir suyu, uzun cam bir şişeye 

doldurduğumuzda miktarının değişmediğini söylemektir. Çocuklar bu dönemde genişlikle 

yükseklik boyutları arasındaki karşılıklı değişikliklerin göze alınması gerektiğini bilir. Çocuk 

artık nicel olan, gerçek olan ve algılayabildiği şeylerle düşünür ve eyleme geçer. Benmerkezci 

düşüncenin yerini artık işlevsel düşünce almıştır. Yani çocuk kendi dışındaki şeylere de gittikçe 

genişleyen bir açı ile bakmaya ve bir başkasının görüş açısından görmeye başlar. Sınırlı da olsa 

mantıklı düşünme başlar. 11-18 yaş arası yansıtma dönemi ise çocuk kurduğu varsayımlar ve 

çıkardığı mantıklı sonuçlar neticesinde soyut problemleri de çözebilir hale gelen çocuk daha 

bilimsel düşünmeye başlar. Artık bu çocukların potansiyel müşteri oldukları söylenebilir 

(Piaget, 2000: 25).  

11-18 yaş arası ergenliğin sonu olan bu dönemde genç, soyut düşünme, nedenselliği görme, 

kavramları tanımlayabilme yeteneklerine kavuşur ve geliştirir. Düşünce soyut, sistematik,  

mantıklı ve sembolik bir anlamda belirgin gelişmeler gösterir. Dönemin diğer iki özelliği 

düşüncede kombinasyonların ve yer değiştirmelerin yapılabilmesidir. Ayrıca bu dönemdeki 

genç bir olayı açıklarken olasılıkları ve olası ilişkileri eldeki verilere göre kurabilir. Dil 

kullanımı çok gelişmiş olup mantık kurallarını içerir ve dilbilgisi düzgünleşmiştir. Soyut 

düşüncenin gelişmesinin diğer delilleri gencin bu dönemde felsefe, din, politika ve etikle 

ilgilenmesidir. Ergen benmerkezcilik duygusu ağır basar yani kendi düşüncelerinin ve 

söylediklerinin en doğru olduğunu düşünür (İrkin, 2012: 18).  

Ergenlik, bireyin içinde bulunduğu toplumun onu artık bir çocuk gibi görmeyi bıraktığı; fakat 

ona henüz yetişkin statüsünü, rolünü ve işlevini tümüyle vermediği yaşam dönemi olarak 

tanımlamaktadır. Ergen, toplumda saygınlık kazanmaya ve statü sahibi olmaya gereksinim 

duyar. Ergenin sosyal uyumu, büyük ölçüde bu gereksinimin karşılanmasına bağlıdır (Yavuzer, 

1982: 85). 

Bireyin sosyal gelişimi ise bebeklik, ilk çocukluk, orta çocukluk ile ergenlik dönemlerinde 

olmak üzere dört aşamada incelenmektedir. Bebeklikte sosyal gelişim sağlıklı olabilmesinde 

anahtar rolü anne baba oynamaktadır. Yeni doğan bebekler ve çocuklar, bakıcıları ile ilişki 

kurma ihtiyacı içerisindedir. Anne ile bebek arasındaki ilişki, ancak yakınlık arayışı ile 

belirginleşmektedir. İlk çocuklukta sosyal gelişim ailesinin dışındaki kişilerle etkileşimde 

bulunmaya ve yaşıtları ile olan beraberlikten zevk almaya başlar. Orta çocuklukta sosyal 
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gelişim çocuk, okula başlamasıyla birlikte, okul öncesine oranla daha çok sayıda arkadaşla ilişki 

kurar ve bireysel oyunun yerini grup oyunu alır. Başka bir deyişle, çocuğun okul çağı ile birlikte 

bir grup üyesi olma çağına girmesi ve sosyal bilincinin artması söz konusudur. (Erikson,1984: 

35). Bu dönemdeki sosyal gelişim bu dönemde çocukların öğrenmesi gereken sosyal gelişim 

görevleri, kişisel bağımsızlık kazanma, yaşıtlarıyla geçinme ve toplumsal cinsiyet rolünü 

öğrenmedir ( Gander ve Gandiner, 2004: 394). İlk çocuklukta olduğu gibi, orta çocuklukta da 

sosyalleşmenin etkileri önce aile içinde gözlemlenir. Anne babanın çocuk ile sıcak (kabul eden 

ya da onaylayan)bir ilişkiye sahip olması, çocuğun sorumlu ve kendini denetleyebilir bir kişilik 

geliştirmesine yardım etmektedir. Bunun tersine, anne baba ile çocuk arasındaki düşmanca 

(reddeden ya da onaylamayan) bir ilişki, çocuğun saldırgan davranışlar göstermesine, güvensiz, 

utangaç kişilik özellikleri geliştirmesine neden olmaktadır (Erikson, 1984: 45). 

12-18 yaş arası sosyal gelişim, rol karmaşası olarak da nitelendirmiştir. Bu evrenin çözüm 

bekleyen temel sorunu, tutarlı bir benlik gelişiminin anlatımı olan bireyselleşme olgusudur. 

Genç,  bir taraftan toplumca kabul gören değer ve amaçlara yönelme baskısı, diğer taraftan 

vücudundaki hızlı fizyolojik gelişimin neden olduğu biyokimyasal değişimlerle başa çıkma gibi 

sorunlar ile karşı karşıyadır. Bu nedenle ergenlik, çatışma ve karmaşaların yaşandığı bir 

dönemdir. Yetişkin rollerine hazırlık ve toplumca onaylanan ahlâki standartlara uyum 

sorunlarının yaşandığı bu evrede ergen, düşünsel ve duygusal yönden önemli değişimlere uğrar 

ve özdeşim kuracağı davranış modellerine ihtiyaç duyar. Sosyal ilişkileri içinde kendisini 

kanıtlayarak, varlığını kabul ettirmek amacı ile yaşıt gruplarına yönelir (Aydın, 2004: 89). 

 Genç, çevresinde daima “onun gibi olmak” istediği kişileri arar. Böylece özdeşleşme yaparak 

kişiliğine biçim verirken, yetiştiği çevrenin ekonomik ve sosyokültürel koşullarının etkisi 

altında, sorumluluk ve bağımsızlık arasında denge kurmak ister. Özdeşleşme, gençlik çağına 

özgü ruhsal yapı içinde aile bireylerinden başlayarak çevredeki kişi, düşünce ve kültüre doğru 

gittikçe genişleyen bir alanda, ergenin istemli ya da istemsiz olarak benimsediği, özümlediği 

düşünce, davranış, tutum ve eylemlerden oluşan bir süreçtir. Özdeşleşmenin oluştuğu ortamın 

toplumsal, ekonomik ve kültürel özellikleri bir yandan kişiliği oluştururken, diğer yandan 

kişilikle toplum arasındaki tüm ilişkilerin temeli olan özerklik ve sorumluluk kavramlarını 

biçimlendirir. Çocukluk döneminde daha çok oyun ve taklitle, ergenlik döneminde ise 

genellikle özdeşim yoluyla rol model alan çocukların sosyal gelişim döneminde aile, okul ve 
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arkadaş çevresinden olduğu gibi, kitle iletişim araçlarından ve özellikle televizyondan 

etkilenmesi, işte tam da burada, “taklit ve özdeşim” noktalarında kendini belirgin olarak 

göstermektedir (Yavuzer, 1982: 84). 

Bu dönemde gençler kim olduğu, ne yapmak istediği ve yaşamına nasıl yön verebileceği 

sorularına cevap ararken çeşitli rolleri denemekte ve artan bağımsızlık duyguları sonucunda 

kendi başına karar verme ve yaşamı için riskli olabilecek davranışları sergileyebilmektedir. 

Gençlerin riskli davranışları benimsemesi, genç benmerkezciliğinin bir uzantısı olarak 

görülebilmektedir. Genç, kendisini özel ve biricik olarak görmeye başlamakta; diğerlerinden 

farklı olduğuna ve başkalarının başına gelen kötü şeylerin kendisine olmayacağına 

inanmaktadır. Riskli davranışlar sonucu yaşanabilecek olumsuzlukları hafife almakta ve bunları 

uygulayabilmektedir. Bu dönemde gençler, davranışlarına yön verecek özdeşim modelleri 

aramaktadır. Anne-babadan ve diğer yetişkinlerden duygusal açıdan bağımsızlaşırken, farklı 

özdeşim modellerine ilgisi artmaktadır. 

12-18 yaş arası gençlere; pazarlamacılar tarafından önem verilmesinin nedenleri ise (Zollo, 

1999, akt. Çakır, 2006: 138) ; 

- Gençler gelirlerini birçok kaynaktan elde etmektedirler ve isteğe bağlı harcama 

güçlerinden dolayı öneme sahiptirler. Gelir portföyleri yetişkinlere oranla daha geniş ve 

düzenlidir. 

- Kadınların iş hayatına atılmaları gençlerin tüketim faaliyetlerinde etkin hale gelmesine 

ve aileleri içinde alışveriş yapmaya başlamalarına sebep olmuştur. 

- Gençler birçok mal ve hizmet hakkında ebeveynlerinden daha çok şey bilmekte ve bu 

bilgileri onlara aktararak, onların bireysel tüketimlerini etkilemektedirler. 

- Modayı geniş kitlelere yayarak modanın belirleyicisi konumundadırlar. 

- Gelecekteki tüketim davranışları şimdiki tüketim alışkanlıklarında etkileneceğinden 

önemlidirler. 

- Gençler sayıları hızla artan ve Pazar payı hızla büyüyen bir hedef kitle konumundadırlar. 

Ülkemizde 12-18 yaş arası gençlerin hedonik tüketimi ile ilgili alan araştırmalarına 

rastlanılamamıştır. Bir başlangıç olması ve kısıtlı da olsa konuya ilgi çekebilmek amacıyla 12-

18 yaş arası gençlerin toplum içinde yaşadıkları rol karmaşası, geleceğinde tüketicileri olmaları 
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ve pazarlamacıların gençlere verdiği önem hedonik tüketim davranışının alışveriş yansımasını 

konu alan bir çalışma izleyen bölümde ele alınacaktır. 

  

3. HEDONİZM VE HEDONİK TÜKETİM KAVRAMI 

Hedonizm, yaşamın anlamının hazda bulunduğunu kabul eden felsefi bir görüştür. Hedonizm 

yani hazcılık haz veren ya da acıdan kurtaran şey ‘‘iyi”, acıya sebep olan şeyi de “kötü” olarak 

tanımlayan etik teorisidir. Hedonizmin kurucusu Epikür, zevk ve hazzı, huzur ile 

tanımlamaktadır. İnsanların mutluluğu için hazlardan ölçülü bir biçimde yararlanmayı yani 

doğal ve zorunlu hazlara bağlanmayı, doğal ve zorunlu olmayan hazlardan ise kaçınmayı önerir 

(Altunışık ve Çallı, 2004: 235). Hedonizm, haz arayıcılığı olarak insanın kendisini zevke 

adaması şeklinde kabul görürken, hedonik tüketim, tüketimin haz boyutundan tat almak olarak 

ifade edilir (Hirschman ve Holbrook, 1982: 92) 

Haz almayı gerçekçi ve gündelik yaşamın amacı olarak gören tüketimcilik, sürekli olarak 

metalardan edinilebilecek hazları ön plana çıkarır. Hayattan zevk alma, var olma ya da 

ihtiyaçları karşılamak için değil, haz almak için tüketmek anlamına gelmektedir. Bu bağlamda, 

utanç ve suçluluk temalarından arınan haz arayışı, yeni bir ahlaki felsefenin temel ilkesi haline 

gelmiştir (Baudrillard, 2004: 94). 

Hedonizm çoğu zaman bencillik ile de açıklanmaktadır. Bencillik, bilindiği gibi psikolojide 

bireyin önceliği kendine vererek, kendisi için en iyiyi araması olarak açıklanır. Bencillik ve 

psikolojik hedonizmin birlikteliği, insan doğasının kendisi için en iyiyi, hazzı arayacağı 

noktasına odaklanır. İnsanın sonsuz ihtiyaç ve isteklerinin olacağını varsayan, kabullenen 

ekonomik davranış daima daha fazla tüketmeye ve sahip olmaya odaklanmaktadır (Odabaşı, 

2006: 110). 

Hedonik tüketim, tüketiminin haz boyutundan tat almak ya da ilkel benliğin etkisi altında ürün 

ile hissi ve hayal gücü boyutunda bir tecrübe olarak ifade edilebilir. (Babacan, 2001: 97). 

Hedonik tüketim, alışveriş yapma deneyimini bir zevk olarak görebilmekte ve bu zevki tatmin 

için de alışveriş yapabilmektedir. Hedonik tüketimi kişinin ürünlere yönelik, fantezi ve 

duygusal deneyiminin değişik görünümleri olarak tanımlamaktadır. Tatlar, sesler, kokular, 

bakışlar ve dokunmaya ilişkin olan ve kişinin kendini tanımlaması için kullandığı tercihler, 
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kişiye özel tercihlerdir ve hedonik tüketimin temel unsurlarıdır (Hirschman ve Holbrook, 1982: 

95). 

Hedonik tüketimin belki de en önemli yönü alışveriş yapmadaki beklentilerdir. Bilindiği gibi 

alışveriş ve satın alma eylemlerinden beklentiler iki ana başlığa ayrılır. Faydacı beklentiler ve 

hedonik beklentiler. Faydacı beklentilerde tüketici, ürünün işlevsel, nesnel özelliklerine ağırlık 

verir. Hedonik beklentilerde ise duygusal tepkiler, duygusal hazlar, düş kurma ve estetik 

beklentiler ön plandadır. Yüksek arzular, genişletilmiş ilgilenimler, fanteziler ve gerçeğin 

tatsızlığından kaçışlar gibi faktörlerin hepsi hedonik alışveriş deneyiminin belirtileridir. Bu 

açıdan bakıldığında, hedonik beklentiler öznel olduğu kadar semboliktirler (Babin, Darden ve 

Griffin, 1994: 646; Teller, Reutter ve Schnedlitz, 2007: 284). Ancak alışverişte hedonik ve 

faydacı beklentiler, tek boyutlu bir ölçeğin iki ucu olarak düşünülmemelidir. Tüketiciler çoğu 

ürünün tüketiminde her iki tip fayda beklentisine girmekle birlikte, bazı ürünleri hedonik, 

bazılarını ise daha fazla faydacı alışveriş olarak tanımlamaktadırlar (Ünal ve Ceylan, 2008: 

268). 

3.1. Hedonik Alışveriş Nedenleri 

Hedonik alışverişin nedenleri şu şekilde sınıflandırılmıştır (Arnold ve Reynolds, 2003: 80) 

- Maceracı alışveriş: Bu kategorideki alışverişler arayışlar, uyarılma, macera ve başka bir 

dünyada olma hissini ifade etmektedir. Bu nedenle yapılan alışverişler, macera, heyecan, 

uyarılma, coşku yaratan görüntülerin, kokuların ve seslerin olduğu bir dünyaya giriş ile 

tanımlanabilmektedir. 

- Rahatlamak için alışveriş: Bu kategorideki alışveriş nedenleri stresten kaçma, olumsuz bir 

ruh halinden çıkmak için alışveriş yapma ve kendini tedavi yöntemi olarak alışveriş ile 

açıklanmaktadır. Birçok kişi, yasadıkları stresi hafifletmek veya sorunlarını unutmak için 

alışverişe çıktıklarını belirtmektedir. Alışveriş deneyimi, bazı zamanlarda dinlenip sakinleşmek, 

rahatlamak, olumsuz bir ruh halinden kurtulmanın yolu olarak görülebilmektedir 

- Sosyal amaçlı alışveriş: Bu kategoride yapılan alışverişler arkadaşlarla ve aileyle yapılan 

alışverişten zevk alma, alışveriş esnasında sosyalleşme, diğer insanlarla etkileşim kurma olanağı 

elde etme seklinde ifade edilmektedir. Bu türdeki alışveriş deneyimi, arkadaşlarla ve aile 

üyeleriyle vakit geçirme yolu olarak tanımlanabilir. Alışveriş merkezleri ya da büyük 
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departmanlı mağazalar, insanların bir araya gelebildikleri mekânlar haline gelmiştir. Bu tip 

mekânlar, gençlerin buluşması için bulunmaz olanaklar sunmaktadır. Diğer yandan, kontrollü 

ve güvenli bir ortam olmaları nedeniyle, yaslılar ve kadınlar için birer cazibe alanı 

durumundadırlar. Özellikle, varoşlarda ve kırsal kesimlerde yasayanlar için bos vakitlerini 

harcayacak başka yer olmadığından, bu tip mekânlar bir tür sosyalleşme ve vakit geçirme yeri 

olma özelliği kazanmıştır. 

- Fikir Edinmek: Bu kategorideki alışverişler, yeni eğilim ve modaları takip etmek, yeni ürün 

ve gelişmelerden haberdar olmak için yapılan alışverişlerdir. Belirli bir satın alma ihtiyacı veya 

kararı olmaksızın sadece bilgi toplama amacıyla yapılan bu alışverişte, kişiler alışverişi bir tür 

eğlence ya da bos vakit değerlendirme yolu olarak kullanmaktadırlar. 

- Başkalarını Mutlu Etmek: Bu kategorideki alışverişler, kişilerin bir başkası için alışveriş 

yaparken yasadıkları keyif ve olumlu düşünceleri içermektedir. Pek çok insan, sevdikleri 

insanlar için yaptıkları alışverişin kendilerine ne kadar keyif verdiğinden bahsetmektedir. Bazı 

kişiler için, aileleri ve arkadaşları için alışveriş yapmak çok önemli olmakta ve bu alışveriş 

kişilerin kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayabilmektedir. Bazı zamanlarda, sevdiğimiz bir 

insan için mükemmel hediyeyi bulmak büyük bir haz sağlayabilmektedir. Özellikle kadınların 

alışverişi, sevgilerini ya da asklarını ifade etmenin bir yolu olarak gördükleri belirtilmektedir. 

- Yarış heyecanı: Bu kategorideki alışverişler, bazı insanlar alışverişi sanki bir yarış heyecanı 

içinde yasamaktan zevk almaktadır. Ucuzluk dönemlerini beklemek ve indirimleri takip etmek 

amacıyla alışveriş yapmakta ve bu alışverişten büyük bir haz duymaktadırlar. Bu haz iki yönlü 

olabilmektedir. Bunlardan ilki, kişinin en iyi ürünü, en uygun fiyatla alması nedeniyle kendisini 

akıllı bir tüketici olarak görmenin sağladığı hazdır. Diğer yandan, bazı insanlar piyasa bilgileri 

ile kendilerinden gurur duyarlar. En güzel ve ucuz ürünün satısının, nerede olduğunu, kaça 

olduğunu etrafındaki kişilere aktarmak oldukça haz verici bir doyum sağlayabilmektedir. 

 

4. KOCAELİ ŞEHİR MERKEZİNDE BİR UYGULAMA 

4.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 

Günümüzde alışveriş ve tüketim olgusunun sadece ihtiyaçları karşılamaya yönelik bir kavram 

olmadığı, günlük yaşamın bir parçası ve sosyal bir faaliyet olarak yaşamımıza girmeye başladığı 
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görülmektedir. Artık tüketiciler sadece ihtiyaçlarına yönelik alışveriş yapmayıp, duygusal 

anlamda haz duyabileceği ya da alışveriş esnasında zevk alabileceği alışverişler yapmaktadırlar. 

Modern tüketim toplumlarında tüketim olgusunun duygusal veya hissi boyutunun öne çıktığı, 

satın alma sürecinde geleneksel anlayıştan belirgin derecede farklılıklar gösteren hedonik 

(hazcı) tüketimin, tüketici davranışları açısından giderek daha fazla oranda inceleme konusu 

olmaya başladığı görülmüştür. Pazarlama iletişiminde de firmaların yeni hedef kitlesi genç 

tüketiciler olarak belirmektedir. Bu çalışma, genç tüketicilerin alışverişe bakışlarında gittikçe 

önemli bir yer alan hedonik tüketimin nedenlerini incelemeyi amaçlamaktadır. 

 

4.2. ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ VE AMACI 

Bu araştırmanın ana amacı, 12-18 yaş arası gençlerin hedonik alışveriş yapma nedenlerini 

belirlemeye çalışmaktır. Bu temel amaç doğrultusunda 12-18 yaş arası tüketicilerin çoğunlukla 

hedonik alışverişi hangi ürün gruplarında ve ne sıklıkla yaptıkları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Ayrıca farklı demografik özellikleri ile hedonik tüketim nedenleri ve hedonik tüketim 

davranışları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. 

 

4.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

Bu çalışmada tanımlayıcı araştırma modeli kullanılmaktadır. Kocaeli şehir merkezinde yaşayan 

tüm 12-18 yaş arası gençler araştırmanın ana kütlesini oluşturmaktadır. Ana kütlenin sınırlarını 

ya da bir başka deyişle örneğin çerçevesini belirlemek imkansız olduğundan, örnek kütlenin 

seçiminde ihtimalsiz örnekleme yöntemlerinden kolayda örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Bu 

yöntemle 152 kişiye anket uygulaması yapılmıştır. Anketler 12 Eylül – 01 Ekim 2012 tarihleri 

arasında Kocaeli il merkezinde gerçekleştirilmiştir. Anketler yüz yüze görüşme yöntemiyle 

gerçekleştirilmiştir. Anket formunda yer alan hedonik tüketim değişkenleri Arnold ve 

Reynolds’ un geliştirdiği “Hedonik Alışveriş Nedenleri” ölçeğinden alınmıştır (Arnold ve 

Reynolds, 2003: 77-95). Cevaplayıcıların hedonik alışveriş nedenleri 5’li likert ölçeği 

(1=Tamamen katılıyorum, 5=Kesinlikle katılmıyorum) ile ölçülmüştür. Veriler SPSS 16.0 

istatistik programı yardımıyla analiz edilmiştir. Anket yoluyla elde edilen verilere faktör ve 

MANOVA analizi uygulanmaktadır. 
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4.4. ARAŞTIRMADA ELDE EDİLEN VERİLERİN ANALİZİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

4.4.1 Ankete katılan 12-18 Yaş Arası Gençlerin Demografik Özellikleri 

Tablo 1’deki bilgilere göre araştırmaya katılan 12-18 yaş arası gençlerin %46,1 kız ,%53,9 

erkek olduğu; %48’sinin 12 ila 14 yaş arasında, %52’nin 15 ila 18 yaş arasında bulunduğu 

anlaşılmaktadır. Gençlerin aile gelir dağılımlarına bakıldığında %33,6’sı 2.000 TL ve altı gelire 

sahip iken, %33,6’sı 2.001-3.500 TL arası gelire, %32,6’sı 3.501 TL ve üstü gelire sahiptir.  

 

Tablo 1. Ankete Katılan 12-18 Yaş Gençlerin Demografik Özellikleri 

Cinsiyet F (%) 

Erkek 82 53,9 

Kız 70 46,1 

Toplam 152 100 

   

Yaş F (%) 

15-18 79 52 

12-14 73 48 

Toplam 152 100 

   

Ailenin Geliri F (%) 

800-2.000 51 33,6 

2.001-3.500 51 33,6 

3.501-15.000 50 32,9 

Toplam 152 100 

 

Tablo 2’de araştırmaya katılan gençlerin alışveriş bilgileri bulunmaktadır. Araştırmaya katılan 

12-18 yaş arası gençlerin %46,7’si alışverişe ‘‘ailesi’’ ile gittiğini, %39,5’i ‘‘arkadaşları’’ ile 

gittiğini, %10,5’i ise ‘‘sadece kendisinin’’ gittiğini söylemiş, %3,3’ü ise ‘‘diğer’’ cevabını 

vermiştir. Diğer cevabının kimler olduğu sorulduğunda ise sevgili ve nişanlı cevapları 

alınmıştır. Araştırmaya katılan gençlerin alışverişe ne zaman çıktığı sorusuna; %52,6’sı ‘‘her 

ikisi de’’, %42,8’i ‘‘hafta sonu’’, %4,6’sı ise ‘‘hafta içi’’ cevabını vermiştir. Bu sonuç gençlerin 
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alışverişe sadece hafta sonu değil hafta içi de gittiğini göstermektedir. Gençlerin alışverişe ne 

sıklıkta çıktığı sorulduğunda ise %30,9’u ‘‘haftada bir’’, %23’ü ‘‘birkaç günde bir’’, %21,1’i 

‘‘ayda bir’’, %18,4’ü ‘‘on beş günde bir’’ cevabını vermiştir. Bu sonuç gençlerin alışverişe sık 

sık çıktığını göstermektedir. Ankete katılan gençlerin ürün satın alırken ödemelerini nasıl 

yaptığı sorusuna %61,8’si ‘‘peşin’’, %34,2’si ‘‘kredi kartıyla’’ ve %3,9’si ‘‘taksitle’’ cevabını 

vermiştir. Bu sonuç gençlerde kredi kartı kullanımının oluşmaya başladığını göstermektedir. 

 

Tablo2. Ankete Katılan 12-18 Yaş Gençlerin Alışveriş Bilgileri 

Alışverişe Kiminle 

Gidildiği 

F (%)  Alışverişe Ne Zaman 

Çıkıldığı 

F (%) 

Ailem 71 46,7 Her İkisi de 80 52,6 

Arkadaşlarım 60 39,5 Hafta Sonu 65 42,8 

Sadece Kendim 16 10,5  Hafta İçi 7 4,6 

Diğer 5 3,3  Toplam 152 100 

Toplam 152 100     

       

Alışverişe Ne Sıklıkta 

Çıkıldığı 

F (%)  Ödemenin Nasıl Yapıldığı F (%) 

Haftada Bir 47 30,9  Peşin 94 61,8 

Birkaç Günde Bir 35 23  Kredi Kartıyla 52 34,2 

Ayda Bir 32 21,1  Taksit 6 3,9 

15 Günde Bir 28 18,4  Toplam 152 100 

Diğer 8 5,3     

Her Gün 2 1,3     

Toplam 152 100     

 

4.4.2 Ankete katılan 12-18 Yaş Arası Gençlerin Hedonik Tüketim Davranışları 

12-18 yaş arası gençlerin hedonik tüketim davranışlarını belirlemek amacıyla 2 tane soru 

sorulmuştur. Bunlardan ilki tüketicilerin planlamadan ani karar vererek alışveriş yapıp 

yapmadıklarını belirlemek amacıyla sorulmuştur. Tablo 3’de görüldüğü gibi; “Planlamadan ani 

karar vererek alışveriş yapar mısınız?” sorusuna, gençlerin % 71,7’si ara sıra, % 19,7’si hiçbir 
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zaman, %8,6’sı ise her zaman olarak cevaplamışlardır. Daha sonra  gençlere plansız alışveriş 

yapma hissini oluşturan ürün gruplarından yaptıkları sorulmuştur “Alışverişteyken her 

gördüğünüzde sizde satın alma ve sahip olma hissi oluşturan ürün gruplarını nedir?’’ sorusuna 

% 46,1 giyim, % 13,8’i gıda ürünleri, % 9,9 elektronik eşya, %8,6’sı kitap, %7,9 spor 

malzemeleri, %7,2’si cep telefonu, %3,9’u kişisel bakım ürünleri ve  %2,6’sı film CD’si 

cevabını vermiştir.  

 

Tablo.3. Ankete Katılan 12-18 Yaş Gençlerde Satın Alma ve Sahip Olma Hissini 

Oluşturan Ürünler 

Satın Alma Hissi 

Oluşturan Ürün 

F (%)  Planlamadan, 

alışveriş yapma 

F (%) 

Giyim Eşyası 70 46,1  Ara Sıra 109 71,7 

Gıda Ürünleri 21 13,8  Hiçbir Zaman 30 19,7 

Elektronik Eşya 15 9,9  Her Zaman 13 8,6 

Kitap 13 8,6  Toplam 152 100 

Spor Malzemeleri 12 7,9     

Cep Telefonu 11 7,2     

Kişisel Bakım 

Ürünleri 

6 3,9     

Film Cd’si 4 2,6     

Toplam 152 100     

 

 

4.4.3. 12-18 Yaş Arası Gençleri Hedonik Tüketime Yönelten Nedenlerin Belirlenmesi 

Tablo.4. 12-18 Yaş Arası Gençlerin Hedonik Alışveriş Nedenleri 

Değişkenler 
Faktör 

Yükleri 

Varyans 

Yüzdesi 
Öz Değeri 

Faktör 1: Macera Arayışı ve Rahatlamak İçin Alışveriş Yapma 
 

30,691 6,752 

Benim için alışveriş coşku verici bir olaydır 0,800 
  

Bana göre alışveriş bir maceradır. 0,761 
  

Alışveriş yapmak bana her zaman için ilgi çekici gelmiştir. 0,749 
  

Alışverişe çıktığım zaman kendimi başka bir dünyada ve çok 

güçlü hissederim. 
0,734   

 Moralim bozuk olduğunda alışverişe çıkmak kendimi daha iyi 

hissetmemi sağlar 
0,545   

Bana göre alışveriş en iyi stres atma yöntemidir 0,468   
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Faktör 2: Fikir Edinmek İçin Alışveriş Yapma 
 

9,538 2,098 

Alışverişe son modayı takip etmek için çıkarım 0,792 
  

Kendimi mutlu etmek istediğimde alışverişe çıkarım. 0,702 
  

 Mecbur olmasam da alışverişe çıkarım 0,608 
  

Alışverişe piyasadaki en son ürünleri görmek için çıkarım 0,573 
  

Faktör 3: Yarış Heyecanı 
 

7,773 1,710 

Alışverişe indirim zamanlarının avantajlarından faydalanmak 

için giderim. 
0,764 

  

Alışverişe çoğunlukla indirim zamanlarında çıkarım. 0,755 
  

 Alışverişe çıktığımda indirimli ürünleri arayıp bulmak hoşuma 

gider. 
0,740 

  

Alışverişe en son eğilim ve tercihlerden haberdar olmak için 

çıkarım. 
0,519 

  

Faktör 4: Sosyal Amaçlı Alışveriş Yapma 
 

6,693 1,472 

Alışverişe ailemle ya da arkadaşlarımla etkileşimde bulunmak, 

sosyalleşmek için giderim. 
0,815 

  

Bana göre tanıdıklarla alışverişe çıkmak onlarla eğlenceli vakit 

geçirmek için bir fırsattır. 
0,802 

  

Faktör 5: Başkaları İçin Alışveriş Yapma 
 

5,371 1,182 

Hediye alırken mükemmeli bulmak için zaman ve çaba 

harcamaktan çok hoşlanırım. 
0,829 

  

Ailem ve arkadaşlarım için alışveriş yapmaktan zevk alırım. 0,580 
  

Alışverişte anlık davranabilmekle güzel vakit geçiririm. 0,473 
  

 

Araştırmaya katılan 12-18 yaş arası gençlerin hedonik tüketime yönelten nedenler belirlenmek 

üzere 22 değişkenden oluşan hedonik alışveriş nedenlerine ait değişkenler faktör analizine tabi 

tutulmuştur. Bu değişkenler Arnold ve Reynolds’un geliştirdiği “Hedonik alışveriş nedenleri” 

ölçeğinden elde edilmiştir (Arnold ve Reynolds, 2003: 80). Değişkenlerin alpha katsayısı 0,872 

olarak tespit edilmiştir. Bu sonuç ölçeğin çok güvenilir olduğunu göstermektedir (Nakip, 

2006:146). 22 değişkenin faktör analizine sokulması sonucu 6 faktör elde edilmiştir. Ancak 

faktör yükü ve güvenirlik katsayısı düşük olan değişkenlerin elenmesi sonucu 5 faktör elde 

edilmiştir. Değişkenlerin 0,40 ve üzeri faktör yükleri olanlar dikkate alınmıştır. Bu faktörler 

toplam varyansın % 65,94’ünü açıklamaktadır (KMO örneklem yeterlilik ölçütü: %74,8, Barlett 

Küresellik testi: 1509,003, p<0,000). Tabloda elde edilen hedonik tüketim nedenlerini oluşturan 

faktörlerin, faktör yükleri, varyans yüzdeleri, öz değerleri ve güvenilirlik katsayıları 

gösterilmiştir.  Elde edilen faktörler sırası ile şöyledir: 
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1. Faktör: Macera Arayışı ve Rahatlamak İçin Alışveriş Yapma: Bu faktörde şu değişkenler 

yer almıştır; ‘‘Bana göre alışveriş bir maceradır’’, ‘‘Alışveriş yapmak bana her zaman için ilgi 

çekici gelmiştir’’, ‘‘Benim için alışveriş coşku verici bir olaydır’’, ‘‘Alışverişe çıktığım zaman 

kendimi başka bir dünyada ve çok güçlü hissederim’’, ‘‘Bana göre alışveriş en iyi stres atma 

yöntemidir’’ ve ‘‘Moralim bozuk olduğunda alışverişe çıkmak kendimi daha iyi hissetmemi 

sağlar’’. 

 

2. Faktör: Fikir Edinmek İçin Alışveriş Yapma: Bu faktörde yer alan değişkenler; ‘‘Kendimi 

mutlu etmek istediğimde alışverişe çıkarım’’, ‘‘Alışverişe son modayı takip etmek için 

çıkarım’’, ‘‘Alışverişe piyasadaki en son ürünleri görmek için çıkarım’’ ve ‘‘Mecbur olmasam 

da alışverişe çıkarım’’ şeklindedir. 

 

3. Faktör: Yarış Heyecanı Yaşama: Bu faktörde, ‘‘Alışverişe en son eğilim ve tercihlerden 

haberdar olmak için çıkarım’’, ‘‘Alışverişe çoğunlukla indirim zamanlarında çıkarım’’, 

‘‘Alışverişe indirim zamanlarının avantajlarından faydalanmak için giderim’’ değişkenleri yer 

almıştır. 

 

4. Faktör: Sosyal Amaçlı Alışveriş Yapma: Bu faktörde şu değişkenler yer almıştır; 

Alışverişe ailemle ya da arkadaşlarımla etkileşimde bulunmak, sosyalleşmek için giderim, Bana 

göre tanıdıklarla alışverişe çıkmak onlarla eğlenceli vakit geçirmek için bir fırsattır. 

 

5. Faktör: Başkaları İçin Alışveriş Yapma: Bu faktörde yer alan değişkenler; ‘‘Alışverişte 

anlık davranabilmekle güzel vakit geçiririm’’, ‘‘Ailem ve arkadaşlarım için alışveriş yapmaktan 

zevk alırım’’, ‘‘Hediye alırken mükemmeli bulmak için zaman ve çaba harcamaktan çok 

hoşlanırım’’ şeklindedir. 

Araştırmamızda elde edilen faktörler Arnold ve Reynolds’ un geliştirdiği “Hedonik alışveriş 

nedenleri” faktörleriyle büyük ölçüde uyum göstermiştir. Bunlar ‘‘Maceracı Alışveriş’’, ‘‘Yarış 

heyecanı’’, ‘‘Fikir edinmek’’, ‘‘Sosyal Amaçlı Alışveriş’’ ve ‘‘Başkaları İçin alışveriştir’’. 

Orijinal ölçekte yer alan rahatlamak için alışveriş faktörü çalışmamızda ayrı bir faktör olarak 

ortaya çıkmamış, birinci faktör olan maceracı alışveriş faktörüyle birleşik çıkmıştır. Bunun 
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üzerine faktörün ismi maceracı ve rahatlamak için alışveriş olarak belirlenmiş ve çalışma beş 

faktör üzeri değerlendirilmiştir. 

 

4.4.4. Araştırmaya Katılan Gençlerin Hedonik Tüketim ile İlgili Değerlendirmelerinin 

Karşılaştırılması 

Araştırmaya katılan 12-18 yaş arası gençlerin hedonik alışveriş nedenleri şu kriterler açısından 

değerlendirilmektedir:  

 -Gençlerin cinsiyet grupları, 

 -Gençlerin yaş grupları, 

 -Gençlerin aile gelirleri, 

 -Gençlerin plansız satın alma davranışları. 

Belirtilen kriterlere göre gençlerin gruplandırılmış ve bu gruplar arasında hedonik tüketim 

nedenleri arasında farklılık olup olmadığını ölçmek için MANOVA analizi kullanılmıştır. 

Faktörlere MANOVA analizi yapılır iken ifadelerin ortalaması alınarak hesaplanma metodu 

uygulanmıştır (Nakip, 2006: 436). 

 

4.4.4.1. Cinsiyet Grubu 

Araştırmaya katılan 12-18 yaş arası gençlerin 70’i (%46,1) kız, 82’si (%53,9) erkektir. 

 

 

Tablo.5. Cevaplayıcıların Cinsiyetleri ile Hedonik Tüketim Nedenlerinin 

Değerlendirilmesi 

Faktörler 
Ortalamalar

1
 

F Değeri 
Anlamlılık 

Düzeyi Kız Erkek 

Macera Arayışı ve Rahatlamak İçin Alışveriş 

Yapma 
3,44 2,86 15,860 0,000 

Fikir Edinmek İçin Alışveriş Yapma 2,97 2,76 1,881 0,172 

Yarış Heyecanı Yaşama 3,38 3,12 3,315 0,071 

Sosyal Amaçlı Alışveriş Yapma 3,38 3,18 1,349 0,247 

Başkaları İçin Alışveriş Yapma 3,64 3,22 8,069 0,005 

GENEL ORTALAMA 3,36 3,02   

Hotelling’s T Testi         F Değeri = 3,590    Serbestlik Derecesi = 5   Anlamlılık Düzeyi = 0,004 
 11-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum 
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Gençlerin cinsiyeti ile hedonik tüketim nedenleri arasındaki ilişkinin ölçülmesi ile ilgili yapılan 

MANOVA analizi sonuçları Tablo 5’te yer almaktadır. Tablodaki bilgilere göre (Hotelling’s T 

Testi Anlamlılık Düzeyi = 0,004<0,05) cinsiyet ile hedonik tüketim alışveriş nedenleri arasında 

anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Faktörlerin genel ortalamasına bakıldığında kızların 

ifadelere katılım düzeylerinin (3,36) erkeklerin ifadelere katılım düzeylerine (3,02) oranla daha 

yüksek olduğu söylenebilir. Bu sonuç, kızların alışveriş yapmayı daha çok sevmesi ile alakalı 

olabilir. Ayrıca faktörlere tek tek bakıldığında iki faktör itibariyle bu iki grup arasında anlamlı 

bir fark olduğu görülmektedir. Bu sonuçlara göre alışveriş, kızlar için erkeklere göre daha çok 

heyecan olarak algılanmaktadır. Yine kız tüketiciler erkek tüketicilere oranla arkadaşları ve 

ailesi için alışveriş yapmaktan daha çok zevk almaktadırlar. Genç kızlar başkalarının kendini iyi 

hissetmesi için alışveriş yapma fikrine daha sıcak yaklaşmaktadırlar. Genç kızlar kendileri için 

özel olan kişilere bir şeyler aldıklarında kendilerini daha iyi hissetmektedirler. 

 

4.4.4.2.Yaş Grubu 

Araştırmaya katılan gençlerin yaşları 2 gruba ayrılabilmektedir. Bu gruplar; 12-14 yaş grubu ve 

15-18 yaş grubu şeklinde sıralanmaktadır. 

 

Tablo.6. Cevaplayıcıların Yaş ile Hedonik Tüketim ile İlgili İfadelerin Nedenlerinin 

Değerlendirilmesi 

Faktörler 

Ortalamalar
1
 

F 

Değeri 

Anlamlılık 

Düzeyi 
12-14 yaş 

grubu 

15-18 yaş 

grubu 

Macera Arayışı ve Rahatlamak İçin Alışveriş 

Yapma 
3,14 3,11 0,039 0,845 

Fikir Edinmek İçin Alışveriş Yapma 2,79 2,92 0,722 0,397 

Yarış Heyecanı Yaşama 3,36 3,13 2,522 0,114 

Sosyal Amaçlı Alışveriş Yapma 3,47 3,09 5,317 0,022 

Başkaları İçin Alışveriş Yapma 3,38 3,44 0,178 0,674 

GENEL ORTALAMA 3,23 3,13   

Hotelling’s T Testi         F Değeri = 2,212    Serbestlik Derecesi = 5   Anlamlılık Düzeyi = 0,056 
 11-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum 

Gençlerin yaşı ile hedonik tüketim nedenleri arasındaki ilişkinin ölçülmesi ile ilgili yapılan 

MANOVA analizi sonuçları Tablo 6’da yer almaktadır. Tablodaki bilgilere göre (Hotelling’s T 

Testi Anlamlılık Düzeyi = 0,056<0,05) yaş ile hedonik tüketim alışveriş nedenleri arasında anlamlı 

bir fark olmadığı görülmektedir. Faktörlerin genel ortalamasına bakıldığında 12-14 yaş 
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arasındaki gençlerin ifadelere katılım düzeylerinin (3,23) 15-18 yaş arasındaki gençlerin 

ifadelere katılım düzeylerine (3,13) oranla daha yüksek olduğu söylenebilir.  

 

4.4.4.3.Aile Gelir Grubu 

Araştırmaya katılan gençlerin gelir durumları incelendiğinde 3 gelir grubunun oluştuğu 

görülmektedir. 800-2.000TL arası geliri olan 51 kişi, 2.001-3.500TL arası geliri olan 51 kişi, 

3.501-15.000TL arası geliri olanlar ise 50 kişi olarak belirlenmiştir. 

 

Tablo.7.Cevaplayıcıların Aile Geliri ile Hedonik Tüketim Nedenlerinin Değerlendirilmesi 

Faktörler 
Ortalamalar

1
 

F Değeri 
Anlamlılık 

Düzeyi 1
* 

2
* 

3
* 

Macera Arayışı ve Rahatlamak İçin 

Alışveriş Yapma 
3,05 3,06 3,27 0,901 0,408 

Fikir Edinmek İçin Alışveriş Yapma 2,69 2,74 3,14 3,622 0,29 

Yarış Heyecanı Yaşama 3,40 3,20 3,12 1,384 0,254 

Sosyal Amaçlı Alışveriş Yapma 3,35 3,00 3,49 3,065 0,050 

Başkaları İçin Alışveriş Yapma 3,28 3,26 3,70 3,598 0,030 

GENEL ORTALAMA 3,15 3,05 3,34   

Hotelling’s T Testi         F Değeri = 2,606    Serbestlik Derecesi = 10   Anlamlılık Düzeyi = 0,005 
  11-Kesinlikle Katılmıyorum, 2-Katılmıyorum, 3-Fikrim Yok, 4- Katılıyorum, 5- Kesinlikle Katılıyorum 

*1: 800-2.000 tl arası aile geliri olanlar, 2: 2.001-3.500 tl arası aile geliri olanlar, 3: 3.501-15.000 tl arası aile geliri olanlar. 

 

Gençlerin aile gelirleri ile hedonik tüketim nedenleri arasındaki ilişkinin ölçülmesi ile ilgili 

yapılan MANOVA analizi sonuçları Tablo 7’de yer almaktadır. Tablodaki bilgilere göre 

(Hotelling’s T Testi Anlamlılık Düzeyi = 0,005<0,05) aile geliri ile hedonik tüketim alışveriş nedenleri 

arasında anlamlı bir fark olduğu görülmektedir. Faktörlerin genel ortalamasına bakıldığında 

800-2.000 TL arasındaki gelire sahip olan gençlerin ifadelere katılım düzeylerinin (3,12) 2.001-

3.500 TL arasındaki gelire sahip olan gençlerin ifadelere katılım düzeylerine (3,05) oranla daha 

yüksek olduğu, 3.501-15.000 TL arasındaki gelire sahip olan gençlerin ifadelere katılım 

düzeylerine (3,34) göre ise düşük olduğu söylenebilir. Aile geliri yüksek olan bireyler ile geliri 

düşük olan bireyler arasında hedonik tüketime olan ilgi farklılığı istatistiksel olarak anlamlıdır. 

Bu sonuçlara göre; aile gelir düzeyi, hedonik alışverişe olan talebi arttırmakta ve tüketiciler 

kendilerine haz verecek ürünleri satın alma isteğinde bulunmaktadırlar. 
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5. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Bu araştırma 12-18 yaş arası gençlerin hedonik tüketim alışkanlıklarını belirlemek amacıyla 

yürütülmüştür. Ayrıca gençlerin farklı demografik özelliklerinin hedonik tüketime etki 

düzeylerini nasıl etkilediği de ulaşılmaya çalışılan başka bir amaç olarak ifade edilebilir. 

Araştırmamızda hedonik tüketim nedenlerini tespit etmek için Arnold ve Reynolds’un 

geliştirdiği “Hedonik alışveriş nedenleri” ölçeği kullanılmıştır. Değişkenlere faktör analizi 

uygulanmış ve 5 hedonik tüketim nedeni tespit edilmiştir. Bunlar, macera yaşamak ve 

rahatlamak için alışveriş yapmak, fikir edinmek için, sosyal amaçlı alışveriş yapmak, yarış 

heyecanı yaşamak için ve başkaları için alışveriş yapmaktır. Arnold ve Reynolds çalışmalarında 

6 faktör tespit etmişlerdir. Arnold ve Reynolds’un geliştirdikleri faktörlerden macera yaşamak, 

fikir edinmek, sosyal amaçlı alışveriş yapmak, yarış heyecanı yaşamak çalışmamız ile ortak 

olan faktörlerdir. Bu sonuçlara göre tüketiciler, macera yaşadıkları, kendilerini rahatlatan, 

sosyal ilişkilerini güçlendiren ve başkaları tarafından tasvip edilip beğenilen alışverişler 

yaptıklarında sadece ihtiyaçlarını karşılamamakta aynı zamanda haz almaktadırlar. Tüketiciler 

çoğunlukla giyim, gıda ve elektronik eşya alışverişlerinde hedonik tüketim davranışı 

sergilemektedirler. Geliri yüksek olan bireyler ile hedonik tüketim arasında bir fark olduğu 

görülmüştür. Hedonik alışverişte kızlar ve erkeklerin benzer eğilime sahip olmadıkları, kızların 

hedonik alışveriş eğilimlerinin erkeklerden fazla olduğunun açığa çıkması, hedonik mal ve 

hizmet üreten pazarlama uygulayıcılarının hedef kitle olarak çoğunlukla kızları tercih 

etmelerinin akıllıca bir seçim olabileceği ifade edilebilir. Gençlerin plansız alışveriş davranışları 

ile hedonik tüketimleri arasında bir fark olduğu da ulaşılabilen diğer bir sonuçtur. 

Çalışmanın kıstı Kocaeli şehir merkezinde bulunan alışveriş merkezlerinde belirli zaman 

diliminde yapılmış olmasıdır. Farklı şehirlerde ve zamanlarda yapılacak çalışmalarda farklı 

sonuçlara ulaşılabilecektir. Ayrıca bu araştırma sadece 12-18 yaş arası gençler üzerinde 

yapılmaktadır. Farklı yaş gruplarına da uygulanması ile farklı sonuçlara ulaşılabilir. 
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ÖZET 

Çevre Performans İndeksi (Environmental Performance Index-EPI), Yale Üniversitesi 

tarafından 2006 yılından beri ikişer yıl arayla ülkelerin çevre sağlığı ve ekosistem canlılığını 

2006 yılında 16, 2008 ve 2010 yıllarında 25 ve son olarak 2012 yılında 22 performans 

göstergesine göre değerlendiren çevreyle ilgili önemli bir çalışmadır. Bu göstergeler, çevreye 

dair politika amaçlarına ülkelerin ne kadar yaklaştıklarının bir göstergesi durumundadır. 2012 

yılı Çevre Performansı İndeksi’ne göre Türkiye, çevre sağlığı ve ekosistem canlılığını korumada 

dünya ülkeleri arasında en son sıralarda ve birçok en az gelişmiş ülkenin arasında yer 

almaktadır. Türkiye’nin indeks kapsamında 2012 yılında değerlendirilen 132 ülke arasında 109 

sırada yer alması, çevre performansı konusunda Türkiye’nin sadece 23 ülkeyi, yani 

değerlendirilen ülkelerin sadece %17'sini geçebildiği ve %83’ünün gerisinde kaldığı anlamına 

gelmektedir. 

Bu çalışmada; çevre performans indeksi, indeksin amaçları, yapısal olarak politika ve 

kategorileri, göstergeleri ve puanları açıklandıktan sonra, tüketim toplumu ve çevre ilişkisi 

üzerinde durulmuştur. Türkiye’nin çevresel performansı 2010 ve 2012 yılı çevresel performans 

indeksi değerlerine göre analiz edildikten sonra, 2012 yılı performans değerlemesine göre beş 

kategoriye ayrılan ve her kategorinin başında yer alan ülkelerle Türkiye’nin karşılaştırmalı 

durumu grafiksel olarak ele alınmıştır. Son olarak; tüketim toplumu, çevre, çevre performans 

indeksi ve Türkiye çerçevesinde bazı değerlendirmeler yapılmıştır.  

Anahtar Sözcükler: Çevre, çevre performansı, tüketim toplumu, çevre performans indeksi 
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1. GİRİŞ 

İnsanlığın toplumsal gelişim süreci; ilkel toplum, tarım toplumu, sanayi toplumu ve sanayi ötesi 

belki de bilgi toplumu denilebilecek bir gelişim süreci göstermiştir. İlk çağlardaki basit kültürel 

oluşumların antropologlar tarafından “ilkel” olarak adlandırılması, o toplumları küçük 

düşürmek amacından daha çok incelenen toplumun sosyo-ekonomik yapısının niteliği ile 

ilgilidir. Üretim süreçlerinde ve yaşam ortamında basit teknoloji kullanan, nüfusu az, kan 

bağlarına dayalı, eşitlikçi ve kurumsal olarak uzmanlaşmamış kültürler için kullanılır. İnsanlık 

tarihinin çok büyük bir bölümü ilkel kültürlerin tarihidir. Bu toplum yapısında başlıca ekonomik 

uğraş yabani yiyecek toplamak, balıkçılık, tarım ve hayvancılık olup amaç besin sağlamaktır 

[1].  

Tarım toplumu ilkel toplumlardan daha kalabalık, kendi kendine yetecek temel yiyecek 

maddelerinin üretimine dayalı ve üretimin hem niteliği hem de niceliği itibariyle doğadan daha 

fazla yararlanmaya odaklı bir toplum yapısıdır. Bu özelliğiyle, insanın doğaya zarar vermeye 

başladığı bir sürecin de başlangıcıdır. Bu süreçte, insan ve hayvan gücüne dayalı bir üretim 

yapısı egemendir. Tarım toplumunda bilgi, "deneyim" yoluyla elde edilmektedir. İnsanlar işleri 

yaparak öğrenmektedirler. Erkekler toprağı işlemeyi babalarından, kızlar giysi üretmeyi 

annelerinden öğrenirler. Usta-çırak ilişkilerinin geçerli olduğu tarım toplumunda, çırak, bir 

ustanın yanında yetişerek mesleğin gerektirdiği becerileri öğrenir. Tarım toplumunda temel 

iktisadi faaliyetler tarım, el işi sanatları ve kısmen hizmetler olduğundan işgücü ancak loncalar 

yoluyla küçük esnaf şeklinde örgütlenmiştir. Loncalar üyeler arası rekabetin değil, 

dayanışmanın ön planda tutulduğu, basit işbölümüne dayalı bir yapıdır [2].  

Onaltıncı yüzyıldan itibaren batı kültürlerinin yayılmaya başlaması topraklarına el konulan, 

sömürülen, göç etmeye zorlanan hastalıkla veya silahla yok olan ilkel toplumlar için sonun 

başlangıcı olmuştur. Geriye kalmayı başaranlar şartları iyi olmayan alanlarda yaşamak zorunda 

kalmışlar, Avrupalıların eline düşenler ise hayatta kalabilmişlerse tarım alanlarında veya 

madenlerde çalıştırılmışlardır. 

18. yüzyıl sonlarında başlayan sanayi devrimi ise, başta İngiltere olmak üzere sosyal yapıda 

yeni ve çok köklü değişimlere yol açarken, yeni bir dönem olarak sanayi toplumunun da 

başlangıcı olmuştur. Buhar gücünün üretimde kullanılmaya başlaması, basit ve ilkel araçların 
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kullanımının terk edilmesi, emeğin yerini makine gücünün alması “seri” veya “kitlesel” 

üretimin doğmasına yol açmıştır. Bu üretim tipi, üretilen ürünlerin standart ve daha yüksek 

miktarlarda üretimini mümkün kılıyordu. Artan üretim yeni pazarların bulunması, yeni pazarlar 

artan hammadde ihtiyacı, yeni üretim ve tüketim merkezleri derken küreselleşme denilen, 

üretim ve tüketimi küresel ölçeğe taşıyacak yeni bir sürecin tohumları atılıyordu. 

İkinci dünya savaşı sonrasında, özellikle Japonya’nın öncülüğünü yaptığı başta bilgisayar, 

otomasyon, robotlar ve gelişen diğer teknolojilerle üretimin yapılmaya başlanması, iletişim 

teknolojilerindeki baş döndürücü gelişmeler sanayi ötesi bilgi toplumunu ortaya çıkarıyordu. Bu 

modern toplumda, üretilen malların tüketiminin artırılması, ihtiyaç olmasa bile kitle iletişim 

araçlarıyla üretilen ürünler için insanlarda ihtiyaç hissinin uyandırılması gerekiyordu. Bunun 

için de reklam ve pazarlama faaliyetleri gazete, dergi, radyo, TV ve internet gibi yazılı ve görsel 

medya araçlarıyla destekleniyor, topluma sunulan albenisi yüksek moda ürünler yeni bir yaşam 

biçimini ortaya çıkarıyordu. Bu yaşam biçimi üretim toplumundan çok tüketim toplumunun bir 

özelliğiydi ve her şeyi çok hızlı tüketiyordu. Bu çılgınca devam eden tüketim anlayışı, artan 

nüfusla birleşince doğal kaynakların ihtiyaç olarak tüketilmesi yerine aşırı tüketilmesi ve 

çevrenin zarar görmesi anlamına geliyordu. 

Çevrenin zarar görmesine sebep olan gelişmeler ve bu gelişmelere bağlı olarak yaşanan hızlı 

sanayileşme, sanayi atıklarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerinin artmasına, insan ve çevre 

sağlığını tehdit edici boyutlara ulaşmasına sebep olmuştur. Küresel ısınma, kuraklık, iklim 

değişikliği, içme suyu kaynaklarının azalması, hava kirliliği gibi sorunlar göz ardı edilemeyecek 

bir seviyeye ulaşan ve tüm insanlığı ilgilendiren günümüzün önemli çevre sorunlarıdır. Çevre 

sorunlarındaki bu artış aynı zamanda çevre ile ilgili tedbir alınması gerekliliğini ortaya 

çıkarmış, çevrenin korunmasına yönelik çalışmalar başlamıştır. 1972 tarihinde İsveç’in başkenti 

Stockholm’de Birleşmiş Milletler İnsani Çevre Konferansı, 1992 yılında Rio de Janeiro’ da 

Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı (Dünya Zirvesi) toplanmıştır. Küresel çevre 

yönetim girişimi tarafından 1998 yılında çevresel performansın ölçümüne yönelik bir araştırma 

yapılmıştır. 2000, 2001, 2002 ve 2005 yıllarında Yale Çevre Hukuku ve Politikası Merkezi ile 

Uluslararası Yer Bilimleri Bilgi Ağı Merkezi (CIESIN) ortaklığında Dünya Ekonomik Forumu 

ve Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi’nin işbirliği ile Çevre Sürdürülebilirlik İndeksi 
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çalışmaları yapılmıştır. Bu çalışmalar 2006 yılından itibaren ise ikişer yıl arayla düzenli bir 

biçimde Çevre Performans indeksi çalışması olarak yürütülmektedir. 

2. TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE 

Dünya ekonomisine yön veren, hatta ülkelerin siyasî rejimlerini etkileyen uluslararası dev 

şirketler, uyguladıkları pazarlama ve reklam stratejileri ile insanların mantıklarından ziyade 

duygu ve algılarına hitap eder bir şekilde ürün pazarlamaktadırlar. Uygulanan bu stratejiler ve 

uluslararası işletmelerin özellikle Çin faktöründen hareketle ucuz işçilikten yararlanmaları, 

üretimde kullanılan hammadde ve malzemelerle diğer girdilerin ve nakliye maliyetlerinin 

düşmesine yol açmıştır. Bunun sonucu ürünlerin fiyatlarının düşmesi ve insanların artan 

gelirleri tüketim seviyesinin artmasına, dolayısıyla da tüketim kültürünün doğmasına yol 

açmıştır. 

Tüketim kültürünün hâkim olduğu tüketim toplumunda insanın temel özelliği şöyle ifade 

edilmektedir: “Başarılı yasamın, mutluluğun, hatta insan edebinin ölçütü tüketimse, o zaman 

insani arzuların foyası meydana çıkar; hiçbir kazanç miktarının ve heyecan verici duyumun bir 

zamanlar vaat edilen ‘standartlara ulaşma’ yolunda tatmin getirmesi muhtemel değildir: 

Ulaşılacak standart yoktur. Bitiş çizgisi koşucuyla ilerler, amaçlar onlara ulaşmaya 

çabalayandan her zaman bir ya da iki adım daha öndedir. Rekorlar devamlı kırılma 

durumundadır ve bir insanın arzulayabileceğinin sınırı yok gözükmektedir.” Arzusunun nesnesi 

sürekli olarak değişen insanoğlu, yeni arzulara doğru yelken açmaktadır. Bu serüvenin sonu 

yoktur. Her sonuç, yeni bir başlangıca atılan ilk adımdır [3]. Nitekim günümüz toplumu için 

aşağıdaki örnekler ya da özellikler de bunu doğrulamaktadır: 

Televizyon, bilgisayar ve cep telefonu gibi elektrikli ev aletleri ve elektronik cihazlar hemen her 

evde birden fazla sayıda bulunmaktadır. 

Aile bireyleri ihtiyacı olmadığı halde çiftlerce ayakkabıya, tıka basa elbiseyle dolu gardıroplara 

sahiptir ve "imaj" uğruna daima "güzel"e yönelen bireylerin sayısı her geçen gün artmaktadır. 

Can sıkıntısının çaresi her yerde mantar gibi biten alışveriş merkezlerinde aranmaktadır. Ömür 

boyu kullanılacak ürünlerin yerini "kullan, at" tipi bir kerelik ürünler almaya başlamıştır. 

Gösteriş ve "janjan" ön plana çıkmıştır. 
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Saygınlık ve itibar, kredi kartlarının sayısı ve limitiyle ölçülmekte, ayakkabı, saat ya da kemer 

gibi eşyalar için marka ürünler aranmaktadır.  

 

Toplum mühendislerinin faaliyetleri her geçen gün artmakta ve toplumu yeniden 

şekillendirmeye devam etmektedir.  

Tüketim kültürünün bu mantığı, yeni ihtiyaçların yaratılması ve ihtiyaçların sınırsız olması 

gerekliliği ilkesi üzerine kuruludur. Yeni ihtiyaçlar yaratılarak satın alma hevesinin canlı 

tutulması olgusu, gerçekte üretim ve tüketim çarkının işler tutulmasına ve kâr döngüsünün 

gerçekleştirilmesine hizmet etmektedir. Ancak bu nedenledir ki, ihtiyaçlar ve mallar, özneler ve 

nesneler arasındaki ilişkiler kapitalizmin istikrarının sağlanmasının bir aracı haline gelmiştir [4]. 

Modernleşme süreciyle birlikte tüketim ürünlerinin kullanımının ötesinde toplumsal statüyü ve 

kimliği tanımlama biçimi olan tüketim kültürü; kitle iletişim araçları, yaldızlı reklamlar, moda 

ve alışveriş mekânlarının etkisiyle yaş, cinsiyet, eğitim, meslek ve sosyal sınıf farkı 

gözetmeksizin toplumun her kesiminin, özellikle de eğitim çağındaki gençlerin tüketim 

tercihleri üzerinde önemli ölçüde etki eder hale gelmiştir [5]. 

Tüketim kültürünün oluşturduğu tüketim toplumunda insanların tüketim davranışları, doğrudan 

ya da dolaylı olarak CO2 salınımı, biyolojik çeşitliliğin azaltılması, küresel ısınmaya neden 

olma, doğal kaynakları tüketme gibi çok sayıda çevresel etkiler meydana getirmektedir. Söz 

konusu etkiler son yıllarda yoğun biçimde tartışılmaya başlanmıştır. Bu tartışmaya 

başlanmasında, başta nüfus artışı ve hızlı bir ekonomik gelişmenin yaşanması olmak üzere; 

küreselleşme ve yarattığı ölçek ekonomisi, ürün fiyat düzeylerinin düşmesi, kültürel değişimler 

(kentleşme, kadınların iş yaşamına girmesi vb.), bireylerin yaşam kalitesinin yükselmesi ve 

çevresel sorunların gün yüzüne çıkması gibi çok sayıda etken rol oynamaktadır [6]. 

Tüketim kültürünün çevre üzerinde gittikçe artan olumsuz etkileri dikkate alındığında, tüketim 

toplumundan sürdürülebilir tüketim olgusuna doğru bir toplumsal dönüşüme ihtiyaç vardır. 

Sürdürülebilir tüketim, “öbür tüketim davranışlarına oranla çevresel etkileri oldukça az olan 

tüketim davranışı biçimidir. Norveç Çevre Bakanlığı (1994) tarafından yapılan ve OECD 

(2002) raporunda yayınlanan tanımlamaya göre ise sürdürülebilir tüketim, gelecek kuşakların 

gereksinimlerini dikkate alarak, yaşam döngüsü bakışıyla doğal kaynakların, toksik maddelerin, 

atık salınımlarının ve çevreyi kirletici maddelerin kullanımını en aza indirgerken temel 
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gereksinimleri karşılayan ve daha iyi bir yaşam kalitesi sunan malların ve hizmetlerin 

kullanımıdır. 1994 yılında Norveç Çevre Bakanlığı tarafından yapılan sürdürülebilir tüketim 

tanımına bakıldığında, sürdürülebilirliğin ekonomi, toplum ve çevre olmak üzere üç saç ayağı 

olduğu görülmektedir [7]. 

Sürdürülebilir tüketim her ne kadar farklı şekillerde tanımlansa da, hangi eylemlerin 

sürdürülebilir tüketim kapsamına gireceği tartışılmaktadır. Bu tartışmaya yönelik olarak 

sürdürülebilir tüketim denildiğinde başlıca iki tür tüketimden söz edilmektedir. Bunlar, 

doğrudan doğal kaynak tüketimi (su, fosil yakıtlar ve enerji kaynakları) ve endüstriyel ürün 

tüketimidir. Ürün tüketimi, mal tüketiminin yanında hizmet tüketimini de kapsamaktadır. Diğer 

bir sınıflandırmaya göre, sürdürülebilir tüketim; daha az tüketim, çevreye dost tüketim ve 

geleneklere bağlı tüketim olarak üçe ayrılmaktadır [8]: 

(a)  Daha az tüketim, var olan tüketim düzeyinin öncelikle önemli ölçüde düşürülmesi anlamına 

gelmektedir. 

(b)   Çevreye dost tüketim, çöpe atma yerine geri dönüşüme yönlendirme eyleminde olduğu gibi 

var olan tüketim davranışlarının çevreye zarar vermeyen bir biçime dönüştürülmesini 

açıklamaktadır. 

(c)  Geleneklere bağlı tüketim ise, yerel mağazalardan satın alma, eski moda ve geleneksel 

yollarla üretilmiş ürünlerin tercih edilmesi demektir. Geleneklere bağlı tüketime örnek olarak; 

büyükannelerimizin mutfağında yer almayan mikrodalga fırınların tercih edilmemesi, yerel satış 

noktalarının tercih edilmesi, küçük ölçekli satış noktalarının tercih edilmesi ve hazır çorba satın 

alma yerine evde kendi çorbamızı kendimizin hazırlaması örnek verilebilir. 

3. ÇEVRE PERFORMANS İNDEKSİ 

Ortaya çıkan çevre problemlerinin ve boyutlarının doğru olarak belirlenmesi, buna göre uygun 

çözüm politikalarının geliştirilmesi, yetkili kuruluşlar tarafından bu politikaların uygulanması 

ve ortaya çıkan sonuçların sağlıklı bir şekilde analiz edilmesi her şeyden önce gerçek ve kesin 

verilerin toplanmasını gerektirir. Toplanan verilere dayalı kantitatif performans ölçümü; 

ekonomi, sağlık yönetimi, eğitim gibi politikaların işsizlik oranı, bebek ölüm oranı ve standart 

test puanları gibi göstergelerle belirlendiği alanlarda oldukça yararlıdır [9]. Çevreyle ilgili 
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politika yapıcıların analitik olarak doğru kararlar verebilmesini engelleyen en önemli sorun da 

sağlıklı veri eksikliğidir. 

Veri eksikliği sorunu, Yale Çevre Hukuku ve Politikası Merkezi ile Uluslararası Yer Bilimleri 

Bilgi Ağı Merkezi (CIESIN) ortaklığında Dünya Ekonomik Forumu ve Avrupa Komisyonu 

Ortak Araştırma Merkezi’nin işbirliği ve çok sayıda farklı alanlardan uzmanın destek verdiği 

Çevre Performans İndeksi çalışmasında da en önemli sorunlardan biri olarak ortaya 

çıkmaktadır. Her ne kadar bu sorun, çevresel performansın doğru ölçülmesinin önündeki 

engellerden biri olsa da, çevresel performansın ölçülmesi ihtiyacı ve her geçen gün bozulan 

doğal hayatın korunması için ülkelerin çevre politikası yapıcılarına yol göstermesi açısından 

2006 yılından itibaren ikişer yıl arayla düzenli bir biçimde EPI çalışması yürütülmektedir.  

Çevre performansı ve ölçümü için önceden belirlenmiş hedeflere ülkelerin ne kadar 

yaklaştığının belirlenmesi için belirli hedeflerin tanımlanmasıyla, 2006 Pilot Çevre Performans 

İndeksi (Environmental Performans Index-EPI), mevcut ulusal kirlilik kontrolü ve doğal 

kaynaklarının yönetim sonuçları için bir karşılaştırma sağlamaktadır. Çevre konuları ve bunlara 

dayalı ülkelerin toplam sıralamaları hem küresel hem de birbirine yakın ülke grupları arasında 

ülkeler arası karşılaştırmalara imkân vermektedir. EPI böylece politika geliştirmek ve daha 

sağlam analitik temeller üzerine çevreye dair kararlar almak isteyen ülkelere güçlü bir araç 

sunmaktadır [10]. 

EPI, iki geniş çevre koruma amacı üzerine odaklanmaktadır: (1) insan sağlığı üzerindeki 

çevresel streslerin azaltılması, (2) ekosistem canlılığının korunması. Çevre literatürünün dikkatli 

bir şekilde gözden geçirilmesiyle elde edilen ve Birleşmiş Milletler Milenyum Kalkınma 

Hedeflerinin en önemlisi olan bu iki amaç politika yapıcılar tarafından ifade edilen önceliklere 

yansıtılmalıdır. 2012 yılında yapılan EPI çalışmasında kullanılan performans değerlendirme 

yapısı Şekil 1’de verilmiştir [11]. 
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Partikül Madde %3.7
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5 

 

Ormanlar %5.83 

Hava 

(Ekosistem Etkileri) 
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Biyoçeşitlilik ve Habitat %17.5 
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Şekil 3: 2012 Çevre Performans İndeksinin Gösterge Yapısı (% değerleri ilgili 

faktörlerin ağırlıklarını göstermektedir) 
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Şekil 1’den de görüldüğü gibi, 2012 yılı çevre performans değerlendirmesinde çevre 

sağlığının ağırlığı %30 ekosistem canlılığı ise %70 ağırlığa sahiptir. Çevre sağlığı amacına 

yönelik politikalar ise; çevre sağlığı, hava ve suyun insan sağlığı üzerindeki etkileri olmak üzere 

üç kategoriden oluşmaktadır. Ekosistem canlılığına yönelik ise; hava, su kaynakları, 

biyoçeşitlilik ve habitat, tarım, orman, balıkçılık, iklim değişimi ve enerji olmak üzere yedi 

politika kategorisi yer almaktadır. Her politika kategorisi de farklı ağırlık yüzdelerine sahip bazı 

göstergelerle tanımlanmaktadır. Çevresel performansın değerlendirilmesinde kullanılan amaç, 

kategori ve göstergelerin ağırlıkları yıllara göre değişebilmektedir. Örneğin, 2010 yılı 

performans değerlendirmesinde çevre sağlığı ve ekosistem canlılığı eşit ağırlıkla 

değerlendirilmiştir. 

Çevre performans indeksinin 2006 yılından itibaren performans değerlendirme 

yapılarına bakıldığında, hem çevresel amaçların ağırlığının hem de politika kategorileri ve 

göstergelerinin ağırlıkları yanında sayısı da değişiklik gösterebilmektedir. İndeksin bu yönü bir 

yandan uluslararası kuruluşların değerlendirme ve ölçümleri sonucu ortaya çıkan çevresel 

risklerle ilgili göstergelerin performans yapısına eklenmesi, göstergelerin buna göre 

ağırlıklarının yenilenmesi üstünlüğünü sağlarken, diğer yandan yıllara göre ülkelerin 

karşılaştırmalarının yapılamaması gibi bir dezavantajı beraberinde getirmektedir. Nitekim 2010 

ve 2012 raporlarında yer alan ve aşağıda verilen orijinal ifadelerden de anlaşılacağı gibi önceki 

sıralama ve değerlendirmelerle 2012 göstergelerinin karşılaştırılamayacağı açık bir şekilde ifade 

edilmektedir. 

Owing to changes in methodologies and underlying data, 2010 EPI scores and 

ranks cannot be directly compared to 2006 and 2008 scores and ranks. 

 

Scores and rankings for the 2012 EPI cannot be compared with scores and 

rankings from earlier releases of the EPI owing to changes in data and 

methodology. However, we do offer a consistent time series of EPI scores from 

2000-2010 on the Downloads page at www.epi.yale.edu. 

Çevre performans indeksinin aslında gerçek değeri, sadece genel sıralamalardan değil, 

bunun altında yatan veri ve göstergelerin dikkatli bir analizinden gelmektedir. Konularına göre,  
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birbirine yakın akran ülkelere, politika kategorilerine göre sonuçları gösterirken, çevre 

konusunda ağır ve vurdumduymaz ülke liderlerine ve çevreyle ilgili politika yapıcılarına en iyi 

politikaları uygulamaları ve eylem planı için öncelikleri belirleme kolaylığı sağlamaktadır. 

Daha genel olarak EPI, politika geliştirmek ve daha sağlam analitik temeller üzerine çevreye 

dair kararlar almak isteyen ülkelere güçlü bir çevre performans değerlendirme aracı 

sunmaktadır [12]. 

4. ÇEVRE PERFORMANS İNDEKSİNE GÖRE TÜRKİYENİN DURUMU 

Çevre performans indeksinin 2010 yılı raporu [13] incelendiğinde çevre performans 

indeksi sıralamasının 163 ülke için yapıldığı, 85-100 arasında çevre performansı en iyi olan 

ülkelerin sırasıyla İzlanda, İsviçre, Kostarika ve İsveç olduğu görülmektedir. EPI puanı 70-85 

arasında olan yirmi bir ülkeden sıralamanın üst sırasında yer alan altı ülke ise; Norveç, Moritus, 

Fransa, Avusturya, Küba ve Kolombiya olarak sıralanmaktadır. İndeks puanı 40-55 arasında elli 

dört ülke yer alırken, puanı en düşük olan on ülke 25-40 arasında puana sahip ve bunlar; Benin, 

Haiti, Mali, Türkmenistan, Nijer, Togo, Angola, Moritanya, Orta Afrika Cumhuriyeti ve Sierra 

Leone gibi ülkelerdir. Ülkelerin büyük bir kısmının yer aldığı 55-70 puan grubunda yetmiş iki 

ülke yer almakta ve Türkiye bu grupta 60.4 puanla 77. sırada bulunmaktadır. 

Türkiye’nin bu dönemde çevre performans indeksinin amaçlarından çevre sağlığı puanı 

74.5 iken ekosistem canlılığı puanı ise 46.3 gibi düşük bir düzeydedir. Bu iki amaç kapsamında 

diğer göstergelere ilişkin olarak Türkiye’nin puanları Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1’deki 

puanlardan da görüldüğü gibi, çevre sağlığı alanında Türkiye’nin puanları en azından %50’nin 

üzerindedir. Ancak ekosistem göstergelerine bakıldığında birçok değerin %50’nin altında 

olduğu görülmektedir. Ülkemizin çevre performans indeksindeki puanının daha yüksek olması 

ve daha yüksek sıralara yükselebilmesi için özellikle ekosistem ile ilgili göstergelerde 2006 

değerlendirmesine göre ciddi anlamda iyileştirme ve geliştirmeler sağlanması gerekmektedir.  

Çevre performans indeksi 2012 yılı raporuna [14] bakıldığında çevre performans indeksi 

sıralamasının 132 ülke için yapıldığı, EPI sıralamasında en güçlü performans gösteren ülkelerin 

sırasıyla İsviçre, Letonya, Norveç, Lüksemburg, Kosta Rica, Fransa, Avusturya, İtalya, İngiltere 

ve İsveç olduğu, buna karşılık en zayıf on ülkenin ise Bosna-Hersek, Hindistan, Kuveyt, 

Yemen, Güney Afrika, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Irak olduğu görülmektedir. 
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Türkiye 2012 sıralamasında, 44.8 puanla 109. Sırada yer almaktadır. Türkiye’nin amaç ve diğer 

kategorilere ilişkin puanları Tablo 2’de ve grafiksel olarak da Şekil 2’de verilmiştir. 

Türkiye’nin Tablo 2’de verilen amaçlar ve politika kategorilerinin çevre performans 

değerlendirmelerine yol göstermesi açısından alt gösterge puanları da 2012 Çevre Performans 

İndeksinin değerlendirme altyapısına göre Şekil 3’de gösterilmiştir. 

Şekil 3’de kapalı mekân hava kirliliğinin puanı Türkiye için 31.8’dir. Kapalı alanın 

ısıtılması için yakılan yakıtlar, akut sağlık riski doğuran zararlı kimyasallar ve parçacıkların 

havaya bırakılmasına sebep olur. Bu kimyasallar ve parçacıklar solunduğunda alt solumun yolu 

enfeksiyonları gibi birtakım sağlık sorunları başlar. Dünya sağlık örgütünün 2006 yılında 

yaptığı bir çalışmaya göre, dünya çapında bütün ölümlerin %4.6’sı kapalı alanlardaki katı atık 

yakıt kullanımından kaynaklanmaktadır. Bu gösterge, doğal gaz kullanımının yaygınlaştırılması 

ve kalitesi düşük kömürlerin yakılmasının yasaklanması gibi politikaların kararlılıkla 

uygulanması sonucunu doğurur.       

Tablo  1: 2010 Çevre Performans İndeksine Göre Türkiye’nin Puanları 

Amaçlar ve Politika Kategorileri Puan (% Hedefe Yakınlık ) 

ÇEVRE SAĞLIĞI 74.45  

Su (insanlar üzerindeki etkileri) 90.68  

Yeterli halk sağlığına erişim 86.53  

Suya erişim 94.83 

Hava kirliliği (insanlar üzerindeki etkileri) 76.13  

Kapalı mekân hava kirliliği 88.42  

Açık alan hava kirliliği 63.84 

Hastalıkların çevresel yükü 65.50  

EKOSİSTEM 46.34  

Ormancılık 100.0  

Orman örtüsündeki değişim 100.0  

Artan stok değişimi 100.0  

Balıkçılıklar 55.63  

Deniz trofik indeksi 76.89 

Trol yoğunluğu 34.37 

Tarım 64.13  

Zirai su yoğunluğu 86.87 

Tarımsal destekler 4.33 

Tarım ilacı düzenlemesi 90.91 
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İklim değişimi 53.62  

Kişi başına sera gazi emisyonu 74.58 

Sağlanan elektrik birimi başına CO2 emisyonu 14.58 

Endüstriyel sera gazı emisyon yoğunluğu 50.75 

Hava kirliliği (ekosistem üzerindeki etkileri) 46.21  

Azot oksit emisyonları 46.78 

Ekosistem bölgesi 38.74 

Kükürt dioksit emisyonları 49.34 

Metan olmayan uçucu organik bileşik emisyonu 43.73 

Su (ekosistem üzerindeki etkileri) 62.83  

Su kalite indeksi 57.87  

Su baskı indeksi 35.56 

Su kıtlık indeksi 100.00  

Biyoçeşitlilik ve habitat 17.14  

Eko bölge koruma 18.75  

Kritik habitat koruması 0.0  

Denizi koruma 31.06 
 

Bir diğer örnek olarak yine Şekil 3’de 2012 Çevre Performans İndeksi, karasal 

ekosistem bölgelerinin korunmasına ek olarak kıyı alanlarında tehlike altındaki ekosistem 

bölgelerinin korunmasını da ölçmektedir. Türkiye’nin bu oranının 11.1 olması, bu ekosistem 

bölgelerinin korunmasına yönelik politikalar oluşturulmasını ve uygulanmasını 

gerektirmektedir. Bu politikaların artması ve ölçülebilir sonuçların bir sonraki çevre performans 

değerlendirme indeksinde yer alması Türkiye’nin çevre performans indeksindeki sıralamasının 

yukarılara doğru çıkmasını sağlayacaktır. 

Verilen bu iki örnek, Çevre Performans İndeksinde yer alan ve Şekil 3’de verilen 

göstergelerin Türkiye için nasıl okunması ve değerlendirilmesi gerektiğini açıklamaktadır. 

Özellikle düşük olan gösterge değerleri için çevre performansına ilişkin raporun ilgili gösterge 

açıklamaları okunarak, akılcı yaklaşımlarla değerlendirilerek çevre politikalarının geliştirilmesi 

hem ülkemizin daha yaşanılır, kaliteli bir çevre ortamına kavuşmasına, insanlarımızın daha 

sağlıklı bir çevrede yaşamasına imkân sağlayacak, hem de ülkemizin çevre karnesinin 

uluslararası alanda daha da iyileşmesine zemin hazırlayacaktır. 
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Tablo  2: 2012 Çevre Performans İndeksine Göre Türkiye’nin Puanları 

Amaçlar ve Politika Kategorileri Puanı Sıralama 

ÇEVRE SAĞLIĞI 69.8 67 

Hava (insanlar üzerindeki etkileri) 64.8 71 

Hastalıkların çevresel yükü 74.1 63 

Su (insanlar üzerindeki etkileri) 66.1 56 
   

EKOSİSTEM 34.1 118 

Tarım 42.8 93 

Hava (ekosistem etkileri) 30.6 90 

Biyoçeşitlilik ve habitat 20.2 121 

İklim değişimi 42.7 71 

Balıkçılık  25.0 60 

Ormanlar 91.5 42 

Su kaynakları (ekosistem etkileri) 10.0 114 

Çevre performans indekslerinin önceki yıllarla karşılaştırılması doğru olmamasına 

karşın 2012 yılı itibariyle Şekil 3’den Türkiye’nin ekosisteme ilişkin göstergelerinin ormanlar 

hariç %50’nin altında yer aldığı dikkat çekmektedir. Bu indeks değerleri de 2010 indeks 

değerleri gibi Türkiye’nin çevresel performansının artırılması için öncelikli olarak ekosisteme 

yönelik çevresel iyileştirmeler yapılması gerektiğini göstermektedir.  
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Şekil 4: 2012 Çevre Performans İndeksinin Göstergelerine Göre Türkiye’nin Puanları 

Bu kısımla ilgili son olarak, Türkiye’nin çevre performans indeksinde 109. sırada 

olmasına bakarak ya da raporlarda özel olarak vurgulanmasına rağmen 2010 ve 2012 Çevre 

Performans İndeksindeki Türkiye’nin göstergelerini dikkate alarak dövünmeye, çevre 

konusunda bitmişiz demeye gerek yoktur. Özellikle ikişer yıl arayla yapılan indeks değerlerinin 

karşılaştırılması anlamlı değildir. Zira hem kullanılan göstergelerin sayısı, hem de bu 

göstergelerin genel indeksin hesaplanmasındaki ağırlıkları dönemler itibariyle 

değişebilmektedir. Bu noktada aşağıdaki türden haberleri dikkatle analiz etmekte yarar var: 

 

Eğer 2010 yılında iki amacın eşit ağırlıkla, buna karşılık 2012 yılında Türkiye’nin 

yüksek olan Çevre Sağlığı amacının %30 ve Ekosistem Canlılığının %70 ağırlıkla 

değerlendirildiğini göz ardı edersek, 2010 ve 2012 karşılaştırmalarında yanılmış oluruz.       
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Partikül Madde 97.8 

Kapalı Mekân Hava Kirliliği 31.8 

Ormanlar 91.5 
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Göstergeler İtibariyle Türkiye’nin Puanları 
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5. ÇEVRE PERFORMANS İNDEKSİNE GÖRE ÜLKELER ARASI BİR 

KARŞILAŞTIRMA 

Çevre Performans İndeksinin 2012 yılı raporunda değerlendirme yapılan 132 ülke çevre 

performans sıralamasına göre; en güçlü, güçlü, orta, zayıf ve en zayıf şeklinde beş kategoriye 

ayrılmıştır. En güçlü ülkeler grubunda 9, güçlü ülkeler grubunda 35, orta düzeydeki ülkeler 

grubunda 38, zayıf performans gösteren ülkeler grubunda 36 ve en zayıf ülkeler grubunda 12 

ülke yer almaktadır. Her bir grubun çevresel performansı en iyi olan ülkesi de bu sıraya göre; 

İsviçre 1, Almanya 11, Gürcistan 47, Togo 85 ve Tacikistan 121. sırada yer almaktadır. 

Çevre Performans İndeksinin 2012 sıralaması dikkate alındığında Türkiye 109. sıradadır. 

Bu sıralama her ne kadar Tacikistan’a göre iyi olsa da Dünyanın 18. büyük ekonomisine sahip 

bir ülkenin çevre performans değerlendirmesinde olması gereken bir yer değildir. Türkiye’nin 

kendisinden sıralama itibariyle daha yüksekte yer alan ülkelerle karşılaştırmalı grafiği Şekil 

4’de verilmiştir. Şekilde verilen ülkelerin çevre performans indeksi puanları Türkiye için bir 

karşılaştırma ve çevre politikalarını bu karşılaştırmaya göre belirleme imkânı sağlayabilir. 

Çevre performansı konusunda en iyi durumda olan İsviçre örnek ülke seçilebileceği gibi, 

Almanya, Gürcistan veya Fransa’da seçilebilir. Bu ülkelerin çevre politikaları, uygulamaları 

örnek alınarak uygulama plan ve programları geliştirilebilir. 

Diğer bir seçenek, gruplarında ilk sırada yer alan bu ülkelerin ortalama çevre performans 

değerleri hedef değerler olarak seçilebilir. Bu amaçla, bu beş ülkenin amaç ve politika 

kategorilerine ilişkin olarak hesaplanan ortalama puanlar Tablo 3’de verilmiştir. Balıkçılık ile 

ilgili ortalamanın düşük olması, İsviçre’nin bu faktörle ilgili puanının olmaması ve 

Almanya’nın puanının 9.3 gibi çok düşük olmasından kaynaklanmaktadır.     

Tablo  3: 2012 Çevre Performans İndeksine Göre Türkiye’nin Puanları 

Amaçlar ve Politika Kategorileri Ortalama Puan 

ÇEVRE SAĞLIĞI 71,2 

Hava (insanlar üzerindeki etkileri) 72,2 

Hastalıkların çevresel yükü 71,8 

Su (insanlar üzerindeki etkileri) 66,5 

EKOSİSTEM 63,9 

Tarım 56,8 

Hava (ekosistem etkileri) 63,1 
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Biyoçeşitlilik ve habitat 70,1 

İklim değişimi 57,3 

Balıkçılık  30,1 

Ormanlar 65,3 

Su kaynakları (ekosistem etkileri) 46,6 
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Şekil 6: Çevre Performans İndeksi 2012 Göstergelerine Göre Türkiye’nin Diğer Ülkelerle Karşılaştırılması
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6. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Sanayi devrimi ve takiben kapitalist sistemin meydana getirdiği ve şekillendirdiği 

toplum yapısının bir tüketim toplumu olmaktan çok üretim toplumu haline dönüştürülmesi 

gerekmektedir. Kitle iletişim araçları, göz alıcı reklamlar ve bedava(?) sunulan ürünler 

oldukça bu toplum yapısının dönüşümü zor gözükmekle beraber, gerekli adımlar atıldığı 

takdirde bunun başarılmaması söz konusu olamaz. Tüketicilerin bilinçlendirilmesi, çevreye en 

az zararı olan politikaların uygulamaya geçirilmesi, tüketicilerin satın alma kararı verirken ya 

da bir ürünü seçerken “sürdürülebilir tüketim” bilinciyle hareket etmeleri bu toplumunun 

sürdürülebilir tüketim ve üretim toplumuna dönüşmesine katkı sağlayacaktır.  

Tüketicilerin organik, uzun ömürlü, geri dönüşümlü, enerji tasarrufu sağlayan, 

ekolojik etiketli, yerel üretilmiş ve ikinci el ürünleri tercih etmeleri, bunların yanında belli 

ürünleri kullanmama, satın alma yerine kiralama, belli ürünleri paylaşma, belli ürünlerin 

kullanımını kısma, onarma-onartma, kullanım sonucu atıkları değerlendirme gibi davranışları 

da sürdürülebilir tüketime destek olacaktır. Su kaynaklarının ve biyolojik çeşitliliğin 

korunması ve erozyonun önlenmesini sağlayarak bir bakıma küresel ısınmaya karşı bir eylem 

başlatmak da sürdürülebilir bir çevre anlayışına katkı sağlayacaktır. Tüketicilerin tek 

kullanımlık ürünler yerine uzun ömürlü ürünlerin kullanımı, daha fazla ürün üretimini 

engelleyerek doğal kaynak kullanımını düşürecektir. Geri dönüşümlü ürünlerin tercih 

edilmesi, işletmeleri geri dönüşümlü içerik oluşturmaya sevk ederek, makro ölçekte ülkenin 

enerji tüketimini düşürecektir. Bireylerin belli başlı ürünleri satın alma yerine hizmet satın 

alması kaynakların etkin kullanımını sağladığından kaynak tasarrufu sağlayacaktır. Örneğin 

araba satın almak yerine araç kiralama şirketlerinden araç kiralama hizmetinin satın alınması 

bu duruma örnek olarak verilebilir. Satın almasız bir başka çözüm de gereksinim duyulan 

ürünlerin belli bir topluluk tarafından paylaşılmasıdır. Örneğin bir apartman, bir sokak ya da 

bir köyün halı yıkama makinesi satın almak yerine bir tane alıp onu sırayla kullanmaları 

kaynak tasarrufu sağlamaktadır [6]. Bunun uygulaması ise, toplum fertlerinin bencillik, 

çekememezlik ve kıskançlık gibi kötü huylardan kurtulmaları ile sağlanabilir. 

Bireylerin diş macunu, margarin, şampuan vb. gibi ürünlerin kullanımını kısarak 

kaynak tasarrufu yapmaları mümkündür. Bunun dışında; her geçen gün tüm reklam 

araçlarında “eskiyi getirin yeniyi götürün” sloganıyla insanları kullandıkları ürünleri 

yenilemeye davet eden dürtülere karşı durarak, bireyin kullandığı ürünü onarıp ya da onartıp 

kullanmaya devam etmesi de sürdürülebilir tüketimin diğer bir boyutudur. Böyle bir 
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davranışın topluma yaygınlaşması, işletmelerin ürettikleri ürün miktarını etkileyecek, bu da 

işletmelerin kullandıkları her türlü kaynağın (hammadde, su, enerji vb.) azalmasıyla 

sonuçlanacaktır [6]. 

Sivil toplum kuruluşları ve kamu kuruluşlarının desteğiyle toplumsal sinerjiyi harekete 

geçirecek kampanyalar ve programlar düzenlenebilir. Bu noktada, American Dream Center’in 

programları dikkat çekicidir [15]. Misyonunu, Amerikalıların yaşam kalitesini geliştirmek, 

çevreyi korumak, sosyal adaleti desteklemek için, tüketimlerini azaltmaları ve 

değiştirmelerine yardım etmek olarak belirleyen merkez bu amaçla Amerikan toplumuna; 

karbon konusunda bilinçli tüketici, yerel ve sürdürülebilir işlere yatırım yapma, geri 

dönüşümlü ürünleri tercih etme, sorumlu satın alma, kaç köle sizin için çalışıyor, sağlıklı 

beslenme, sıfır artık ve atık gibi bazı programlar sunmaktadır [16]. 

Tüketim toplumunun alışkanlıklarından kurtulmak, aynı zamanda iyi bir çevreci 

olmayı gerektirir. Çevresel sorumluluklarını yerine getiren insanlardan meydana gelen bir 

toplum ancak ülkelerini Çevre Performans İndeksinde üst sıralara taşıyabilirler. Belediyelerin 

çöplerin ayrıştırılması ile ilgili uygulamalarına destek vermeyen, mahallesine doğalgaz 

geldiğinde pahalı diye kullanmaktan kaçınan veya masraflarına katlanmak istemeyen bir 

toplum, burada kaçındığı masraflardan çok daha fazlasına sağlık giderleri hanesine yazmak 

zorundadır.  
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KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSININ ÖLÇÜMÜ İÇİN ÇOK 

KRİTERLİ BİR ÇERÇEVE: HENKEL ÖRNEĞİ 

Ahmet ÖZTEL,  Mehmet Said KÖSE, İhsan AYTEKİN 

Bartın Üniversitesi 

ÖZET 

Kurumsal sürdürülebilirlik performans ölçümü, kurumsal sürdürülebilirliğin çevresel, sosyal 

ve ekonomik yönlerini ele almayı amaçlamaktadır. Bu üç boyutun tek bir boyuta 

indirgenmesinde sorunlar ortaya çıkmaktadır. Çok kriterli karar verme yöntemleri, bu 

değişkenlerin birlikte değerlendirilmesi için kullanışlı bir çerçeve sunmaktadır. Bu çalışmada, 

çok kriterli karar verme yöntemlerinden uzlaşık programlama (compromise programing) 

çerçevesi kullanılarak Henkel firmasının kurumsal sürdürülebilirlik performansının 

değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Uygulamalı olan bu çalışmada veriler Henkel firmasının 

yıllık raporlarından temin edilmiştir. Ele alınan şirketin kurumsal yönetim performansı 

çevresel ve sosyal boyutlarıyla yıllara göre karşılaştırılmış ve sonuçta uzlaşık programlama 

yönteminin bu tür çalışmalarda kullanılması önerilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Çok kriterli karar verme, kurumsal sürdürülebilirlik, uzlaşık 

programlama, sürdürülebilirlik performansı 

 

ABSTRACT 

Measurement of corporate sustainability performance is focused on environmental, social and 

economic aspects of corporate sustainability. Therefore, it can be argued that it is not easy to 

reduce all dimensions of corporate sustainability in a unit. Multi-criteria decision making 

(MCDM) methods provide a useful framework for the evaluation of these variables together. 

Using “compromise programing (CP)”, one of the MCDM methods, this study aimed to 

assess the corporate sustainability performance. Data were acquired from Henkel Company’s 

annual reports. Environmental and social aspects of Henkel’s corporate sustainability are 

compared by years, and in conclusion, using CP model to evaluate corporate sustainability is 

proposed.  

 

Key Words: Multi-criteria decision making, corporate sustainability, compromise 

programing, sustainability performance.   
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1. GİRİŞ 

Sanayi devrimi ile başlayan kitlesel üretim gerek kaynakların bilinçsizce tüketilmesine 

gerekse üretim sonrası ortaya çıkan atıkların ekolojik sisteme zarar vermesine neden 

olmuştur. Bu doğrultuda en önemli sorumluluk anlayışlarından biri olan sürdürülebilirlik 

kavramı kaynakların korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından giderek değer 

kazanmaktadır. Brundtland raporu tarafından sağlanan en popüler tanımı ile sürdürülebilirlik: 

kendi ihtiyaçlarını karşılamak üzere gelecek nesillerin gereksinmelerini tehlikeye atmadan 

bugünün ihtiyaçlarını karşılayan gelişmedir (Mori ve Christodoulou,2011). Bu tanım 

doğrultusunda sürdürülebilir gelişme, insan ihtiyaçlarının tatmininde kalıcı memnuniyet 

sağlayan, ekosistemlerin kendilerini yenilemelerine izin veren, yaşam kalitesini arttıran 

gelişmelerdir (Allen, 1980). Sürdürebilirlik ilk etapta daha çok doğal kaynakların yönetimi 

alanında kullanılmaya başlanmış; daha sonraları ise sektörlerdeki uygulamalar, enerji, turizm 

ve tarım gibi farklı alanlarda kullanılmaya başlanmıştır (Diaz-Balteiro, Voces, ve Romero, 

2011). 

Sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesi kavramsal ve pratik uygulamalar ile 

geliştirilmiştir (George ve Kirkpatriok, 2007; Gibson vd., 2005). Gerçekte, sürdürülebilir 

kabul edilen bir gelişmeyi elde etmek konusunda bir fikir birliği yoktur (Tortajada, 2005). 

Sürdürülebilirlik farklı alanlarda kullanılmaktadır. Bazı bilim adamları sürdürülebilirliği insan 

ve insan dışı sermayenin kullanım seviyesine göre tanımlamaya çalışmaktadır (Gosh, 2010; 

Sood ve Ritter, 2011). Diğer bir grup sürdürülebilirliği kentsel açıdan tanımlamaktadır 

(McGranahan ve Satterthwaite, 2003; Torum ve Yılmaz, 2009; Koca ve Karasözen, 2011; 

Filiz ve Hacıhasanoğlu, 2011). Pope ve diğerleri (2004) ise sürdürülebilirlik performansının 

değerlendirilmesinde kurumsalcı anlayışı esas almış ve çevresel, ekonomik ve sosyal 

boyutları bir başlangıç noktası olarak ifade etmişlerdir.  

Kurumsal sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik yaklaşımının işletme düzeyindeki eşdeğeri olarak 

kabul edilmektedir. Bu yaklaşıma göre işletmelerin kurumsal büyümesi ve karlılığı ile onların 

çevresel koruma, sosyal eşitlik, adalet ve ekonomik kalkınma gibi toplumsal hedeflerin 

peşinden gitmeleri eşdeğer önemdedir (Çalışkan, 2012). Şirketlerde sağlıklı bir 

sürdürülebilirlik uygulaması için, sürdürülebilirliğin üç alt faktörü olan ekonomik, sosyal ve 

çevresel parametreler şirketlerin tüm temel, stratejik ve operasyonel süreç ve karar alma 

mekanizmalarına dahil edilmelidir (Sürdürülebilirlik raporu, 2012). Burada dikkate alınması 

gereken nokta şirketlerin yalnızca ekonomik değil sosyal ve çevresel olarak da 
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sorumluluklarının olduğudur. İşletme düzeyinde kurumsal sürdürülebilirliğin rekabet, yenilik 

ve pazarlama bileşenleriyle üst seviyede ilişkilendirildiği görülmektedir. Bu açıdan 

bakıldığında herhangi bir şirket, kurumsal sürdürebilirlik üzerinden rekabet avantajı elde 

edebilmektedir (Diaz-Balteiro, Voces, ve Romero, 2011).  

Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere, dünya genelinde firmalara sürdürülebilirlik kriterlerine 

uyum için çevre baskısı giderek artmaktadır. Bunun sonucu olarak firmalar ekonomik, sosyal 

ve çevresel faktörlere uyum derecelerini açıklamayı bir zorunluluk olarak görmektedir (Ness, 

Urbel-Piirsalu, Anderberg ve Olsson, 2007). Ancak çok sayıda kriterin kullanılması nedeniyle 

kurumsal sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesinde zorluklarla karşılaşılmaktadır. 

Çünkü çok sayıda kriterin objektif olarak ve optimum değerleriyle tek bir kritere düşürülmesi 

gerekmektedir. Bu işlemin doğru biçimde yapılmasının ise çok zor olduğu iddia edilmiştir 

(Erol, Sencer ve Sarı, 2011). Bu sorunun üzerinden gelinmesi için – özellikle son zamanlarda 

– farklı çalışmalar yapılmış ve bu çalışmalar sonucunda bazı yöntemler önerilmiştir.   

Çok kriterli karar verme yöntemleri bu noktada çözüm adına oldukça faydalı bir çerçeve 

sunmaktadır.  Bu yöntem, karar içerisinde tüm kriterlerin görece önemlerine göre belirli bir 

ağırlık etkisi olması nedeniyle oldukça şeffaf,  katılımcı ve disiplinler arası çalışmalara olanak 

sağlamaktadır (Erol, Sencer ve Sarı, 2011).  Bu nedenlerle çok kriterli karar verme 

modellerinin kurumsal sürdürülebilirlik için uygun olduğu iddia edilmekte (Singh, Murty, 

Gupta ve Dikshit, 2007; Munda, 2005) ve çok sayıda araştırmada da karar modeli olarak 

kullanılmaktadır. Örneğin Erol ve arkadaşları (2011) sürdürülebilir tedarik zinciri 

performansını değerlendirmek için çok kriterli bir değerlendirme sistemi olan Multi-attribute 

utility (MAUT) modelini kullanmıştır. Kriterlerinin ağırlıklandırılmasında ise Fuzzy Entropi 

yöntemine başvurmuştur. Singh ve arkadaşları (2007) “analitik hiyerarşik süreç” (Analytical 

Hierarchy Process: AHP) modelini kurumsal sürdürülebilirliği değerlendirmek için 

kullanmıştır.  Mendoza ve Dalton (2005) ile Barbie-Kafaky ve arkadaşları (2009) ormancılık 

alanında Analytical Hiyerarchy Process (AHP) modelini kullanmışken,  Vacik et al. (2007) 

Analytical Network Process (ANP) modelini kullanmıştır. Diaz-Balteiro, Voces, ve Romero 

(2011) ise kağıt sektöründe sürdürülebilirlik performansını değerlendirmek için CP modelini 

kullanmıştır. 
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2. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ 

2.1.Araştırmanın Verileri 

Bu çalışmada Henkel firmasının yıllara göre kurumsal sürdürülebilirlik performansı 

araştırılmıştır. Veriler Henkel’in yıllık olarak yayınladığı sürdürülebilirlik raporundan 

alınmıştır (Sustainability Report, 2011). Ekonomik sürdürülebilirlik performansının 

değerlendirilmesi için gerekli veriler kısıtlı olduğundan sadece çevresel ve sosyal 

sürdürülebilirlik performansları araştırılmıştır.    

Keeble ve diğerleri (2003) çalışmalarında, verilerini kullandıkları firmanın belirlediği 

indikatörleri kullanmışlardır. Benzer şekilde bu çalışmada da Henkel firmasından elde edilen 

verilerden(Sustainability Report, 2011), literatür doğrultusunda [UNESCO, 2006; UN, 2001],  

‘’bir indikatörün ölçülebilirliği’’ ve ‘’indikatör verilerine ulaşılabilirlik’’ kriterleri (Erol ve 

diğerleri, 2011) çerçevesinde uygun indikatörler seçilmiştir. Hesaplamalar Exel Visual Basic 

Application’da kodlaması yapılan programda yapılmıştır.  

Kurumsal sürdürülebilirlik genelde üç boyutlu olarak incelenmesine rağmen bu çalışmada, 

Henkel firmasına ait ekonomik veriler analiz için yetersiz olduğundan, sadece kurumsal 

sürdürülebilirliğin sosyal ve çevresel boyutları üzerinde durulmuştur. Modeldeki göstergeler 

tablo 1’de detaylı olarak verilmiştir.  

Tablo 1. Sosyal ve Çevresel Göstergeler Tablosu 

Sosyal İndikatörler Çevresel İndikatörler 

S1: Mesleki kazalar-Henkel (Çalışılan milyon saat başına) 

S2: Mesleki kazalar-Henkel dışı (Çalışılan milyon saat başına) 

S3: Ciddi kaza sayısı  (Standart üretim faaliyetinde)  

S4: Ciddi kaza sayısı  (Çalışma faaliyeti dışında) 

S5: Çalışan sayısı 

S6: Kıdem ortalaması (Yıl) 

S7: Çalışan yaş ortalaması  

S8: Uyruk (Tüm çalışan) 

S9: Uyruk (Yönetici) 

S10: Uyruk (Genel Merkez-Düsseldorf) 

S11: Kadın çalışan yüzdesi (Tüm çalışan) 

S12: Kadın çalışan yüzdesi (Yönetici) 

S13: Kadın çalışan yüzdesi (Üst yönetici) 

S14: Çalışan geliştirme (Yönetci iç terfi) 

S15: Çalışan geliştirme (Uluslar arası rotasyon) 

S16: Çalışan geliştirme (Stajyer) 

S17: Henkel hissedarı çalışan oranı 

S18: Sosyal yükümlülükler (Desteklenen proje sayısı) 

S19: Sosyal yükümlülükler (Çalışanın üye olduğu proje için izin günü 

sayısı) 

S20: Sosyal yükümlülükler (Bağışlar bin Euro) 

S21: Sosyal yükümlülükler (Çalışanın üye olduğu projelere bağış oranı) 

Ç1: Üretim miktarı (bin metrik ton) 

Ç2: Enerji Tüketimi (bin megawatt-saat) 

Ç3: Karbondioksit salınımı (bin metrik ton) 

Ç4: Uçucu organik bileşen salınımı (metrik ton) 

Ç5: Su tüketimi (bin metrik ton) 

Ç6: Atık su miktarı (bin metrik ton) 

Ç7: Su yüzeylerine COD (Chemical Oxygen 

Demand) salınımı (metrik ton) 

Ç8: Atık su ile salınan ağır metaller (kilogram) 

Ç9: Geri dönüştürülen atık (bin metrik ton) 

Ç10: Yok edilen tehlikeli atık (bin metrik ton) 

Ç11: Yok edilen atık (bin metrik ton) 
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Şekil 1. Kurumsal Sürdürülebilirlik Modeli 

 

 

2.2.Karar Matrisi 

Bu çalışmada yöntem olarak Uzlaşık Programlama (Compromise Programming) yöntemi 

seçilmiştir. İndikatörler, birbirlerine göreceli olarak önemlerini belirlemek için, entropi 

yöntemiyle ağırlıklandırılmıştır.  Yılları alternatif olarak satırlara ve indikatörleri de kriter 

olarak sütunlara yazarak m alternatifli ve n kriterli D karar matrisini aşağıdaki gibi 

oluşturulabilir. 

  

[
 
 
 
 
 
              

              

      
              

      
              ]
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Burada her bir satır bir alternatifi ve her bir sütun bir kriteri göstermektedir. Matrisin      

elemanı i. alternatifin j. kritere göre başarı değerini göstermektedir. 

 

2.3.Entropi ve Kriterlerin Ağırlık Değerleri 

Shannon ve Weaver (1948) entropi kavramını olasılık teorisi açısından; bilginin içerisindeki 

belirsizliğin ölçülmesi olarak tanımlamıştır. Shannon’un (1948) önerdiği bu kavram, daha 

sonra Wang ve Lee (2009) tarafından bir ağırlık hesaplama yöntemi olarak geliştirilmiştir. Bu 

yöntemi şöyle özetleyebiliriz: 

 

Adım 1: Karar matrisinin normalizasyonu: 

    
   

∑     
 

Adım 2: Her bir kriter için entropi değerinin hesaplanması: 

     ∑          

 

   

 

burada                 

Adım 3: Her bir kriterin ağırlık değerinin hesaplanması: 

   
    

∑       
 
   

 

∑  

 

   

   

 

2.4. Uzlaşık Programlama  

Uzlaşık Programlama yöntemi ilk olarak Zeleny (1974) tarafından önerilmiş bir Çok-Kriterli 

Karar Verme Multi –Criteria Decision Making (MCDM) yöntemidir. Bu yöntemin temeli ; 

                   başarı vektörü ile en iyi başarı değerlerinden oluşan ütopya nokta 

olarak da adlandırılan ideal  vektör         
    

      
   arasındaki uzaklığın minimize 

edilmesine dayanmaktadır. Modeli formülize edersek: 
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       {∑∑[   
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∑   
 
       ,∑   

 
                                                                        (1) 

  {       }   {       } 

   {   },     

Burada: 

     i. alternatifin j. kritere göre başarı değeri 

    j. kriterin ağırlık değeri 

  
   j. kriterde elde edilen en iyi değer 

     j. kriterde elde edilen en kötü değer 

 Verilen           {     }     değerlerine göre    metrik sınıfından bir uzaklık fonksiyonu 

elde edilir. Bunlardan en sık kullanılanları      ,       ve      metrikleri sırasıyla 

Manhattan , Euclidean ve Chebycheff  metrikleridir. 

 

3. UYGULAMA: HENKEL FİRMASININ KURUMSAL 

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANALİZİ 

3.1.Çevresel Sürdürülebilirlik 

Tablo 2. Çevresel Sürdürülebilirlik Kriterleri için Karar matrisi 

 Ç1 Ç2 Ç3 Ç4 Ç5 Ç6 Ç7 Ç8 Ç9 Ç10 Ç11 

2007 7366 3035 908 473 11598 5473 8613 729 105 22 63 

2008 7707 3185 931 430 12041 6010 9142 913 103 20 51 

2009 6853 2459 715 308 9174 4578 7628 962 107 11 47 

2010 7481 2440 714 367 8688 4045 7714 804 91 16 48 

2011 7550 2220 652 326 7921 3664 6570 746 89 15 41 

 



 

633 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

Yukarıdaki matriste satırlar yılları ve sütunlar kriterleri belirtmektedir. Mesela, 7366 rakamı 

2007 yılındaki Ç1 kriterinin, yani yıllık üretim miktarını (metrik ton) belirtmektedir. 

 Entropi yöntemiyle hesaplanan çevresel sürdürülebilirlik kriterlerinin ağılık değerleri tabloda 

3’te verilmiştir.  

Tablo 3. Çevresel Sürdürülebilirlik Kriterlerin Ağırlık Tablosu 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 

0,0067 0,0829 0,0881 0,1132 0,1159 0,1434 0,0537 0,0518 0,0246 0,2317 0,0876 

 

Uzlaşık Programlama ile hesaplamaları yaptığımızda yıllara göre optimal çözüm değerleri 

tablo 4’teki gibi gerçekleşmektedir. Buna göre çevresel sürdürülebilirlik performansının 

yıllara göre sıralanışı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir. Tablo 4’te görüldüğü üzere Henkel 

firmasının çevresel sürdürülebilirlik performansının en iyi olduğu yıl 2011 iken en kötü 

olduğu yıl 2007 olmuştur.  

 

 

 

Tablo 4. Yıllara Göre Çevresel Sürdürülebilirlik Sıralaması 

Sıralama Yıl Optimal Değer 

1 2011 0,092961 

2 2009 0,158331 

3 2010 0,203762 

4 2008 0,523559 

5 2007 0,548329 

 

3.2.Sosyal Boyut 

Tablo 5. Sosyal Sürdürülebilirlik için Karar matrisi 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 

2008 1,4 1,9 14 4 55142 9,8 39,4 109 77 51 0,329 0,264 

2009 1,3 1,2 13 9 49262 11,0 39,3 116 82 48 0,318 0,274 
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2010 1,2 1,0 14 7 47854 10,3 39,4 119 82 50 0,321 0,287 

2011 1,1 1,1 11 7 47265 10,2 39,4 125 91 53 0,325 0,295 

 

Tablo 5. (Devam) 

 S13 S14 S15 S16 S17 S18 S19 S20 S21 

2008 0,137 1877 433 510 0,274 2476 285 7529 0,42 

2009 0,164 1462 443 511 0,284 2155 318 7684 0,55 

2010 0,170 1337 470 487 0,293 2493 54 6087 0,41 

2011 0,186 1387 475 483 0,313 2343 135 6002 0,53 

 

Sosyal sürdürülebilirlik kriterlerinin entropi yöntemiyle hesaplanan ağırlık değerleri tablo 6 

de verilmiştir. 

 

 

Tablo 6. Sosyal Sürdürülebilirlik Kriterlerinin Ağırlık Tablosu 

W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 

0,029

8 

0,255

7 

0,033

9 

0,276

8 

0,014

3 

0,006

5 

0,0000

4 

0,009

0 

0,013

6 

0,004

7 

0,000

6 

Tablo 6. (Devam) 

W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 

0,0067 0,0439 0,0706 0,0056 0,0025 0,0090 0,0123 0,0905 0,0491 0,0648 

Buna göre sosyal sürdürülebilirliğin yıllara göre sıralanışı tablo 7’deki gibi gerçekleşmiştir. 

Tablo 7’de görüldüğü üzere Henkel firmasının sosyal sürdürülebilirlik performansının en iyi 

olduğu yıl 2011 iken en kötü olduğu yıl 2009 olmuştur. 

Tablo 7. Yıllara Göre Sosyal Sürdürülebilirlik Sıralaması 

   

1 2011 0,254856 

2 2010 0,311172 
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3 2008 0,374669 

4 2009 0,437542 

 

Yıllara göre sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik faktörlerinin trendini görmek için şekil 3 

oluşturulmuştur.  

Şekil 3. Yıllara Göre Çevresel ve Sosyal Sürdürülebilirlik Performansı 

 

Şekil 3’te ÇS çevresel sürdürülebilirliği, SS ise sosyal sürdürülebilirliği göstermektedir. Her 

iki değişkenin yıllara göre performansının tersi alınarak (sonuçlar 1’den çıkarılarak) şekil 

3’teki trendler oluşturulmuştur.  ÇS değerlendirilmesi 2007 yılından, SS değerlendirilmesi ise 

2008 yılından itibaren yapılabilmektedir. Tabloda görüldüğü gibi hem çevresel 

sürdürülebilirlik (ÇS) hem de sosyal sürdürülebilirlik değişkenlerinin genel olarak yukarı 

doğru bir trend tuttukları gözükmektedir. Bu sonuçlara bakıldığında Henkel firmasının 

kurumsal sürdürülebilirlik performansını sürekli olarak geliştirdiği söylenebilir.  

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmada kurumsal sürdürülebilirlik performansının Uzlaşık Programlama yöntemi ile 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda öncelikle uygun indikatörler seçilmiştir. Daha 

sonra entropi yöntemi ile indikatörlerin önem seviyesi belirlenmiş ve son olarak da Uzlaşık 

Programlama yöntemi ile Henkel firmasının kurumsal sürdürülebilirlik performansı 

incelenmiştir. 

Yapılan analiz sonucunda Henkel firmasının kurumsal sürdürülebilirlik performansının genel 

olarak yükselme trendinde olduğu görülmüştür. Özellikle ÇS performansındaki yükselme çok 
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daha belirgindir. SS performansında da genel olarak bir yükselme trendi olmasına rağmen, bu 

yükselme daha yumuşak bir seyir izlemektedir. Ancak, SS, özellikle ÇS’nin keskin bir 

yükselme kaydettiği 2009 yılında en düşük seviyeye düşmüştür. Bu durumun en önemli 

nedeninin 2008-2009 küresel finans krizi olabileceği düşünülmektedir. Çevresel 

sürdürülebilirlik performansı en fazla üretim miktarı ve kaynak tüketimi kriterlerinden 

etkilenmektedir. Küresel kriz nedeniyle üretimin ve üretime bağlı olarak doğal kaynak 

tüketiminin ve çevreye bırakılan zararlı atıkların azalması çevresel sürdürülebilirliğin 2009 

yılındaki keskin yükselişin nedeni olabilir. SS’nin önemli performans göstergelerinden 

bazıları, firmanın sosyal projelere maddi desteklerinden oluşmaktadır. Kriz nedeniyle gelirleri 

azalan firmanın sosyal projeler gibi alanlara daha az kaynak aktarması bu yıldaki düşünün 

nedeni olabilir.   

Bu çalışmada sürdürülebilirlik performansının değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, 

yoruma ve sübjektif kriterlere yer vermeyen matematiksel yöntemler olduğu için objektif ve 

kesin sonuçlara ulaşılmıştır. Bu nedenle, önerilen yöntemin kurumsal sürdürülebilirlik 

performansı analizi için uygun bir yöntem olduğu ifade edilebilir.  

Bu çalışmada uygulanan yöntemin geliştirilebilmesi için şu hususlar üzerinde durulması 

faydalı olacaktır: 

(a) Bazı durumlarda bazı alt kriterlere olduğundan fazla ağırlık değeri yüklenmektedir. Böyle 

bir durumda söz konusu kriter, kurumsal sürdürülebilirlik performansı üzerinde olması 

gerekenden daha fazla etkiye sahip olmaktadır. Bu sorunun önüne geçmek için alt kriterler, 

sahip oldukları benzer özelliklere göre kendi aralarında gruplandırılarak çok basamaklı bir 

model geliştirilebilir. 

(b) Kurumsal sürdürülebilirliğin alt boyutları olan sosyal, çevresel ve ekonomik 

sürdürülebilirlik faktörleri kendi aralarında ağırlıklandırılarak tek bir faktöre indirgenebilir. 

Böylece kurumun sürdürülebilirliği bir bütün olarak değerlendirilebilir. 

Son olarak, ülkemizde kurumsal sürdürülebilirlik performansını sektörel bazda ele alan 

çalışmalar oldukça sınırlıdır. Özellikle ülkemizdeki farklı sektörlerin, gelişmiş ülkelerdeki 

muadilleri ile kıyaslanarak incelenmesi, Türkiye’nin sürdürülebilirlik performansının zayıf ve 

güçlü yanlarını ortaya koyacağından, daha faydalı olabileceği düşünülmektedir. 
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TÜKETİCİ SORUNLARI HAKEM HEYETİ RAPORLARI VE TÜKETİCİ 

DAVRANIŞLARI: ODUNPAZARI ÖRNEĞİ 
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İlçe Millî Eğitim Müdürü/ Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanı,  

Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü,  
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ÖZET 

Bu çalışma 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’la hukuk sistemimize 

kazandırılan Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin işleyişi, şikâyetlerin alınma ve 

değerlendirme sürecine dair 358.566 nüfuslu Odunpazarı ilçesinde tüketici sorunlarına 

üretilen çözümlerin boyutu ve tüketici davranışlarını sunmayı amaçlayan bir uygulama 

örneğidir. Çalışmamız; Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereği 

dörder aylık dönemler hâlinde hazırlanan Eskişehir Odunpazarı Tüketici Sorunları Hakem 

Heyeti’nin 2009-2012 yılları arasındaki faaliyet raporlarında belirtilen müracaat sayıları, 

tüketicinin lehine ve aleyhine olarak sonuçlanan karar sayıları ve şikâyetlerin türünü 

kapsamaktadır. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri aynı yönetmelik çerçevesinde 

çalışmalarına rağmen şikâyetlerin alınma ve değerlendirme sürecinde uygulama farklılıkları 

olabilmektedir. Bu farklılıklardan biri de Müdürlüğümüzün iş akışını hızlandırmak amacıyla 

geliştirdiği bir yazılımla şikâyetleri alıp değerlendirmesidir.  Tüketici Sorunları Hakem 

Heyetlerinin raporlarına ait ülke çapında sistemli bir veri tabanı olmalı; Hakem Heyetlerinin 

uygulamalarına ve karar sonuçlarına yönelik karşılaştırmaların yapılarak, tüketici sorunlarının 

detaylı tetkiki sonucu üretilecek çözümlerle tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, Faaliyet Raporu, Tüketici 

Davranışları  

GROUND JURY OF THE CONSUMER ISSUES REPORTS AND CONSUMER 

BEHAVIOR: ODUNPAZARI EXAMPLE 

ABSTRACT 

This study is an example of application with  Law No. 4077 on Consumer Protection offered 

to  judicial system functioning ground jury of the consumer Issues, about the process 

complaints of inclusion and assessment aims to provide generated solutions to consumer 

mailto:m.adiyaman@hotmail.com
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problems and consumer behavior of Odunpazarı district with 358.566 population. Our study 

contains; with the regulation 25 on ground jury of the consumer Issues article the number of 

application, number of decisions resulting in the consumer's favor and against and the type of 

complaints about annual reports between the years 2009-2012 of Eskişehir Odunpazarı 

ground jury of the consumer Issues prepared in a period of four months. Despite the 

complaints received and the evaluation process to run under the same regulations, the 

implementation may be differences for Ground Jury of The Consumer Issues. One of these 

differences in order to accelerate workflow, the directorate has developed a software 

evaluation to take complaints. Ground jury of the consumer Issues reports should be a data 

base system around worldwide; Comparions about ground jury implementation and result of 

decision, solutions will be produced as a result of a detailed examination of the problems of 

the consumer, should make the consumer grievances avoid. 

Keywords: Arbitration Ground Jury of The Consumer Issues, Annual Report, Consumer 

Behavior 

1. GİRİŞ 

1.1.Tüketici ve Tüketici Davranışı 

Tüketici ile ilgili birçok tanım yapılmakla birlikte 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması 

Hakkında Kanun,  üçüncü maddesinde tüketiciyi şöyle tanımlar: “Bir mal veya hizmeti özel 

amaçlarla satın alarak nihai olarak kullanan veya tüketen gerçek veya tüzel kişidir.” Tüketici, 

şahsi istek ve ihtiyaçları için pazarlama bileşenlerini satın alan ya da satın alma kapasitesinde 

olan gerçek kişidir (Karabulut, 1989: 15). Bireylerin ekonomik değeri olan mamul ve hizmeti 

elde etmeleri ve kullanmaları ile ilgili etkinlikler ve bu etkinlikleri belirleyen karar süreci ise 

tüketici davranışını oluşturur (Baybars, 1990:126). Diğer bir görüşe göre tüketici davranışı 

“bireylerin istem ve gereksinimlerini tatmin etmek için seçim, satın alma, mamul ve 

hizmetleri kullanma faaliyetlerin bütünüdür ve bu tür faaliyetler duygusal ve düşünsel 

süreçleri de içerir (Oluç, 1991:2).  

1.2.Tüketici Hakları ve Tüketici Sorunları Hakem Heyeti  

Gerek Avrupa Birliği belgelerinde, gerekse Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen 

tüketici hakları, Uluslararası Tüketici Birlikleri Örgütü tarafından zaman içerisinde 

geliştirilmiştir. AT konseyince 19.05.1981 tarihinde kabul edilen “2.Tüketici Koruma 

Programı” ve 23.06.1986 tarihinde yürürlüğe giren “Tüketiciyi Koruma Politikasına Yeni Hız 

Kazandırma Programı” çerçevesinde tüketici hakları yeniden gözden geçirilerek bugünkü, 
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evrensel kabul görmüş hâline ulaşmıştır. Evrensel nitelikte sekiz tüketici hakkı mevcuttur. 

Bunlar; temel ihtiyaçların karşılanması hakkı, seçme hakkı, sesini duyurma (temsil edilme) 

hakkı, tazmin edilme hakkı, eğitilme hakkı ve sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkıdır (TSE, 

2002). Evrensel tüketici haklarının ilanından sonra, birçok ülke, yasal düzenlemelerle tüketici 

haklarının korunmasına yönelik tedbirler almıştır. Ülkemizde de bu amaçla, evrensel tüketici 

hakları da gözetilerek 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun oluşturulmuştur. 

Bu Kanun, tüketiciyi koruyan düzenlemelere yer vermiş; aynı zamanda hukuk sistemimize, 

tüketicilerin haklarını arayabileceği iki önemli çözüm yeri belirlemiştir: Tüketici Sorunları 

Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemeleri. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri; 01 Ağustos 

2003 Tarihli Resmi Gazete yayımlanan "Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği"ne 

göre tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasında çıkan uyuşmazlıkları çözümlemek amacıyla 

veya tüketici mahkemelerinde delil olarak ileri sürülebilecek kararları almak üzere il ve ilçe 

merkezlerinde kurulur. Odunpazarı Kaymakamlığının yetkilendirmesiyle Odunpazarı 

ilçesinde "Tüketici Sorunları Hakem Heyeti" Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü 

bünyesindeki bir birim ile işlemektedir. Bu birimde kurumumuzun personeli olan 5 raportör 

bulunmaktadır. Başvuruları alan bu 5 raportör aynı zamanda gelen tüketicilere danışmanlık ve 

rehberlik de yapmaktadır. Heyet 2 haftada bir toplanmaktadır ve heyetin aldığı kararlar hem 

tüketici hem de satıcıyı bağlayıcı niteliktedir.  

1.3.Faaliyet Raporu 

Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliğinin 25. Maddesi faaliyet raporu ile ilgilidir. 

Buna göre “İlçe hakem heyetleri dörder aylık dönemler hâlinde hazırlayacakları faaliyet 

raporlarını dönem bitiminden itibaren on beş gün içerisinde il müdürlüklerine gönderirler.” 

İlgili yönetmelik hükümlerine göre Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri dörder aylık 

dönemler hâlinde bir yıl içinde toplam üç faaliyet raporu düzenlemelidir. Bu raporda müracaat 

sayısı, tüketici lehine ve aleyhine sonuçlanan karar sayıları yer almaktadır.  

2. AMAÇ 

Bu çalışma 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’la hukuk sistemimize 

kazandırılan Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin işleyişine dair 358.566 nüfuslu 

Odunpazarı ilçesinde tüketici sorunlarına üretilen çözümlerin boyutu ve tüketici davranışlarını 

sunmayı amaçlayan bir uygulama örneğidir.  
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3. YÖNTEM  

Çalışmamızda evrenimiz;  2009-2012 yılları arasında Eskişehir Odunpazarı Tüketici Sorunları 

Hakem Heyeti başvurularıdır. Örneklemimiz bu başvuruların içinde başvuru sayısı, tüketici 

lehine ve aleyhine sonuçlanan karar sayısı, ayrıca 2011 ve 2012 yıllarına ait şikâyet türleridir. 

Çalışmamız; Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereği dörder 

aylık dönemler hâlinde hazırlanan Eskişehir Odunpazarı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 

2009-2012 yılları arasındaki faaliyet raporlarında belirtilen müracaat sayıları, tüketicinin 

lehine ve aleyhine olarak sonuçlanan karar sayıları ve şikâyetlerin türüne dair bulgular 

içermektedir. Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri aynı yönetmelik çerçevesinde çalışmalarına 

rağmen şikâyetlerin alınma ve değerlendirme sürecinde uygulama farklılıkları olabilmektedir. 

Bu farklılıklardan biri de Müdürlüğümüzün iş akışını hızlandırmak amacıyla geliştirdiği bir 

yazılımla şikâyetleri alıp değerlendirmesidir.  Gümrük ve Ticaret Bakanlığının hâlihazırda, 

ülke çapında Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin veri girişi yapmalarını sağlayacak ortak 

bir programı uygulamaya konulmadığından Heyetimiz, 2011 yılına kadar Sanayi ve Ticaret İl 

Müdürlüğünün kendi imkânlarıyla yaptırdığı programı kullanmış; bu programın kullanımında 

karşılaşılan sorunlara çözüm bulmak amacıyla yeni bir yazılım geliştirme yoluna gitmiştir. Bu 

yazılım, Heyet’e yapılan başvuruların ve kararların kaydedilmesi ile başvuru sayısı, türü, 

tüketici lehine ve aleyhine çıkan karar sayılarına ulaşmaya imkân tanımaktadır.  

3.1.Yazılımın Özellikleri 

Yazılım; Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliği III. Bölümünde yer alan “Çalışma 

Usul ve Esasları” çerçevesinde Odunpazarı İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Eğitici Bilişim 

Teknolojileri Formatörü Aslan ERTURUN tarafından tasarlanmıştır. Uygulama, paket 

program niteliğindedir. Geliştirilirken MsSQL 2008 Express R2 sp1 ve Visual Studio 2008 

Express (.Net Geliştirme Platformları) kullanılmıştır. Kullanılan uygulamalar ücretsizdir. 

Program tasarlanırken ve geliştirilirken bilgisayar bilgisi en az kişinin hata yapmadan 

kolaylıkla kullanılabilmesi hedeflendiğinden kullanıcı dostudur. Her kullanıcı için ayrı 

kullanıcı hesabı ve yetkilendirmesi bulunduğundan veri trafiği kolaylıkla 

denetlenebilmektedir. Tüketicinin başvurusunu yapmasından, başvurunun sonuçlanmasına 

kadar her aşama, kayıt altına alınmaktadır. Hakem Heyeti ile ilgili tüm yazışmalar program 

üzerinden yürütülmektedir. Bütün posta ve zimmet işlemleri de uygulama tarafından 

sağlanmaktadır. Ayrıca her başvuru için “Ayıplı Mal” kabul ve teslim işlemleri program 

üzerinden gerçekleşmektedir. Tekrarlanması mümkün olan ifadeler uygulama tarafından 

kullanıcıya tercih olarak sunulduğundan ve sadece seçim yapılarak, dosyanın işleyişi 
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sağlanabilmektedir. Programın eklentileri sayesinde, senelik 6000-7000 civarındaki 

başvurunun, birbirine karışması, kayıplar, unutulmalar söz konusu değildir. Yine program 

özellikleri sayesinde işleyiş çok hızlı bir şekilde en az hatayla sürdürülmektedir. Program, 

tüketici şikâyetlerinin alınma ve değerlendirme sürecine cevap verecek şekilde ve ilgili Kanun 

ve Yönetmeliğinin ihtiyaçları kapsamında geliştirilmiştir. İşlem hacmi önceki kullanılan 

yazılıma göre geniştir ve uygulama üzerinden her türlü yazışma çıktılarının yanısıra, her çeşit 

rapor ve istatistiksel sonucu almak mümkündür. Geliştirilmesi 6 ay sürmüştür.  

4. BULGULAR  

Tablo 1. Yıllara Göre Müracaat Sayısı  

YILLAR Başvuru 

 

Sayısı 

2009 1675 

2010 4095 

2011 4183 

2012 6992 

TOPLAM 16945 

 

Bu verilere göre Hakem Heyetimize en çok müracaat 2012 yılında gerçekleşmiştir. 2012 

yılına ait rakamlar, bir yılda 3 dönem raporu düzenleyen Heyetimizin 2 dönemine ait 

rakamlardır. Heyetimize günde ortalama 100 tüketici müracaat ettiğinden yıl sonuna kadar bu 

sayının artması beklenmektedir.  2010’da başvuran tüketici sayısında önceki yıla göre % 244, 

4 oranında artış söz konusudur. Bu artış; sonraki yıllarda sırasıyla % 10,2 ve % 16,7 

oranlarıyla devam etmektedir. Yılda 3 dönem raporu düzenleyen Hakem Heyetimizin 2012 

yılına ait % 16,7 artış oranı 2 dönem raporuna göre olduğundan bu oranın yükseleceği ön 

görülmektedir. 

Tüketici başvurularındaki yıllara göre artışın ilçe nüfus artışıyla ilgili olup olmadığı TÜİK 

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden kontrol edilmiştir. TÜİK verilerine göre Odunpazarı 
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ilçe nüfusu 2009 yılında 344.720; 2010’da 351.852; 2011’de de 358.566’dır 

(http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul). İlçedeki nüfus artışıyla başvuru sayısının 

artışı arasında bir paralellik olmadığı; bu artışın ilçemizdeki tüketicilerin, haklarını 

arayabileceği adreslere dair farkındalıkları ile ilgili olduğu anlaşılmaktadır. Tüketici Sorunları 

Hakem Heyeti’nin kuruluşundan itibaren bir yıl içinde Odunpazarı’nda ikamet eden 

tüketicilerin, haklarını arayacakları adreslere dair farkındalıklarının büyük oranda arttığı 

görülmektedir. 

Tablo 2. Yıllara Göre Tüketici Lehine ve Aleyhine Sonuçlanan Kararlar 

YILLAR Müracaat Tüketici Lehine Tüketici Aleyhine 

 

Sayısı Sonuçlar Sonuçlar 

2009 1675 1135 198 

2010 4095 3360 335 

2011 4183 3493 303 

2012 6992 4809 234 

TOPLAM 16945 12797 1070 

 

Hakem Heyetimizce değerlendirilen müracaatların tüketici lehine olarak sonuçlanma oranları 

her yıl artış göstermektedir.  2009 yılında verilen kararların % 85’i tüketici lehinedir. Bu oran 

2010 yılında %91, 2011 yılında % 92, 2012 yılında % 95’tir. Bu durum; karar sonuçları 

bakımından tüketici lehine görünse de aslında tüketicilerin her geçen yıl daha yüksek oranla 

mağdur olduklarını ifade etmektedir. Tüketicinin başvurularında haklılığı demek onun 

alışverişte mağduriyetini ve tüketici sorunlarının her geçen yıl büyüdüğünü göstermektedir. 

Tablo 3. 2011 Yılı Şikâyet Türleri  

Mesafeli sözleşmeler / Abonelik sözleşmeleri 141 

Tüketici kredi / kredi kartı / konut / finansman sözleşme 3022 

http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul
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Turistik devre tatil, paket tur 3 

Ayıplı mal ve hizmetler 1017 

TOPLAM 4183 

Tablo 3’ten tüketicinin en çok ( % 72) kredi kartı ve sözleşmelerden dolayı şikâyette 

bulundukları görülmektedir. Yine iş tecrübemize dayanarak Heyetimize başvuran tüketicilerin 

şifahi beyanlarından sözleşmeleri incelemeden imzaladıklarını söyleyebiliriz. Bunda tek 

taraflı hazırlanan, 20 küsur sayfadan oluşan matbu sözleşmenin tüketicilere inceleme fırsatı 

verilmeden dayatılmasının önemli payı olduğunu düşünüyoruz. 

 

Tablo 4. 2012 I. ve II. Dönem Raporlarına Göre Şikâyet Türleri 

Mesafeli sözleşmeler abonelik sözleşmeleri 110 

Tüketici kredi / kredi kartı / konut / finansman sözleşme 5619 

Turistik devre tatil, paket tur 13 

Ayıplı mal ve hizmetler 1250 

TOPLAM 6992 

 

2011’de şikâyetlerin % 72’sini oluşturan kredi kartı ve sözleşmeler; 2012 yılının 1. ve 2. 

Dönem’deki şikâyetlerin % 80’ini oluşturmaktadır. 2012 yılı sonuna kadar bu oranın 

yükselebileceği de göz önünde bulundurulursa, sorunun büyüdüğü anlaşılmaktadır.  

5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu çalışmayla Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Yönetmeliğinin 25. Maddesi gereği dörder 

aylık dönemler hâlinde hazırlanan Eskişehir Odunpazarı Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin 

2009-2012 yılları arasındaki faaliyet raporları ile tüketici şikâyetlerinin alınma ve 

değerlendirme sürecinde 358.566 nüfuslu Odunpazarı ilçesinde tüketici sorunlarına üretilen 

çözümlerin boyutu ve tüketici davranışları sunulmuştur. Buna göre ilçemizde Heyetin 

kurulmasıyla birlikte bir yıl içinde tüketicilerin haklarını arayacakları adreslere dair 
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farkındalıkların %244,4 gibi büyük bir oranda arttığı; yıllara göre tüketici lehine sonuçlanan 

karar oranlarının artış gösterdiği; bu artışın tüketici lehine görünmesiyle birlikte, tüketicinin 

haklılığın artmasının; aynı zamanda alışverişte mağduriyetinin de artması demek olduğu 

anlaşılmaktadır. Faaliyet raporlarında yer alan şikâyetlerin büyük kısmının kredi kartı vs. 

sözleşmelerle ilgilidir. Tek taraflı hazırlanan uzun sözleşmelerin tüketici tarafından 

incelenmeden ve kendisine inceleme fırsatı tanınmadan imzalatılması sonucu oluşan bu 

sorunun da bir önceki yıla göre arttığı görülmektedir.  

01 Ağustos 2003 Tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan "Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri 

Yönetmeliği"ne göre kurulan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri aynı yönetmelik 

çerçevesinde çalışmalarına rağmen şikâyetlerin alınma ve değerlendirme sürecinde uygulama 

farklılıkları olabilmektedir. Bu farklılıklardan biri de hâlihazırda, ülke çapında Tüketici 

Sorunları Hakem Heyetlerinin veri girişi yapmalarını sağlayacak ortak bir programın 

olmayışından; Müdürlüğümüzün iş akışını hızlandırmak amacıyla ve ilgili Kanun ve 

Yönetmelik’in ihtiyaçları kapsamında geliştirdiği bir yazılımla şikâyetleri alıp 

değerlendirmesidir.  Ülke çapında Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin raporlarına ait 

sistemli bir veri tabanı olmalı; Hakem Heyetlerinin uygulamalarına ve karar sonuçlarına 

yönelik karşılaştırmaların yapılarak, tüketici sorunlarının detaylı tetkiki yapılmalı ve soruna 

özel çözümlerin de detaylandırılarak tüketiciler bilinçlendirilmeli, sorunların çözümüne 

destek verecek yasal tedbirler artırılmalı; tüketici mağduriyetlerinin önüne geçilmelidir.  
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EKONOMİK BÜYÜME VE ÇEVRESEL VERGİLERİN EMİSYON MİKTARINA 

ETKİLERİ 

 

Hakan AKAR 

Uludağ Üniversitesi 

 

ÖZET 

Bu çalışma, daha müreffeh bir hayat yaşama gayesiyle sınırsız üretim ve tüketim 

faaliyetlerinin çevre tahribatı yoluyla tam aksi yönde etki yapıp yapmadığının ortaya 

konulması ve eğer anlamlı bir ilişki varsa, çevresel vergilerin bu durumda etkili bir çözüm 

olup olmadığı hakkında çıkarımda bulunmak amacıyla yapılmıştır. 

 

Çalışmanın problemi genelde çevresel bozulma, özelde de emisyondur. Öncelikle 

çevre ekonomisi başlığı altında çevre ile ekonomi arasındaki ilişki ortaya konulmaya 

çalışılmış, sonrasında analizimize hazırlık olması mahiyetinde emisyon, çevresel vergiler, 

GSYİH, kişi başına düşen milli gelir hakkında bilgi verilmiştir. İktisadi büyüme süreciyle 

çevresel bozulma arasındaki etkileşimi açıklarken Çevresel Kuznet Eğrisi(ÇKE) ve Kirlilik 

Sığınağı Hipotezi’nden faydalanılmıştır. Türkiye’nin de ÇKE ile uyumlu olduğu ve milli 

geliri reel olarak 4090 dolardan sonra çevreye verilen zararların azalacağı tespit edilmiştir. 

Ayrıca milli gelir hesaplamalarında da çevresel maliyetlerin hesaba katılması zaruretine 

değinilecektir. Çevresel bozulmayla çevre vergileri arasındaki ilişkiyi de çevresel vergi 

gelirlerini toplam vergi gelirlerine oranlayarak ortaya koymaya çalışılmıştır.  

 

Nitel analizlerimize temel teşkil edecek veriler Avrupa Çevre Ajansı, Avrupa 

Komisyonu ve Dünya Bankası’nın internet sitelerinden elde edilmiş, AB ve OECD 

ülkelerinin iktisadi büyüme, çevresel vergi ve emisyon hacimlerine ilişkin veriler arasındaki 

ilişki gözlemlenmeye çalışılmıştır. Buna göre; iktisadi büyüme, farklı gelişmişlik düzeylerine 

göre ülkeden ülkeye farklı çevre tahribatı sonuçları vermektedir. Çevresel vergilerin etkin bir 

şekilde vergi sistemlerinde bulunan ülkelerde ise, emisyon hacimlerinin daha az olması 

beklenmektedir.  

 

Önlem mahiyetinde söylenebilecekler ise; çevresel sorunlar sınır aşan boyutlarda 

etkiler gösterebildiğinden işbirliği yöntemlerine ve global ölçekte faaliyette bulunacak yeni 
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kurumların oluşturulmasına veya mevcut global kurumların güçlendirilmesine, yeni 

finansman kaynaklarına ihtiyaç vardır. Nüfus artışının ise, hem olumlu hem de olumsuz 

etkileri olabilir. Olumsuz etkilerini asgari şekilde atlatabilmek için hızlı iktisadi büyüme 

önerilebilir.  

 

Çevre vergileriyle sera gazı emisyonlarının azaltılmasına gayret edilmelidir. Ekolojik 

Vergi Reformu yaklaşımı ile sermaye ve işgücü üzerindeki vergiler, çevreye zararlı iktisadi 

faaliyetler üzerine kaydırılmalıdır. Böylece, ülkeler hem çevreyi koruma amacıyla çevreye 

zararlı faaliyet düzeyinin azaltılmasına yönelirken, aynı zamanda iktisadi büyümenin önünde 

engel olarak kabul edilebilecek işgücü ve sermaye üzerindeki vergileri azaltarak iktisadi 

büyümeyi teşvik etmiş olacaklar. 

 

Anahtar Kelimeler: İktisadi Büyüme, Çevresel Vergiler, Emisyon. 

          

GİRİŞ 

Küreselleşmenin de bir sonucu olarak, günümüzde hem tek tek ülkeler, hem de evren, 

bir ülkenin tek başına çözemeyeceği özellikte, yer yüzünün tüm kara, hava ve deniz alanlarını 

da içine alan çevre kirliliği başta olmak üzere, ozon tabakasının incelmesi, küresel ısınma ve 

iklim değişikliği, hayvan ve bitki türlerinin (yani biyolojik çeşitliliğin) azalması, asitleşme, 

suların kullanımı, atık yönetimi, küresel yoksulluk, finansal istikrarsızlık, salgın hastalıklar, 

savaşlar, göçler, kentleşme ve gürültü gibi çok sayıda ortak dış sorunla karşı karşıya 

bulunmaktadır. Kuşkusuz ki, bu nitelikteki dışsallıkların (negative externalities) olumsuz 

etkilerinin ve zararlarının önlenmesi ya da azaltılması ancak küresel işbirliği, uluslar arası 

anlaşma, dayanışma ve evrensel yaklaşımları içeren çözümler ve önlemlerle mümkün olabilir. 

 

Bu bağlamda, çevresel maliyetlerin büyük önem taşıdığı, sanayi kuruluşlarının aşırı 

derecede konulmuş kurallardan ve kontrol araçlarından şikayetçi oldukları, maliyetlerin bir 

teorik tartışma meselesi değil, göründüğünden de büyük makroekonomik bir mesele olduğu, 

doğal kaynakların küresel piyasa fiyatları ile belirlenmekte olduğu, bu yüzden doğal kaynak 

vergilerinin küresel olması gerektiği, çok karmaşık bir yapı taşıyan ürün fiyatlarının ulusal ya 

da bölgesel ölçekte oluşmasının rekabeti bozduğu, her bir çevresel soruna özgü özel çözümler 

bulunması gerektiği, işletmelerin ve bireylerin iktisadi faaliyetleri ve yaptıkları tüketim 

harcamaları sonucu klasik bir kamu malı olan çevreye hava, su ve toprak kirlenmesi 
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biçiminde oluşturdukları negatif dışsallık dolayısıyla topluma yükledikleri maliyetlerin ilgili 

firmalara ve bireylere devlet tarafından alınacak kamusal tedbirlerle aktarılması düşünceleri 

ile çevre vergileri, “iktisadi ve mali nitelikte” alternatif yeni bir yöntem olarak, maliyet-

düşürücü, esnek ve dinamik özellikler taşıyan, gelir getiren ve gelir dağılımına olumlu katkı 

sağlayan, hem iktisadi dışsallıkları gideren, hem de diğer unsurlar üzerindeki vergi yükünün 

azalmasına yardımcı olmak suretiyle çifte getiriye (double divident) sahip, daha etkili iyi bir 

düzenleme biçimi olarak değerlendirilmektedir. 

 

I. ÇEVRE EKONOMİSİ TEORİSİ 

İnsan her dönemde doğal çevre ile ilişki içinde olmak zorundadır. Çevre bilimcilerinin 

tanımına göre çevre, hava, su ve toprağın içinde ve üzerinde canlıların hayatını sürdürmeye 

yarayan tüm canlı ve cansız varlıklardan oluşan, tüm destek sistemlerinin bütününü 

oluşturmaktadır (Kışlalıoğlu, Berkes, 1992, Dağdemir, 2003’den alıntı). Tüm canlıların 

tanımlanan bu ortamda birbirleriyle ve cansızlarla etkileşimde bulunarak yaşamlarını 

sürdürdükleri ortama da ekosistem denilmektedir. Ekoloji (çevrebilim) sözcüğü bilimsel 

olarak ilk defa 1866 yılında Ernst Haeckel tarafından ‘Zoolojik Türler ve Onları Çevreleyen 

Dünya Arasındaki İlişkilerin Bilimi’ olarak tanımlanmıştır(Alpagut, 1991;26). Ekolojik 

sistemi enerji ve madde akımı oluşturmaktadır. Basitçe ifade edersek enerji akımı, güneşten 

bitkilere, bitkilerden otçullara ve otçullardan etçillere doğru enerji akımında bitki ve hayvan 

vücutlarında ortaya çıkan kimyasal enerji ile ekolojik sisteme geri dönen enerji 

eşitlenmektedir. Madde akımı ise; mineralleşme, su ve besin maddesi akımı, organik ve 

inorganik maddelerin değişiminden oluşur(Dağdemir, 2003, 11). 

 

Muazzam hassas ve devasa farklı sistemlerin birbiri içinde bir diğerine zarar 

vermeksizin işlediklerini görüyoruz. Bunlara örnek vermek gerekirse; insan vücudundaki 

sindirim, sinir, dolaşım, boşaltım gibi sistemlerin iç içe işlemesi en vazıh örneklerdendir. 

Aynen böyle de ekonomi ile ekoloji de bütünleşik bir yapı sergiler. İktisat, kıt kaynaklarla 

sınırsız insan gereksinmelerini karşılamaya çalışan bir bilim olarak tanılanır. Her ne kadar kıt 

kaynaklar ve sonsuz ihtiyaçlar ifadesine tam manasıyla katılmıyorsakta, evrendeki 

kaynaklarla beşeri ihtiyaçlarını giderilmesine çalışılmakta.
148

 Üretim, bölüşüm ve tüketim gibi 

                                                           
*
 Yusuf Şahin, Küresel Isınma Fetişizmi adlı kitabında küresel ısınmanın bahane edilerek devletin ekonomiye 

müdahalesi meşrulaştırılmaya çalışıldığını söylemektedir. Bunun yanı sıra, başka yazarlar tarafından da Dünya 
iklimindeki değişmeler iç içe geçmiş şekilde on yıldan başlayarak milyon yıllara kadar uzanan bir çok döngünün 
hareketi olduğunu ifade ederler. Bu bilgilerden anlamamız gereken, insanlar Küre’yi kirleten faaliyetlerde 
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akımları içeren ekonomik sistemlerde ivmenin başladığı yer, üretim sürecine ekolojik 

sistemdeki kaynakların aktarılmasıdır. Ne var ki, iktisadi sistemin işleyişi ekolojik sistem 

kadar hassas dengeler üzerine kurulmamıştır. Üretim ve tüketime konu olan mal ve 

hizmetlerin atıkları ve emisyonları sisteme tamamen dönüştürülmemekte/ 

dönüştürülememekte. Üretim faktörlerinden olan doğal kaynakların bir kısmı hava, su, toprak 

gibi yenilenebilirken bir kısmı petrol, doğal gaz, kömür gibi kullanıldıklarında tükenen 

yenilenemez niteliktedir. Bunlardan kirletici nitelikte olanlarına karşı çevrenin kendini 

yenileyebilme kapasitesi varken asıl sorun teşkil eden insanoğlunun bunun üzerindeki bir 

seviyede kirlenmeye neden olmasıdır.  

 

A. Çevre Tahribatı: Emisyon 

İnsanlık tarihi, ekonomik değişmelere neden olan önemli dönüşümlere sahne olmuştur. 

İlk tahribat, ateşin bulunmasıyla ormanlarda meydana gelmiştir(Schaefer, 1991:112; 

Karabıçak, Armağan, 2004: 204’ten alıntı.). Ayrıca beşerin birbirini alt etme çabalarının 

sonucu olarakta Orta Asya’nın verimsizleşen toprakları gösterilmektedir. Ancak bu durum 

bile, modern toplumun sanayileşmesiyle ortaya çıkan ve İkinci Dünya Savaşı sonrası giderek 

şiddetlenen yıkımın yanında çok önemsiz kalmaktadır(Murray, 1994:98; Karabıçak, 

Armağan, 2004; 204’ten alıntı.). Yani, M.Ö. 8 bin yıllarında görülen avcılık ve toplayıcılıktan 

çiftçilik ve yabani hayvanların ehlileştirlmesine doğru hareketle başlayan tarım devrimi ve 18. 

yüzyılda tarım toplumlarının önemli bir kısmını kentlerde toplayan ve büyük miktarda mal ve 

hizmet üreticilerine (ve tüketicilerine) dönüşümü temsil eden sanayi devrimiyle artarak devam 

etmiştir. Dolayısıyla üretim ve tüketim sürecinde ve sonrasında doğaya salınan atık 

miktarında artışlar gözlenmiştir. Bu gelişmelerle ilintili olarak dünya nüfusunun artışı, üretim, 

tüketim ve enerji kullanımın artması insan ile çevre arasındaki ilişkiyi kontrol edilmesi 

gereken aşamaya gelmiştir. Dünya ekonomilerini en çok meşgul eden konulardan olan 

ekonomik kalkınma, işsizlik, enflasyon gibi kısa vadeli hedefleri çevreye zarar verme 

pahasına iyileştirme gayretleri burada önemli yere sahiptir.  

 

İnsan gereksinimlerinin giderek arttığı ve çeşitlendiği günümüzde, asli ihtiyaçların 

yanı sıra suni gereksinmelerin de ortaya çıktığı tüketim toplumları daha fazla üretim ve 

kaynak kullanımını teşvik ederek çevre tahribatını tetiklemektedir. Bu etkileşim, emisyon 

                                                                                                                                                                                     
bulunmasa dahi, iklim değişikliği belirli bir zamanda gerçekleşecek olmasıdır. İklim değişikliği ister bizim 
iktidarımızda olsun ister, olmasın çevreye verilen zararlar yıllar itibariyle değişim arz ettiği ve bize sınırsızca 
doğayı kullanma hakkı vermediği bilinen bir gerçektir. 
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salınımı suretiyle gerçekleştirmektedir. Birleşmiş Milletlerin tanımına göre emisyon ise, sera 

gazlarının ve/veya bunlara kaynaklık yapan öncül maddelerin belirli bir alanda ve zaman 

diliminde atmosfere salınması demektir. Emisyonlar çevreye dağılır ve belli yerlerde belli 

zamanlarda yoğunlaşırlar. Sera gazları ise, hem doğal, hem de insan kaynaklı olup 

atmosferdeki, kızıl ötesi radyasyonu emen ve tekrar yayan gaz oluşumları anlamına gelir 

(http://www.iklim.cevreorman.gov.tr/mevzuat/BM_iklimcerceve.pdf). 

 

Atmosferdeki kirleticiler, kirletici kaynaklarından atmosfere doğrudan verilmekte ve 

ayrıca bu kirleticilerle yeni kimyasal atıklar birleşerek bu kirleticilerden herhangi birinin tek 

başına vereceği zarardan daha fazlasını verebilir. Genel anlamda emisyon kirleticileri; yanma 

gazları olan kükürtdioksit, sodyumoksit ve karbondioksit (SO2, NOx, CO2), toz, tozda ağır 

metaller, uçucu organik buhar ve bileşikler (VOC), flor, klor, PAH, Dioksin-Furanlar, 

radyoaktif maddeler vb. şeklinde sınıflandırmak mümkündür. Ayrıca bazı spesifik 

kirleticilerin varlığını da göz ardı etmemek gereklidir. Zira bu kirleticiler çok düşük 

konsantrasyon değerlerinde dahi insan sağlığını tehdit edebilmektedir. Bu kirleticiler 

içerisinde en önemli grup kanser yapıcı, tetrajonik ve mutajenik etkilere sahip maddelerdir. 

Bu kirleticilerle, atmosferik özelliklerin oluşturduğu kimyasal reaksiyonların en önemlileri ise 

fotokimyasal olaylardır ki, bunlardan özellikle floroklorokarbonlar, güneşten gelen zararlı UV 

(ultraviole) ışınlarına karşı yeryüzünü koruyan ozon tabakasında telafisi mümkün olmayan 

etkilere ve çok büyük tahribata yol açmaktadır 

(http://www.cevreonline.com/emisyon/hava_emisyon.htm).  

 

B. Çevre Politikası 

Çevre sorunları, ekonomik sistemin faaliyet hacmi ve etki alanının ekolojik sistemin 

kendini yenileme kapasitesini aşan bir hızla genişlemesinden kaynaklanmaktadır. Çevre 

kirlenmesine neden olan üretim ve tüketim aşamalarında atık madde ve emisyon bırakımının 

olumsuz sonuçlarını önlemek veya azaltmak için farklı uygulamalar yapılabilir. Çevre 

sorunları karşısında tercih ve hedeflerin belirlenmesine ise çevre politikası denir.  

 

Çevre politikasının temel olarak üç temel hedef üzerinde yoğunlaştığını söylemek 

yanlış olmaz.
 
Çevre politikasının birinci hedefi, bireylerin sağlıklı ve mutlu yaşayabilmeleri 

için gereksinim duydukları çevreyi tehdit eden unsurları ortadan kaldırmaktır. İkinci hedef, 

toprağı, havayı ve suyu, bitki ve hayvan dünyasını kapsayan doğal çevrenin bugün ve 

http://www.iklim.cevreorman.gov.tr/mevzuat/BM_iklimcerceve.pdf
http://www.cevreonline.com/emisyon/hava_emisyon.htm
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gelecekteki kuşakların gereksinmelerini ve isteklerini aynı düzeyde karşılayacak şekilde 

kullanılmasını sağlamak üzere insan faaliyetlerinin zararlı etkilerini ortadan kaldırmak ve 

çevrenin kalitesini yükseltmektir. Çevre politikasının üçüncü hedefi ise, çevresel açıdan 

sürdürülebilir bir ekonomik sistemin oluşturulmasını sağlamaktır. 

 

Gerekliliği ortaya koyulan bir politikanın amaçlarını gerçekleştirebilmek için şüphesiz 

rasyonel araçlara da ihtiyacı vardır. Bunu için; bireysel eğilim ve yaşam biçimlerinin 

değiştirilmesi ve çevre bilincinin oluşturulması, tarım ve enerji sübvansiyonları gibi 

sürdürülebilir kalkınma amacıyla bağdaşmayan mali politikalardan vazgeçilmesi, yeni 

vergilerle çevresel zararların içselleştirilmesi veya yeni pazarların oluşturulması, doğal 

sermayenin gerçek değerini yansıtan çevre muhasebesine geçilmesi gibi tek taraflı politika 

reformlarının tüm ülkeler tarafından karşılıksız benimsenip, uluslararası işbirliği sisteminin 

oluşturulmasına ihtiyaç vardır. 

 

Şüphesiz, bu çevre politikalarının hepsinin açıklanmasına ve uygulanmasına 

ihtiyacımız var ancak, yazının konusu itibariyle öncelikle; vergilerle çevresel zararların 

içselleştirilmesi, yani çevresel vergiler ve çevre muhasebesine geçilmesi konularına ayrı 

başlıklar halinde değinilecek, diğerlerine ise yeri geldikçe atıfta bulunulacaktır.  

 

I. Çevre Vergileri 

Çevre politikasının bir uzantısı olarak çevresel zararların içselleştirilmesinde vergilerin 

kullanılmasını ilk kez İngiliz iktisatçısı A.C. Pigou (1877-1959) dile getirmiştir. Pigou, 

Londra’nın meşhur sisinin oluşturduğu hava kirliliğini dışsallık vergisi (externality tax) ile 

vergilendirme fikrini ortaya atmış ve bu vergi Pigou vergisi olarak maliye literatüre girmiş. 

1920’de yayımladığı ünlü Refah Ekonomisi (Economics of Welfare) başlıklı eserinde bunu 

kaleme almıştır fakat, fazla yankı yapamamıştır(Tuncer, 2007). Çevreye zararlı davranışları 

azaltmayı amaçlayan bu vergilerinin özellikleri (Ferhatoğlu, 2003, 

http://www.yaklasim.com.tr/) ; 

- Çevre vergileri çevreye zararlı malların, hizmetlerin veya faaliyetlerin 

maliyetini arttırması, 

- Çevre vergileri üretici ve tüketici birimleri çevreye zararlı olmayan 

faaliyetlere yönlendirmesi, 

http://www.yaklasim.com.tr/
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- Üretici birimleri yeni üretim teknikleri geliştirmeye yönlendirerek teknolojik 

gelişmeye katkıda bulunması, 

- Vergi gelirleri arttırılırken, işgücü ve sermaye üzerindeki vergi yükünün 

azalmasıyla ekonomiye olumlu katkılarda bulunmasıdır.  

Çevre vergilerinin etkinliğine, sadece çevre açısından değil, mali ekonomik ve sosyal 

yönleriyle de bakılabilir. Bununla birlikte, çevre vergilerine çevre ufkundan bakılmalıdır. 

Nitekim, OECD’ye göre de, çevre vergilerinin asıl amacı bütçeye ek gelir oluşturmak 

değildir. 

Çevre açısından bakıldığında, çevre vergilerinin temel amacı çevreyi korumak 

olmalıdır. Mali açıdan bakıldığında, yeşil mali reformu vergi bozulmalarını azaltmak ve 

modern vergi sistemine geçiş için bir fırsat sağlayacaktır. Ekonomik bakış açısından ise, 

devlet yardımlarının çevreye ve ekonomiye zararlı hükümlerin kaldırılması ve uygun vergi 

yansımalarının oluşturularak daha etkin ve gerçek yapısal düzenlemesi yapılmış bir 

ekonomiye kavuşmak mümkün olacaktır. 

Sosyal açıdan, ücretlere ve istihdama yönelik uygulanan vergi indirimi ile çoğu ülkede 

yaygın işsizliğin önüne geçilmiş olacaktır. Bu yüzden ekonomik, sosyal ve çevresel yönler 

birleştiğinde, çevre vergileri sürekli gelişmek için güçlü bir politika aracı olacaktır. 

Aksi takdirde, çevre vergileri her derde deva görülmemelidir. Çevre politikaları 

(düzenlemeler, standartlar, gönüllü anlaşmalar gibi) pek çok unsuru içine almaktadır. Çevre 

vergilerinin olması gereken yer bu unsurların seçimi ile birleştirilmiş karma bir sistemdir. 

Daha da önemlisi çevre vergileri evrensel olarak ne istenir ne de uygulanabilir. Bazı 

olaylarda, zehirli ürünlerle ilgili durumlarda vergilendirmeden çok yasaklama olacaktır. Bazı 

durumlarda da çevre vergilerinin uygulanması karmaşıklığı yönünden çok zor olacaktır. 

Ayrıca çevre vergileri, Kyoto Protokolünün hava değişmelerinde gaz atıklarıyla mücadele 

etmede büyük bir role sahiptir.  

Çevre vergilerinin uluslararası koordinasyon gerektiren özelliğinden dolayı, başarı 

ancak geniş katılım ile sağlanabilir. Uluslararası koordinasyonla gerçekleştirilecek çevre 

vergileri yeşil vergi reformları için de anahtar roldedir. Bu vergiler gelecekte, dünyanın vergi 

gündemini belirleyecek en önemli vergi türü olacaktır. 
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İşletmelerin ve bireylerin iktisadi faaliyetleri ve yaptıkları tüketim harcamaları sonucu 

klasik bir kamu malı olan çevreye hava, su ve toprak kirlenmesi biçiminde olüşturdukları 

negatif dışsallık dolayısıyla topluma yükledikleri maliyetlerin ilgili firmalara ve bireylere 

devlet tarafından alınacak kamusal tedbirlerle aktarılması bağlamında, çevre vergilerinin 

“ekonomik ve mali nitelikte” alternatif yeni bir yöntem olarak, maliyet-düşürücü, esnek ve 

dinamik özellikler taşıyan, gelir getiren ve gelir dağılımına olumlu katkı sağlayan, hem 

ekonomik dışsallıkları gideren, hem de diğer unsurlar üzerindeki vergi yükünün azalmasına 

yardımcı olmak suretiyle çifte getiriye (double divident) sahip, daha etkili iyi bir düzenleme 

biçimi olarak düşünülmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir (Dulupçu, 2000). 

Çevresel vergiler çevreye zararlı birimlere özgü çözümler sunmayı hedeflediği için 

farklı kirleticilere faklı çözüm sunma ihtiyacı duymuştur. Sonuç olarakta, en sık başvurulan 

vergilerin olduğu bir yelpaze ortaya çıkmıştır. Avrupa ülkelerinde çevreye ilişkin bazı vergi 

türleri aşağıda gibidir (Öztekin, 2009; 16):  

 

 Motorlu Araçlar Vergisi (tescil, sirkülasyon veya satışından) 

 Motorlu Araçlar Yakıt Vergileri 

 Atık Vergisi (waste tax) 

 Alkollü İçkiler Ek Vergisi (alcoholic beverage surtax) 

 Meşrubat Ek Vergisi(soft drink surtax) 

 Meşrubat Kutusu Vergisi (beverage container tax) 

 Kimyasal İlaç Vergisi (pesticide fee) 

 Tarımsal Girdiler Vergisi 

 Enerji Vergileri (energy taxes) 

 Hava ve Su Kirliliği Vergisi 

 Batarya, Akümülatör, ambalaj maddeleri Vergisi 

 Araba Lastik Vergisi 

 Petrol Atık Vergisi (oil waste tax) 

 Petrol Kirliliği Kontrol Resmi (oil pollution control fee) 
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C. GSYİH ve Kişi Başına Düşen Milli Gelir 

Uluslar arası düzeydeki her türlü çekişme ve mücadelenin temelinde her devletin kendi 

vatandaşlarına en fazla refahı sunma gayesinin etkisi çok büyüktür. Kaldı ki, çevre tahribatı 

ve buna karşı yapılan tartışmaların da odağında bunun olduğu görülmektedir. 

 

Bir ülkede belirli bir dönemde üretilen mal ve hizmet miktarı, o ekonominin yıldan 

yıla eriştiği büyümeyi ya da negatif büyümeyi gösterir. Ayrıca refah seviyesiyle ilgili de bilgi 

verir(Dinler, 2008;324). Refahın göstergesi yaygın olarak milli gelir hesaplamasıyla analiz 

edilmektedir. Farklı MG hesaplama yöntemlerini, geçerliliklerini ve zorluklarını bir yana 

bırakıp analizlerimizde kullanacağımız GSYİH ve kişi başına düşen milli geliri ele alalım. 

Zira ülkelerin gelişmişlik düzeyleri kıyaslanırken GSYİH’ dan hareketle elde edilen kişi 

başına düşen milli gelir ölçüt alınmaktadır.  

 

GSYİH, bir ülke sınırları içinde, bir yıl içinde üretilen nihai mal ve hizmetlerin cari 

yılın fiyatlarıyla çarpılması sonucu bulunan parasal değerlerin toplamıdır. Kişi başına düşen 

milli gelir ise,  GSYİH’nın o ülkede yaşayan nüfusa bölünmesiyle bulunur                

(http://www.ekonomist.com.tr/apps/dictionary.app/dictionary.php/es.dict/kişibaşınadüşengelir

). 

 

Ancak bir ülke vatandaşlarının refahını ölçerken, kıyaslarken tek bir şeyden hareket 

etmek yanlış sonuçlara neden olur. Bu konuda farklı farklı unsurların dikkate alınması 

gerektiğini söylemekle birlikte sadece çevresel maliyetlerden bahsetmekle yetinilecektir.  

GSYİH rakamları, firmaların üretim sürecinde çevreye verdikleri zararları içermez. Bu 

yüzden milli gelir rakamlarının düzeltilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Milli gelir elde etme 

uğrunda çevreye verilen zararlar çıkartıldıktan sonraki net etki bulunması gerekir. Kısaca 

formüle edersek (Güzel, 2001, 

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/csk/EK-11.pdf), 

 

Çevresel Olarak Düzeltilmiş Gayri Safi Yurtiçi Hasıla = Geleneksel Gayri-Safi Ürün - 

Üretilmemiş Ekonomik ve Çevresel Varlıkların Aşınması - Çevresel Bozulma 

ve Aşınmanın Yarattığı Maliyetler  

 

diyebilir. 

http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/vizyon2023/csk/EK-11.pdf
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 Çevre hesaplarını milli gelir muhasebe sistemi ile birleştirilmesinin yararları; 

 

 Yapısal ya da farklı sektörlerin vergilendirilmesindeki 

değişmelerin çevreye ve milli ekonomiye olan etkilerinin 

araştırılması, 

 Gözden geçirilmiş çevre politikalarının ekonomik etkilerinin 

sektörel olarak incelenmesi, 

 Milli refahtaki ve stoklardaki değişmelerin incelenmesi 

 Sermaye oluşumunu çevresel sermayedeki aşınmayı da göz 

önünde bulundurarak incelemek, 

 Doğal varlıkların azalması ve bozulması hesaba katıldıktan 

sonra sektörel ve ülke düzeyine ekonomik kalkınmanın 

durumunun ortaya konması, 

 Çevresel olarak düzeltilmiş kalkınmanın zaman içinde 

incelenmesi 

 Ülkeler arasında net kalkınma açısından kıyaslama 

yapılmasıdır(CEA 1991, s. 17, Güzel’den alıntı). 

 

D. Çevre Vergilerinin Emisyon Hacmine Etkisi 

 Bütünleşik bir yapı arz eden ekoloji ve ekonomi arasındaki uyumu sağlamak ve 

insanlığın muhtaç olduğu daha sağlıklı bir ortamı temin etmek, ekonomik faaliyetler ile 

ekolojik sistemin ahenkli işleyebilmesi için ekonomik düzenlemelerin yapılma ihtiyacı ortaya 

çıkmıştır. Çünkü ekolojik sisteme zarar veren hiçbir faaliyetin devamlılığı mümkün değildir. 

Bununla birlikte ekonomik faaliyetlerin sınırlandırılmasını önermek oldukça dar kapsamlı bir 

söylem olur. İlerleme konusundaki mevcut alışkanlık ve anlayışı değiştirmeye gerek 

olmadığını ve büyümenin durdurulup çevrenin planlanmasını savunan sınırlar arasında farklı 

ideolojik görüşlere sahip kesimler tarafından bu konuda değişik fikirler olsa da genel kabul 

gören çevreye zarar vermeyecek şekilde iktisadi kalkınmayı hedeflemektir. 

 

 Günümüz dünya ekonomilerinde sistemler, piyasa temelli olduğu için piyasanın doğru 

çalışmadığında kaynak ve gelir dağılımını bozduğu gibi ekolojik sisteme de zararları ortaya 

çıkmaktadır. Piyasa ekonomilerinin bu özelliği ise dışsallıkları içselleştirememesi ve mülkiyet 
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hakkı konularından kaynaklanmaktadır. Ayrıca sadece kendi çıkarını gözeten 

‘homoeconomicus’ insan modeliyle hareket eden bireyler çevresel kaynakların kuşaklar 

arasında en iyi şekilde dağıtılması meselesini çıkmaza sokarak sürdürülebilir kalkınmayı 

tehdit etmektedir.  

 

 Son yıllarda milli gelir hesaplamalarında üretim faktörleri olan doğal kaynakların 

yıpranmasını (amortismanını) da hesaba katan çevresel milli gelirden haklı olarak 

bahsedildiği gibi maliye politikası amaçlarına çevrenin korunmasını da eklemek yerinde 

olacaktır. Maliye politikasının araçları ise, amaçlarına ulaşmada kamu harcaması, kamu 

geliri/vergi ve borçlanma olmak üzere üç tanedir. Vergi politikasını çevresel düzenlemeler 

yapmak için kullanmak istemesi ise çevre vergilerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır. 

Şimdi ise çevre vergilerinin teorik boyutunu inceleyip, emisyon hacmine yapabileceği etki 

konusunda çıkarımda bulunmaya çalışalım.  

 

Müdahaleci kapitalist sistem öngören Pigou dışsallıkların içselleştirilmesini öneren ilk 

iktisatçı olma özelliğini taşır. Buna göre, kirleticinin, üretim birimi başına konulan vergiyle 

üretimin sosyal maliyetini düşünmesini sağlayarak üretimi en uygun seviyede tutmasını 

sağlamayı hedeflenmektedir. 

 

Firmalar maksimum kar düzeylerini, ürettikleri son birimin maliyeti ile bu birimden 

elde edilen hasılatın eşitlendiği nokta olarak belirlerler. Bu durum, şekil-1’de ifade eden Y0 

üretim miktarını gösteren E denge düzeyidir. Denge üretim miktarında olan bu işletme üretim 

için yaptığı gürültü, hava ve su kirliliği gibi dışsallıklar yüzünden mal ve hizmet üretimiyle 

toplum refahına yaptığı katkının beklenenin altında çıkmasına neden olmaktadır. Yani, 

topluma fayda sağlarken neden olduğu zararlar toplam faydasını azaltmaktadır. Ayrıca bu 

etkin kaynak dağılımını da bozmaktadır.  

 

Şekil 7:Çevre Vergisiyle En İyi Sosyal Dengenin Sağlanması 
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Üretimle refaha eklenen pozitif değerle kirlilik sonucu refaha etki eden negatif etki 

arasındaki fark mümkün olduğunca az olması arzulanmaktadır. Ancak bunu piyasa 

mekanizmalarıyla sağlamak olası gözükmemektedir. Üretim birimi başına topluma yüklenen 

olumsuz dışsallık (MDM) ile üreticinin marjinal özel maliyetinin toplamı marjinal sosyal 

maliyeti(MSM) verir. Yani, MSM=MÖM+MDM’dir ve şekil-1’de görüldüğü gibi aynı üretim 

miktarında daha dik bir eğriyi yansıtır. Ancak firmanın yaydığı negatif dışsallığı maliyet 

fonksiyonuna dahil etmesini sağlayacak Pigouvian vergiyle arz eğrisi (A), üretimin Y0’dan 

Y1’e düşmesiyle sol yukarıya kayarak (A1) olur.  

 

Doğada, tüketmek isteyenler tarafından herhangi bir bedel ödemeksizin kullanılabilen 

doğal kaynaklarda da bir rekabetin olduğu yönünde bir değişimi gösteren vergiler, doğal 

kaynakların aşırı kullanımını önler diyebiliriz. Son durumda çevreye verilen zararın üretici 

birimlere yükletilmesi sağlanmış diyebilmek için bu mal düşük mal olmalı. Yani, malın 

talebindeki yüzde değişmenin fiyat değişmelerinin yüzde değerinden daha fazla değişmelidir. 

Bir diğer anlatımla, fiyatı artan bir mala olan talep, fiyat artışından daha büyük bir oranda 

azalmalıdır. Mal veya hizmete konulan ek mali külfetlere rağmen bunları talep edenlerde bir 

caydırıcılık meydana getirmiyorsa ek vergi koymak veya mevcut vergilerin şiddetini artırmak 

o mal ve hizmete olan talebi kısamamaktadır ve ürüne koyulan vergi, fiyat mekanizmasıyla 

tüketiciye yansıtılabilir ki, bu da politikanın etkinliğini azaltır.  

 

 Teorik olarak yeni çevre vergileri uygulanmasıyla emisyon miktarı arasında bir 

bağlantı olduğunu söylemek mümkün. Yani çevre vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki 

Fiyat 

Miktar 

MSM=MÖM+MDM 

A1=(MÖM+V) 

MDM 

A(MÖM) 

T(MÖM=MSH) 

E 

Y0 Y1 
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payı arttığında doğal kaynakların daha etkin ve daha çevreci teknolojilerin kullanımını teşvik 

ederek ve çevreyi kirletene zararı ödeterek emisyon miktarını azaltmayı hedeflemektedir. 

 

E. Büyüme-Çevre İlişkisi 

Ekonomik büyümenin nüfus artışı vasıtasıyla talebi artırdığı ve kaynakların aşırı 

kullanımıyla çevreye zarar verdiği, teknolojik gelişmeler sayesinde çevrenin 

iyileştirilebileceğinden hareketle ekonomik büyümenin yararlı olduğu hakkındaki tartışmalar 

18.yy.’dan sonra yoğunluk kazanmıştır(Mazı, Tan, 2009). Teknolojinin yeni olanaklar 

sağlarken risk unsurunu da barındırdığı, problemleri çözmesinin mümkün olup olmadığının 

belirsizliği, çözerken daha büyük sorulara neden olabileceği ekonomik büyümeye karşı 

iyimser, kötümser ve ikisinin ortasında ılımlı diyebileceğimiz tartışma gruplarının doğmasına 

neden olmuştur(Yılmaz, 2007; 533).  

 

1. Karşıtlar 

Felaketçi ekonomist olarak tanınan Maltus, insan ile birlikte tüm canlıların artan bir 

yapıyla, tüketim maddelerinin ise sabit bir yapıyla arttığını ileri sürer. Oluşan aradaki farkı 

kontrol için koruyucu ve sınırlayıcı önlemler alınmalıdır. Bunlar aile planlaması(koruyucu), 

savaş ve doğal felaketler(sınırlayıcı)dir. Yukarıda bahsettiğimiz açık büyük boyutlara 

ulaştığında Mazı ve Tan, her iki önlemin de kullanılması gerektiğini söylemektedir. Maltus’a 

benzediği için Maltusçu felaket olarak bilinen Ricardo’nun tezi ise, azalan marjinal verimlilik 

esasına dayanır. Kısaca, toplumun tarımla uğraşan kesimleri daha dar alanlarda tarım yapmak 

zorunda olacakları halde daha fazla ürün elde etmek için yoğun yöntemler kullanmalarının 

önemli olmayacağını ifade ediyor.  

 

İhtimal dahi olsa, bu ciddi iddialar merkantilist ekonomik düşünce ve II. Dünya Savaşı 

nedeniyle nazar-ı dikkate alınmamıştır. Zamanın düşünsel ekonomik yapısında, devletin 

varlıklarını artırmada her birey üretime katılacak iş gücünü temsil ettiğinden nüfus artışı 

kaçınılması gereken değil bilakis, arzu edilen bir olay olmalıdır. Bu suretle ekonomi 

büyüyecek ve büyüyen ekonomi refahı getirecek tezi savunulmuştur. Paralel olarak, II. Dünya 

Savaşı’ndan miras kalan sosyal, politik ve ekonomik yıkımların aşılmasında tek çözümün 

ekonomik büyüme olduğu kanısı yaygındı. Netice itibariyle, kaynakların insanları 

besleyemeyeceği felaket senaryoları gerektiği kadar yankı yapmamıştır.  
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Çevre kirliliğinin ciddi boyutlara gelmesi ve Roma Kulübü’nün 1972’de büyüme 

üzerine yaptığı araştırmayla büyüme-çevre ilişkisi hak ettiği ilgiye kavuşmuştur. Zira, 

günümüzden kırk yıl önceki tüketim dikkate alınarak yapılan bu çalışma 100 yıl içinde 

yeryüzündeki bütün mineral kaynaklarının tükeneceğini ve bu sorunla da hiçbir çözüm 

arayışının baş edemeyeceğini iddia etmektedir. Yani, yaklaşık 60 yıl kadar sonra bu 

senaryonun işleyeceği tahmin edilmiştir (Morgan 2003; 589, Mazı, Tan, 2009’dan alıntı).  

 

Ekonomik büyüme sürecinde ekonomilerin çevreye verdikleri zarara karşı sıfır 

büyüme gibi oldukça radikal önlemleri dile getiren J. S. Mill dikkatleri çeken bir diğer isim 

olmuştur. Kronolojik sırayı takip ederek son olarak fikirlerinden bahsetmeyi istediğim 

Diamond’a göre, tüm çöküşlerin sadece çevresel ve ekolojik nedenlerden görülmediğini 

belirttikten sonra, yaygın olarak çöküşlerin insanların ve toplumun çevresel kaynaklarını 

tahrip etmesinin neden olduğunu söylemekten de geri kalmamaktadır. Ona göre, kaynaklarını 

aşırı tüketen toplumlar çöküş yaşamışlardır. Ayrıca, yeni teknoloji sorunlara çıkış yolu 

sunabilmekteyken, bazı riskleri de beraberinde getirmektedir. Gelişen teknolojinin sorunları 

çözebilmesini de çözüme kavuşturduğu problemlerin neden olduğu yeni sorunlardan daha 

fazla olmasına bağlamaktadır. Diamond çözümün teknoloji vasıtasıyla olmaktan çok siyasi 

iradeyle olacağını savunmaktadır(Yılmaz, 2007; 103-105). 

 

1. İyimserler 

Çevreye olan ilgi 60’lı yıllara kadar gerektiği kadar olmasa da kirlilik önemli dereceye 

varınca 80’lerden sonra genellikle karşıt görüşler şeklinde belirmeye başlamıştır ve yukarıda 

olduğu gibi onlardan özet ve sistematik şekilde bahsetmeye çalıştık. Şimdi ise 80’lerden 

sonrasının genel eğilimi diyebileceğimiz ılımlı yaklaşımlardan bahsedilecektir.  

 

Bu grupta yer alanlara göre, nüfus artışının olumlu yanından yaklaşılarak 

metropollerde insanların birlikte yaşamalarını temin etmek gibi yeni durumlarda yeni 

bilgilerin türetileceğini ve en nihayetinde bu durum kalabalık toplumların kaynak sıkıntısını 

giderecek boyuta geleceğini savunurlar. Uslu ise, sanayi inkılabıyla Maltus’un teorisinin 

geçerliliğinin kalmadığını, ayrıca dünya siyasetinde söz sahibi olmak için de büyük nüfuza 

sahip olmanın ve bu nüfustan iyi istifade etmenin önemini somut delillerle ortaya 

koymaktadır(Uslu, 2011; 92-93). Ayrıca teknoloji sayesinde geri kalmış ülkelerde kişi başına 

düşen milli gelir artışı da, daha kaliteli bir yaşam sağlamayı ve sosyal refah seviyesini 
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artırabilmesi mümkündür. Hayat standartlarının iyileşmesi nüfus artış hızını da azaltır ve de 

refah toplumuna doğru ilerleyiş çevre bilincinin yerleşmesini sağlar. Kısaca, nüfus artışıyla 

yeni üretken bilgi artar, verimlilik ve etkinlik artar, kaynak yetersizliği azalır, büyüme 

hızlanır, kişi başına milli gelir artar, toplumsal refah artar, nüfus artış hızı azalır. Bu etkileşim 

zinciri nüfus artışıyla başlayıp onun olumlu sonuçlarıyla en nihayette nüfusu azaltıcı halkayla 

son bulur. Nüfus artışı etkileşim zincirini aşağıdaki gibi ilerleyen bir süreç olarak 

gösterebiliriz. 

 

                        

                   

Ekonomik, sosyal ve çevresel alanların birbiriyle etkileşimlerini daha iyi ifade 

edebilmek için Brundtlan Komisyonu’nun raporunda da olduğu gibi sürdürülebilir kalkınma 

kavramından bahsedilir olmuştur. Bu kavram; ekonomik, sosyal ve çevresel ilişkilerin ahenkli 

işlemesini hedeflerken aynı zamanda her neslin talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için ne 

şimdiki ne de gelecek nesilden feragat etmeksizin, mümkün olduğunca optimum seviyede 

gerçekleştirilmesi gerektiğini ortaya koyar(Vural, 2006). Brundtlaand Komisyonu çevre 

problemlerini kabul ediyor, ancak büyümenin sınırlandırılması gerektiğini söylemekten de 

imtina etmektedir. Çözüm isteniyorsa, bu fakirliği çözmekten geçmektedir. Ayrıca, 

büyümeyle kaynakların aşırı kullanımı ve çevre kirliliğine neden olsa da belli bir büyümeden 

sonra bu durumun tersine döndüğünü gösteren araştırma bulguları da mevcuttur.  

  

 Ekonomilerin sanayileşme derecelerine göre, çevreyle olan etkileşimlerinde bir bağ 

vardır. Sanayisi yoğun ekonomilerin diğerlerine göre çevreyi kirletme potansiyelleri daha 

fazladır. Rostow’un geleneksel toplum, kalkışa geçiş aşaması, kalkış aşaması, olgunlaşma-

gelişme ve yoğun toplu tüketim ekonomik gelişme aşamaları şeklinde yaptığı sınıflandırmada 

çevreyi en çok kirleten aşamayı kalkış aşaması olarak değerlendirmek mümkündür (Yılmaz, 

2007; 238-239). Zira bu noktada gelişmeye karşı direniş azalmakta, yeni üretim teknikleri 

tarımda yaygınlaşmakta ve yeni sanayi kolları ve yeni girişimciler oluşmaktadır. Başlangıçta 

çevre bozulması ciddi olsa da bilgi temelli sanayilere ve hizmetlere geçilmesiyle çevre 

duyarlılığının gelişmesinin sağlar. Daha sonra çevrenin korunmasına yönelik taleplerin 
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artması çevre harcamalarını tetikler ve çevrenini iyileşmesini mümkün kılar. Kendi içinde 

tutarlı bir etkileşimle büyümeyle başlayıp gene kendisinin neden olduğu çevre zararlarını 

telafi etmesiyle sonuçlanan bir serüvendir. Anlattığımız bu süreci özetlemeye çalışırsak 

aşağıdaki gibi bir şema elde ederiz. 

 

 

 

 

II. ÇEVRE VERGİ GELİRLERİ/TOPLAM VERGİ GELİRLERİ ORANININ 

EMİSYON HACMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 

 

A. Yöntem 

Bu çalışmada doğanın bozulmasında beşeri faktörlerin etkisi ölçülmeye 

çalışılmaktadır. İlk önce insanların doğaya zarar verip vermediğini GSYİH’daki değişimle 

nedensellik bağı incelenip daha sonra da çevresel vergiler yardımıyla verilen zarara karşı bir 

telafi/önlem niteliğindeki uygulamanın etkileri görülmeye çalışılacak.  

 

Bilindiği gibi milli gelir, belirli bir ekonomide, bir yıl içerisinde üretilen mal ve 

hizmetlerin cari fiyatlardan toplam değerine denir. Bunun için de dört üretim faktörü olan 

doğal kaynak, sermaye, emek ve girişim gerekmektedir. Çalışmanın kapsamı itibariyle biz 

burada doğal kaynakları incelediğimizden dengeli bir büyüme sergileyen bir ekonomide doğal 

kaynak kullanım artış oranının artacağını beklemek yanlış olmaz. Buna göre, GSYİH artışıyla 

emisyon miktarı (emisyon miktarı çevresel bozulmaya neden olduğu için çalışmanın muhtelif 

yerlerinde çevresel bozulma yerine emisyon demekte sakınca görmüyoruz.) aynı yönde artan 

Şekil 8:Sanayi ve Tarımda Oluşan İvmenin Zincirleme Etkileri 
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(pozitif ilişkili) bir bağlantı içinde olduğu kanaatine varılabilir. Sonraki aşama olan emisyon 

da çevreye direkt etki etmektedir. Özetleyecek olursak, aşağıdaki piramidin tabanındaki 

büyüme gayreti, zincirleme tesirle üst katmanlara doğru olumsuz yansıyabilir.  

     

 

Makul seviyede ortaya konulan bir soruna ayakları yere basan bir çözüm önerebilmek 

için öncelikle ele alınan konuda ölçülebilir değerlere ulaşmanın zaruretiyle karşılaşılmaktadır. 

Büyüme oranları ve çevre vergilerin ölçümü daha basit ve yaygınken, emisyon miktarlarını 

saptamak çeşitli güçlüklere gebedir. Bunlar; hangi üretici veya tüketici birimin ne kadar 

emisyona neden oldukları, neden olunan emisyonun çevreyi kirletici etkisinin ne derece 

olduğu ve şirketlerin hem maliyet unsuru nedeniyle hem de kirletici faaliyetlerle gündeme 

gelip halkın şer nazarlarını çekmek istememeleri sebebiyle ölçüm yapılmasına rıza 

göstermeyebilecekleridir.  

 

Konunun araştırılabilirliği açısından yaptığımız ön hazırlıkta analiz yapmaya elverişli 

veriler elde edebildik.  Dünya Bankası’nın (World Bank) internet adresinde ülke ülke sera 

gazı emisyonlarına ve hatta sektörel bazda da verilere ulaştık 

(http://data.worldbank.org/indicator/EN.ATM.GHGO.KT.CE). Ayrıca Avrupa Çevre Ajansı 

(European Environmental Agency, 

http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=475)’nın, ABD Enerji Bilgi 

Yönetiminin (US. Energy İnformation Administration, 

http://www.eia.doe.gov/oiaf/aeo/index.html?featureclicked=1&) ve OECD’nin internet 

adreslerinden de faydalandık. Büyüme oranlarını ise, gene Dünya Bankası’nın 

(http://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ALLD.CD) internet erişim adresinden ve 

Kedaitiene, Vaytautas (2009)’ın, “The Lisbon Strategy And Economic Growth” adlı 

makalesinden de büyüme rakamlarından yararlanılmıştır (Kedaitiene, Vaytautas, 2009, 

http://www.su.lt/bylos/mokslo_leidiniai/ekonomika/09_02_15/kedaitiene.pdf).  

 

     Çevre 
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 Maliye literatüründe vergi gelirleri; gelir, harcama ve servet üzerinden alınan vergiler 

ve bunların alt başlıkları olarak bir tasnife tabi tutulmuştur(Bilici, 2008). Ancak parafiskal 

(vergi benzeri) gelir olarak Türk mali literatürüne giren işveren, işçi ve devlet tarafından 

kesilen sosyal güvenlik primleri de bu çalışmada vergi gelirleri içinde sayılacak ve ayrıca 

zikredilmeyecektir. 

 

Eğer çevre vergilerinin getiriliş amacı mali (gelir) olmak yerine Birleşmiş Milletler 

Çevre Konferansı, Rio Birleşmiş Milletler Çevre ve Gelişme Konferansı gibi uluslar arası 

organizasyonlarda en çok tartışılan noktalar olan sürdürülebilir kalkınma, kirleten öder ve 

ihtiyat ilkelerine göre hareket edildiğinde çevre vergileri üreticiye ve hatta tüketiciye ek mali 

yükümlülükler getirecektir. Eskisinden farklı bir maliyet fonksiyonuyla karşı karşıya kalan 

tüketici ve üretici birimler, diğer koşullar değişmediği varsayımı altında, kirletici özelliği çok 

olan mal ve hizmetlerden sakınıp toplamda doğaya salınan emisyon miktarlarında bir 

azalmaya gidecekleri öngörülmektedir.  

 

B. Araştırma Sonuçları 

1. Emisyon 

2007 yılında Endonezya’nın Bali kentinde 3-14 Aralık 2007 tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiş olan Birleşmiş Milletler ‘İklim Değişikliği’ konulu bakanlar konferansı, 

Kyoto Protokolünün 2012 yılında sona ereceği dikkate alındığında ve eski ABD Başkan 

Yardımcılarından Al Gore’un en son bilimsel değerlendirmeleri içeren “2007 İklim 

Değişikliği” raporunda; insanoğlunun faaliyetlerinin iklim değişikliğine yol açtığı, bu 

değişikliklerin zaten tüm ülkelerce hissedildiği ve fosil yakıtlardan kaynaklanan karbon 

dioksit (CO2), metan, azot oksitler, su buharı vb. gazların atmosferdeki yoğunluklarının hızla 

artması sonucunda küresel ısınmayı 2-4 derece yükselterek 2030 yılına kadar büyümeyi her 

yıl % 0,12 oranında yavaşlatacağı” şeklindeki tespitleri ve “gezegenle ilgili gerçekçi ivedi 

önlemler alınması gerektiği” yönündeki uyarıları ışığında, ülkelerin emisyon kısıtlamalarına 

gecikmeden başvurmaları gerektiği, küresel ısınmanın durdurulması ve ekolojik olarak 

sürdürülebilir bir toplum amacıyla derhal köklü önlemlerin alınmasına işaret 

etmektedir(Özdemir, 2009).
*
 

 

Ekonomik ve çevresel araştırmalar, eğer yeni politikalar geliştirilmezse, 2030 yılına 

kadar sera gazı emisyonlarının % 7, 2050 yılına kadar da % 52 oranında artacağını 
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göstermektedir. 2008 OECD Çevresel Görünüm Raporunda dünya GSYİH’sının 2030 yılına 

kadar iki katına yükseleceği tahmin edilmektedir. Araştırma sonuçlarından hesap edildiğine 

göre büyüme her yıl % 0,12 oranında yavaşlayacağından 2030 yılındaki GSYİH’nın normal 

olması gerekenden % 2.4 (20 x 0.12  = 2.4) daha düşük çıkmasına neden olacaktır. OECD de 

oluşacak temel hava kirliliği nedenlerinin üçte bir kadar azaltılabilmesini sağlayacak 

politikaların uygulamaya konulabilmesi için büyümenin % 1’ini aşan bir maliyet 

gerektireceğini ve yeni politikalar düşünülmezse sera gazı emisyonlarının %12-37 dolayında 

artacağını beklemektedir. Yani 20 yıllık sürede emisyonların %12-37 azaltılmasının maliyeti 

her yıl GSYİH’nın %1’inden daha fazla bir değere tekabül edeceğine işaret etmektedir.  

 

Elde ettiğimiz tüm araştırma sonuçlarına göre emisyon, küresel ısınma ve GSYİH 

arasında anlamlı bir etkileşimin olduğu söylenebilir. GSYİH ile emisyon arasında ve emisyon 

ile çevre arasında pozitif, çevreyle de GSYİH arasında negatif ve çift taraflı bir ilişki vardır. 

Doğal kaynak zenginliğinin olması GSYİH’yı olumlu, GSYİH’yı klasik büyüme mantığıyla 

sağlamak ise, doğal kaynaklara olumsuz tesirde bulunur. Doğal kaynakların da, ucuz amaçlar 

için heba edilmesi insan yaşamı için bile elverişsiz ortamları netice verdiği bir durumda 

iktisadi büyümeden söz edilmesine engel teşkil eder. Özetle, doğal kaynak zenginliği; 

büyümeyi olumlu, kaynakların israf edilmesi ise büyümeyi frenler bir yapı sergiler.  

 

Emisyonların artışı çevreyi negatif, çevrenin iyileştirilmesi politikaları emisyon 

artışını negatif (azaltıcı) etkileyeceği beklenmektedir. Eğer, hipotezin bir ucuna çevreyi bir 

ucuna da GSYİH’yı koyarsak ortada emisyon miktarının aracı değişken olduğu bir durum 

ortaya çıkar. Burada amaçlanan, GSYİH’daki değişmenin çevre üzerindeki etkisini emisyon 

vasıtasıyla ortaya koymaktır. Ayrıca emisyona çevre vergilerinden ve iktisadi büyümeden 

etkilenmesi bakımından bağımlı değişken, iktisadi büyüme ve çevre vergilerinin de emisyonu 

etkilemesi açısından bağımsız değişken diyebiliriz. 
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Bu çalışmada zaman zaman dünyanın genel durumundan bahsetsekte analizlerimizi 

Avrupa Birliği üye ülkelerinin 15 (AB15)’i, 27(AB27)’si ve OECD üzerinden yürüteceğiz. 

Tablo 1’de Avrupa Çevre Ajansının (European Environmental Agency-EEA) yıllara göre 

yaptığı araştırmalar milyon ton cinsinden emisyon miktarları görülmekte. Ayrıca ülkelerin 

1990 yılı toplam emisyon hacmi verilerini temel alıp 100’e endekslediğimizde 90 yılına göre 

sonraki yıllardaki artış ve azalışları daha basit rakamlarla görmek mümkün olacaktır(Grafik 

1). Gerçek emisyon hacimlerine göre ise, mevcut veriler içinde en önemli düşüş/iyileşme 

süreci 2004’te hissedilen ve 2009’da en iyi noktayı gören 2004-2010 dönemidir. Sonra ise, 

1990-1994 dönemi olduğu söylenebilir(Grafik 2).  

 

 

2. Büyüme 

İktisadi büyümeye klasik anlayışla bakıldığında; kişi başına düşen milli gelir artışını, 

daha fazla mal ve hizmet satın alabilmeyi, az çalışıp çok tüketmeyi ve hatta üretmeden 

tüketmeyi ifade eder. Ancak bilinmelidir ki, optimum seviyeden uzak üretim ve tüketim 

yapısı uzun vadede devamlılık gösteremez. Zira, iktisadi büyüme beraberinde bazı 

olumsuzlukları da getirir: Fosil yakıt tüketiminin artışı, atmosfer ve ozon tabakasını bozarak 

yalnız insanlara değil tüm canlılara zarar vermektedir; çevresel bozulma ve kirlilik insan 

neslinin devamlılığını tehdit edecek şekilde besin zincirini bozmaktadır (Vural, 2006).  

 

İnsanlar yıllar boyu doğaya zarar veriyor olsalar da içsel dinamikleriyle harekete geçip 

bir duyarlılık gösterememişlerdir. Böyle hareket edilmesine iktisadi düşünceler de destek 

vermiştir. Bilindiği gibi klasik iktisatçıların, ekonominin görünmez bir eliyle otomatik olarak 

dengeleneceğine ve doğal kaynakların kendi kendini yenileyeceği için tükenmeyeceğine 

dayanan varsayım ve yaklaşımları, ekonomik büyümeye ve kalkınmaya öncelik vermeleri, 

hem gelişmiş ülkelerde, hem gelişmekte olan ülkelerde doğal kaynak kullanımının ve çevre 

kirliliğinin uzun yıllar yadsınmasına neden olmuştur (Özdemir, 2009). 

 

Çevrenin sahiplenilmeyen, adeta yetim kalmış bu hali tüm dünyada topyekün 

görülmeye devam ederken nihayet 1970’li yıllara doğru, başta Birleşmiş Milletler Örgütü 

olmak üzere OECD, AB ve diğer gönüllü kuruluşlar çevrenin korunması ile ilgili çabalarını 

artırmışlardır. Özellikle 1980’lerden itibaren, küreselleşmenin de etkisiyle, izlenen 

politikaların gelecek nesillerin refahını azaltabileceği görüşünden hareketle ekonomik 
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kalkınmanın kavramsal ve kuramsal içeriği değişmeye başlamış. Ekonomik kalkınma 

politikalarının doğal çevre üzerinde yaptığı tahribata da vurgu yapılarak; geleneksel, günü 

kurtarmaya yarayan kısa dönemli ekonomi yönetimi anlayışının yerini uzun dönemli 

perspektif almış, çevresel milli gelir hesaplama tartışmalarına kadar varan genişleme 

yaşanmıştır. 

 

Grafik 3’te görülen AB ülkelerinin yıllık büyüme ortalamasının en çok artış gösterdiği 

2000 yılından 2003 yılına kadar artış görülmezken 2007 yılında tekrar inişe geçen kararsız 

dalgalanmalı bir çıkış süreci yaşamıştır. 2009’da -4,4 gerileme ile tekrar tırmanışa geçmiştir. 

Önceki başlıktaki emisyon hacimleri ve buradaki GSYİH artış oranlarını genel olarak 

görmeye yarayan çizgi grafikleri aynı diyagramda birleştirirsek aralarında doğru orantının 

olduğunu söyleyebiliriz.(Grafik 4) Yani, emisyon hacminin artışa geçtiği yıllarda büyüme 

oranları da artar. 1999’dan 2005’e kadar aralarında tam bir paralellik olmasa da çok büyük 

değişimler de gözlenmez. Olsa olsa buradan anlaşılan emisyonun biraz geç intibak gösterdiği 

olabilir. Özellikle 2007 yılından 2010’a kadar aynı iz düşümleri sergiledikleri gözlenir.  

 

Şekil 9. Çevresel Kuznet Eğrisi 
 

 

 

Eğer ortaya attığımız hipotezimiz gibi büyüme ile doğal kaynak kullanımı suretiyle 

çevreye bırakılan atık miktarı artıyorsa, gelişme yolundaki ülkelerin çevreye daha çok zarar 

verdikleri söylenebilir. En çok zararı düşük gelir gruplarındaki ülkeler vermelerinin yanı sıra 

en çok zararı da gene aynı ülkeler görmektedir. Bu noktada kişi başına milli gelir artışıyla 

çevre kirlenmesi arasındaki nedenselliği ortaya koymaya çalışan Çevresel Kuznet Eğrisi’nden 

bahsetmek gerekirse, Belli bir sınır/eşik kişi başına gelir düzeyinden düşük gelir düzeylerinde 

ekonomik büyümeye çevrenin tahribi ve kirlilik eşlik etmektedir. Bir başka deyişle, ekonomik 

Çevresel Kirlilik 

GSYİH 
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büyümeyle birlikte yükselen kişi başına gelir belli bir eşik gelir düzeyine ulaştıktan sonra, 

ekonomik büyümeden kaynaklanan çevresel tahrip ve kirlilik azalmaktadır.  

 

Yandaki şekilde ters U şeklinde olan bu eğri daha uzun dönemde “N” biçimini alır. Gene de 

çevre ile gelir arasındaki etkileşimi en iyi ters-U ortaya koyduğu kabul görmektedir. Kirlilik 

yönünden geleneksel imalat sanayi üretimini bırakıp daha temiz olan ileri teknoloji ve hizmet 

üretiminde uzmanlaşmaya başlayan, buna karşılık geleneksel imalat sanayi üretimini 

gelişmekte olan ülkelere kaydıran gelişmiş ülkelerde, Çevresel Kuznets Eğrisi’nin zirve 

noktasına ulaşılmasının ve azalan kısma geçilmesinin daha kolaylaştığını, yani daha kısa 

zamanda çevreye karşı olumsuz etki azalacaktır. Diğer taraftan geleneksel imalat sanayi 

üretiminde uzmanlaşan gelişmekte olan ülkelerde ise, Çevresel Kuznets Eğrisi’nin daha 

dikleştiğini ve eğrinin zirvesine ve azalan kısmına ulaşılmasının daha da zorlaştığı 

görülmektedir.  

 

Gelişmiş ülkeler eski üretim yöntemlerini gelişmekte olan ülkelere satarken hem 

piyasa şartlarında rekabetçiliklerini korurlar hem de daha kirletici yöntemleri ihraç ettikleri 

ülkelerin çevrelerinin bozulmasına neden olurlar. Bu duruma kirlilik sığınağı hipotezi denir. 

Gelişmiş ülkelerde faaliyet gösteren çevreyi kirletici bir tesisin başka bir ülkeye ihraç 

edilmesi bir anlamda çevre kirliliğinin o ülkeye yığılmasıdır.  

 

 Sonuç olarak, uluslararası ticarette meydana gelen işbölümü değişikliği, çevresel 

açıdan kimi ülkelerde olumlu sonuçlar doğururken, kim ülkelerde de olumsuz sonuçlar 

doğurmaktadır(Kaynak, 2007). Daha öz bir ifadeyle, gelişmişlik farkına göre farklı sonuç 

çıkmaktadır. 

 

Az gelişmiş ülkelerdeki çevre kalitesinin gelişmekte olan ülkelerden daha iyi düzeyde 

olabileceğini; ancak gelişmekte olan ülkelerin de ileri düzeyde ekonomik gelişme 

göstermeleri halinde çevre kalitesinde belirgin iyileşme olduğuna dikkat çekilmektedir. 

Ekonomik gelişmenin ilk dönemlerinde meydana gelen çevresel bozulma sürekli devam 

etmez. Gelişme devam ettikçe, ekonomi yapısal bir dönüşüme uğrayarak, bilgi–yoğun 

endüstrilere ve hizmetlere yönelir. Bu gelişmelere artan çevresel duyarlılık, çevresel 

düzenlemelerin güçlendirilmesi, daha iyi teknolojiler ve daha yüksek düzeylerde çevresel 

harcamalar eşlik eder. Birbirine bağlı olarak meydana gelen bu gelişmeler, ekonomik 
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büyümenin ilk dönemlerinde çevrenin bozulmasına doğru başlayan eğilimin tersine 

dönmesine, diğer bir ifadeyle, bozulan çevrenin iyileşmesine neden olur.  

 

ÇKE’yi teknolojik gelişme de etkilemektedir. Buna ek olarak gelir seviyesi düşük 

ülkelerde eğitim ve politik yapı da belirleyici rol oynamaktadır (Atıcı, Kurt, 2007). 

Gelişmekte olan ülkelerde kirletip sonra temizleme veya doğadan sınırsızca yararlanma yerine 

bilinçli şekilde doğayı koruyup-kullanma ilkesine önem verilmesi zorunluluğunu söylemek 

gerekir. 

 

Çeşitli yazarlar tarafından yapılan çalışmalarda hava kirliliği, su kirliliği ve 

ormansızlaşma ile ilgili Çevresel Kuznets Eğrisi'nin dönüm noktasına (eşik gelir düzeyi) 

ilişkin farklı sonuçlar bulunduğunu da gözden uzak tutmamalı. Bu farklılık, aynı kirlilik ve 

ormansızlaşma için farklı eşik gelir düzeyleri tahmin edilmesi araştırma metotlarındaki 

farklılıktan da kaynaklanabilir. Ayrıca emisyon miktarları ile kişi başına gelir arasında ters U 

biçimindeki ilişkiyi, ülkelerin ekonomik yapıları da değiştirebilmektedir (Atıcı, Kurt, 2007).
 

149
 

 

AB 27 ve 15 ülkelerinde kişi başına düşen milli gelire baktığımızda 1995 yılından beri 

genel eğilimi artış yönündedir(Grafik 5).  Çevresel Kuznet Eğrisi hipotezini ulaştığımız 

sonuçlara ilave edersek AB 27 ülkelerinin eşik gelir düzeyine 1996 yılı itibariyle ulaşmış 

oldukları söylenebilir(Grafik 6). Çünkü beklediğimiz AB 27’de 1997 yılında KBMG %2,7 

artarken, emisyon önceki yıla oranla %1,8 artmıştır.  AB 27 ortalama büyümesinde büyük 

ekonomilerin eşik gelir düzeyinin üzerinde olma olasılığı düşünüldüğünde büyürken çevreye 

azalan oranda zarar veren bu ülkelerin payının büyük olduğu söylenebilir.  

 

Türkiye üzerine yapılan araştırmalarda milli gelirin 1 birim (1$) artması kişi basına 

düşen CO2 karbondioksit emisyonunu 2.69 kg. artıracağı ancak milli gelir artmaya devam 

ettikçe bu emisyon düzeyinin azalacağını göstermektedir. Bu durum Türkiye'nin milli geliri 

                                                           
149

 Doğal kaynaklar, piyasa mekanizmasıyla fiyatının oluşmaması nedeniyle serbest mal hükmündedir. Bu 

sebeple hiç kimse doğal kaynakları kullandığı ve doğayı kirlettiği için bir yaptırımla karşılaşmamaktadır. Sonuç 

itibariyle kaynaklar sınırsızca, müsrifçe ve sorumsuzca kullanılmaktadır. Eğer bazı iktisat yazınlarında iddia 

edildiği gibi kaynaklar kıt ise, neden israf edilmektedirler. Bir diğer çelişki de sınırsız ihtiyaçlar konusunda baş 

göstermektedir. Maslow ihtiyaçlar hiyerarşisinde belirttiği gibi insanlar temel ihtiyaçları karşılayamadığı sürece 

üst kademedeki ihtiyaçlara geçememektedir. Dünya nüfusunun yüzde yetmiş beşinin temel ihtiyaçlarını 

karşılayamadığı bir ortamda insanların sonsuz ihtiyaç arz etmesi düşünülemez. Bu olsa olsa yüzde yirmi beşten 

daha az bir kısmı ilgilendirir(Uslu, 2011; 11-12). 
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ile emisyon arasındaki ilişkinin Çevresel Kuznets Eğrisi ile uyumlu olduğunu göstermektedir. 

Eşik noktası olarakta milli geliri reel olarak 4090 $ bulunmuştur. Bu değer kişi başına 

karbondioksit emisyon miktarının bu sınırdan sonra azalmaya başlayacağını ifade etmektedir 

(Atıcı, Kurt, 2007). Gelecek 10 yıl içindeyse tekrar artacağı beklenmektedir (Gürlük, Karaer, 

2004). 

 

3. Çevre Vergileri 

Çevre vergisi ilk kez 1970’lerde İngiltere’de gündeme gelmişse de ilk uygulayan ülke 

Finlandiya olmuştur. İngiltere’de ise 2000’li yıllarda uygulamaya geçmiştir. Finlandiya dünya 

emisyon miktarının yüzde 0,3’lük kısmından sorumlu olmasına rağmen bu vergiyi enerji 

kullanımını ve bunun zararlı etkilerini azaltmak amacıyla kullanmıştır. Finlandiya’nın 2001 

yılı çevre vergilerinin çoğunluğunu karbon vergisi oluşturmuştur (Hotunoğlu, Tekeli, 2007; 

115). Çevresel amaçla geldiği için çevre vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki payı % 

6,40 ile 7,44 gibi diğer ülkelerle mukayese edildiğinde oldukça istikrarlı bir trend izlemiştir ve 

ayrıca hiçbir zaman % 10’un üzerine çıkmamıştır.  

 

Çevre kirliliği ile mücadele politika araçları içinde yeşil vergiler olarak da bilinen 

çevre vergileri son yıllarda özel önem kazanmış, özellikle Avrupa Birliği'ne üye ülkelerde bu 

kaynak, vergi gelirleri içinde tatmin edici düzeyde olmasa bile dikkate değer bir paya sahip 

olmaya başlamıştır. Ne var ki, çevre vergilerinin toplam vergi gelirleri içindeki nispi payı 

2003 yılından sonra genel olarak azalma eğilimindedir. Bu yüzden AB üye ülkeleri, 2007 

Vergi Forumunda aldıkları kararlara göre çevreyi kirletenden daha çok vergi almayı 

kararlaştırmışlardır. Söz konusu karar doğrultusunda, Avrupa Birliği’nde çevre kirliliği 

oluşturulan her alanda vergiler yükseltilecektir. 

 

Yeni konulacak çevre vergileri ve halihazırda uygulanan çevre vergilerinin 

yükseltilmesi ile, toplam vergi gelirleri (sosyal güvenlik pirimleri dahil) içindeki payı %5 ile 

%7 arasında değişen ve son yıllarda da alt seviyelerde gözlenen çevre vergilerinin payının 

yükseltilmesi hedeflenmektedir(Grafik 7-8).. Bu hedefte GSMH’nin ülkeler açısından en az % 

3’ü gibi orana karşılık gelmektedir. Bu konulara ilişkin veriler, Avrupa Komisyonu (Europa 

Commission,http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_ten00064H

TMLDesc.htm, 28.09.2012)’nun internet adresinden elde edilip Tablo 3’te ayrıntılı olarak 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_ten00064HTMLDesc.htm
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_ten00064HTMLDesc.htm
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görülmektedir. Tablodaki toplam çevre vergisi gelirleri; taşımacılık, enerji, kirlenme ve doğal 

kaynaklar üzerindeki vergileri de içermektedir.  

 

Yapılan araştırmalarda dünya sera gazı emisyonlarının yüzde 76’sını karbon dioksit 

(CO2) oluşturmaktadır. Bu yüzden sorunu çözmek için ilk akla gelen, harcanacak kaynakların 

öncelikle karbon dioksit salınım oranını azaltmak ve o ana kadar gerçekleşmiş emisyonların 

etkisini en aza indirmeye harcanmasıdır. Bu amaçla ortaya atılan karbon vergisi önerisi 

vardır. Uygulamada çevreye en iyi hizmet eden mali araç olarak görülmektedir. Bu sebeple 

kendisi de bir çevre vergisi olan karbon vergisi, çevre vergilerinin tümünü karşılamasa da ilk 

akla gelendir. 

 

Bazı Avrupa Birliği üyesi ülkelerinde ise, çevre vergilerinin toplam vergiler içindeki 

payı % 10’un üzerinde olduğu görülmektedir. Bu ülkeler; Bulgaristan, Danimarka, 

Yunanistan, Kıbrıs, Malta, Hollanda, Portekiz, Romanya, Slovenya’dır. Malta ise bunlar 

içinde lider konumundadır. En düşük olduğu yıl olan 2010 değeri bile % 9.22’iken, en yüksek 

değerini %15,37’yile 1998 yılında sergilemektedir. Ayrıca 2007 yılından sonra istikrarlı 

şekilde azalma gözlenmektedir. Belçika ise, vergi sistemi içinde en düşük ve en istikrarlı 

yapıya sahip olan ülke olarak dikkat çekmektedir. 1999 yılı verilerine göre %5,4 ile en büyük 

değer ile 2008 yılı verilerinde de %4,44 ile en küçük değer arasında değişmiştir. Yani % 0, 

85’lik bir dalgalanma izlemiştir. AB17 ülkelerinde bu seyir 1999 yılı % 6,58 ile zirve, 2008 

yılı % 5,67 ile taban yaptığı yıllardır. AB ülkelerinde yönlendirici ve denetleyici özellikler de 

taşıyan çevre vergilerinin GSYİH’ya oranları %2-6 civarında seyretmektedir(Özdemir, 2009).  

 

Çevre vergileri açısından OECD ülkelerinde ise durum, son 10 yılda miktar olarak 

sürekli artış eğilimindedir. Yapılan bir araştırmada (250 dolayındaki çevresel resim ve harçlar 

hariç) 375 dolayında çevresel vergi türü saptanmıştır (Özdemir, 2009). Ancak rekabet gücünü 

olumsuz etkilediği gerekçesiyle büyük üreticilerin kamu karar alıcılarına yaptıkları baskılar 

sonucu muafiyet gibi müesseselerle çevre vergileri genel vergiler içinde 2003 yılından sonra 

ciddi şekilde düşüşe geçmiştir. 2008 küresel krizden sonra ise çevre vergileri tekrar 

tırmanmıştır. Avrupa Çevre Ajansının (European Environmental Agency) araştırmaları bu 

anlatılanları destekler nitelikteki verilerle Tablo 4’te görüldüğü gibidir (EEA, 02.10.2010).  
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Tablo 4’te dikkati çeken bir diğer hususta Belçika, Kanada, Fransa, ABD gibi gelişmiş 

ülkelerin çevre vergisi hasılatlarının genel vergi gelirleri içindeki oranlarının düşük ve çok 

değişime uğramamış olmaları çevre vergilerinin çevresel amaçla kullanılmış olabileceğini 

akla getirir. Bu oranların istikrarlı ama biraz daha yüksek seviyede seyrettiği genellikle refah 

seviyeleri yüksek olan bir diğer grup içinde Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Lüksemburg, İsveç, 

İsviçre gibi ülkeler sayılabilir. Danimarka, Kore, Hollanda ise istikrarlı ve oranların 

yüksekliğiyle dikkatleri çeken bir diğer gruptur. Son olarakta, Türkiye’nin ve Portekiz’in 

olduğu, oranların genellikle yüksek ve istikrarsız seyrettiği bir başka tasnifte yapılabilir.  

 

OECD’ye üye ülkeler arasında yapılan değerlendirmede ise, Danimarka, Kore, 

Hollanda, Portekiz ve Türkiye başı çeken ülkelerdir. Öte yandan, Belçika, Kanada, Fransa 

Yeni Zellenda ve ABD gibi ülkeler de, toplam vergi hasılatına oransal olarak, en düşük 

çevresel vergilerin uygulandığı sınıftır. Tüm yılların aritmetik ortalamasının ortalaması ise 

%5,60’tır. En yüksek oranlara sahip olan grubun içinde Portekiz ve Türkiye gibi gelişmekte 

olan ülkelerin de olması, gelişmiş ülkeler olan Belçika, Kanada, Fransa, Yeni Zellenda ve 

ABD’nin ise diğer grupta yer alması araştırılmaya değer ayrı bir konu olmakla bu manzaradan 

çıkarım yapıldığında, AB ülkelerinde de benzer şekilde görülen çevre vergisi hasılat 

oranlarının iktisadi konjonktürden etkilenme olasılığı, gelişmekte olan ülkelerde daha 

muhtemel denilebilir. Aritmetik ortalamaların en düşük değerini önce 2006, 2007 sonra da 

2008’de görülmesi 2008 küresel krizin bir erken uyarı göstergesi de olabilir.   Ayrıca yüksek 

refah seviyesindeki ülkelerin çevre vergisini uygulayış amaçları çevreyi korumadır. Diğer 

ülkelerse bu tür vergilere mali amaçla yaklaşmaktadır.  

 

III. Sonuç ve Öneriler 

 Globalleşme bir yandan birey, firma ve ülkelere küresel düzeyde fırsatlar sunarken, 

diğer yandan da yeni tehdit ve sorunların ortaya çıkmasına veya eskiye kıyasla daha fazla 

görünür olmasına yol açan bir süreçtir. Günümüzde ortaya çıkan ya da daha güçlü bir biçimde 

hissedilen pek çok sorunun piyasa mekanizması içerisinde çözüme kavuşturulması son derece 

zordur. Global ısınma, küresel iklim değişiklikleri, ozon tabakasının incelmesi, küresel 

terörizm, çevre kirliliği, biyolojik çeşitliliğin azalması, global yoksulluk, ekonomik, siyasi ve 

finansal istikrarsızlıklar gibi sorunların çözümü yeni finansman kaynaklarına, işbirliği 

yöntemlerine ve global ölçekte faaliyette bulunacak yeni kurumların oluşturulmasına veya 

mevcut global kurumların güçlendirilmesine bağlıdır. Global sorunlara dünyadaki her ülkenin 
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katılımı ile çözümler üretebilmek için küresel düzeyde katılımcılığı artıracak yeni ve güçlü 

global örgütler oluşturulmalıdır. Bu örgütlerin global düzeyde eşitlikçi çözümler sunması 

büyük ölçüde gücünü demokratik katılımcı mekanizmalardan alması ve tüm ülkelerin katılımı 

ile finanse edilmeleri halinde mümkündür. 

 

Günümüzde en büyük global sorunlardan biri olarak karşımıza çıkan iklim 

değişikliğidir. Dünya nüfusunun hızlı artışı, ekonomik büyüme ihtiyacını beraberinde 

getirmektedir ve bu konuda acil önlemlerin alınması tartışılmaktadır. Aslında nüfus artışı, 

çevre ve kalkınma açısından hem olumlu hem de olumsuz bir fonksiyona sahip olabilir. Nüfus 

artışı sayesinde alternatif kaynaklar bulunabilir ve teknolojik gelişim hızlanabilir. Diğer 

yandan da  doğal kaynakların tüketilmesi kalkınma hızını ve çevresel kaliteyi azaltır. Tarımsal 

üretimi arttırmaya yönelik uygulamaların da toprak ve çevre kalitesine olumsuz yansıması 

nüfus artışının olumsuz yönlerinin olumlu yönlerinden baskın olduğunu göstermektedir.  

Hızla artan nüfusun altında yatan temel nedenleri belirlemek ve bunların üzerine 

gitmek daha büyük bir başarı elde edilmesini sağlayacaktır. Hızlı ekonomik büyümenin iş 

alanları yaratacağı ve gelir dağılımının dengelenmesi konusunda etkili olacağı hesaba 

katılırsa, nüfus artışı problemini daha kısa vadede çözmek için hızlı ekonomik büyüme 

önerilebilir. Elbette, alt yapı sorunları çözülmeden gerçekleşen ekonomik büyümenin çevresel 

zararları tartışılmaz. Yine de, nüfus artışını çevresel bozulmanın tek sebebi gibi algılamakta 

doğru değildir. Çevre bozulması birçok etmenin ve özellikle de dinamik durumlar karşısında 

iyi belirlenemeyen yönetim politikalarının bir sonucudur. 

 

Çevre bozulmalarına karşı büyümeyle ilgili çözüm önerilerinden sonra mali araçların 

da kullanılması gerektiğini unutmamalıdır. 1992-Rio Zirversi’nde bu konu hakkında nelerin 

yapılabileceği hakkında tartışmalar başlatılmış, 1997 yılındaki Kyoto Protokolü’yle de iklim 

değişikliğinin önlenmesinde önemli bir konu olan seragazı emisyonlarının azaltımı için bazı 

hedefler belirlenmiş ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesinde kullanılabilecek çeşitli 

mekanizmalar oluşturulmuştur. Bunlardan biri de çevre vergileridir.  

 

 Çevre vergileri, çevreyi korumakta etkili bir yol olduğu kadar, aynı zamanda 

ekonomik verimliliği sağlamakta önemli bir adımdır. Bu durum, gelişmiş ülkelerindeki 

tecrübeyle görülmektedir. Çevre vergilerinin etkinliğine, sadece çevre açısından değil; mali, 

ekonomik ve sosyal yönleriyle de bakılmalıdır. Çevre açısından bakıldığında, çevre 
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vergilerinin temel amacı çevreyi korumak olmalıdır. Mali açıdan bakıldığında; yeşil mali 

reform, vergi bozulmalarını azaltmak ve modern vergi sistemine geçiş için bir fırsat 

sağlayacaktır. Ekonomik bakış açısından ise, devlet yardımlarının çevreye ve ekonomiye 

zararlı hükümlerin kaldırılması ve uygun vergi yansımalarının oluşturularak daha etkin ve 

gerçek yapısal düzenlemesi yapılmış bir ekonomiye kavuşmayı sağlayacaktır. Sosyal açıdan, 

ücretlere ve istihdama yönelik uygulanan vergi indirimi ile çoğu ülkede yaygın işsizliğin 

önüne geçilmiş olacaktır. Ekonomik, sosyal ve çevresel yönler birleştiğinde, çevre vergileri 

sürekli gelişmek için güçlü bir politika aracı olacaktır. Aksi takdirde, çevre vergileri her derde 

deva görülmemelidir.  

 

Çevre politikaları düzenlemeler, standartlar, gönüllü anlaşmalar gibi pek çok unsuru 

içine almaktadır. Çevre vergilerinin olması gereken yer bu unsurların seçimi ile birleştirilmiş 

karma bir sistemdir. Daha da önemlisi çevre vergileri evrensel olarak ne istenir ne de 

uygulanabilir. Bazı olaylarda, zehirli ürünlerle ilgili durumlarda vergilendirmeden çok 

yasaklama olacaktır. Bazı durumlarda da çevre vergilerinin uygulanması karmaşıklığı 

yönünden çok zor olacaktır. Bu sebeple hem vergiye karşı tepkiyi azaltmak hem de 

karmaşıklığı önlemek için, mümkünse yeni vergiler yerine mevcut vergi oranlarının 

artırılması tercih edilecektir. Ayrıca çevre vergileri, Kyoto Protokolünün hava değişmelerinde 

gaz atıklarıyla mücadele etmede büyük bir role sahiptir. 

 

Çevre vergilerinin uluslararası koordinasyon gerektiren özelliğinden dolayı, başarı 

ancak geniş katılım ile sağlanabilir. Uluslararası koordinasyonla gerçekleştirilecek çevre 

vergileri yeşil vergi reformları için de anahtar roldedir. Bu vergiler gelecekte, dünyanın vergi 

gündemini belirleyecek en önemli vergi türü olacaktır. Elbette ki, en etkili çözüm toplumların 

çevreye karşı olan duyarlılığının artırılmasından geçmektedir. Çevre bilinci ise, yüksek gelirli 

toplumlarda daha kolay gelişmektedir. Öyleyse ekonomik kalkınma aşamalarını mümkün 

olduğunca hızlı kat edip refah toplumuna ulaşmaya çalışmak görülebilen en iyi hedef 

olmaktadır. Bu konuda gelişmiş ülkeler de gelişememiş, az gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelere destek vermekten çekinmemeli. Çünkü kaynak yetersizliği içinde iktisadi kalkınmayı 

güç bela gerçekleştirmeye çalışan ülkeler doğal olarak, çevrenin korunmasını öncelikli amaç 

edinememektedirler. Tam da bu aşamada aslında kendi çıkarları gereği gelişmiş ülkeler 

yardım elini uzatmalıdırlar. Zira, çevresel sorunlar sınır aşan boyutlarda etkiler 

gösterebilmektedir.  
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 Sürdürülebilir kalkınma koşullarının sağlanması çerçevesinde, Avrupa Birliği 

ülkelerinde ekonomik ve mali araçlarının önemi, çevre politikası alanında uygulamaları son 

yıllarda önemi gittikçe artan “Ekolojik Vergi Reformu” yaklaşımı ile artmıştır. Ekolojik Vergi 

Reformu yaklaşımı ile birçok Birlik üyesi ülke, sermaye ve işgücü üzerindeki vergileri 

çevreye zararlı ekonomik faaliyetler üzerine kaydırmıştır. Böylece ülkeler hem çevreyi 

koruma amacıyla çevreye zararlı faaliyet düzeyinin azaltılmasını sağlarken, aynı zamanda 

ekonomik büyümenin önünde engel olarak kabul edilebilecek işgücü ve sermaye üzerindeki 

vergileri azaltarak ekonomik büyümeyi teşvik etmeyi tercih etmişlerdir. 

 

Son yıllarda ise, Avrupa Birliği ülkelerinde Toplam Çevre Vergisi hasılatının toplam 

vergi gelirleri ve G.S.M.H. içerisindeki önemi azalma göstermiştir. Bu duruma iktisadi 

konjönktür neden olabileceği gibi, “Temiz Kalkınma Mekanizması” (Clean Development 

Mechanism–CDM) gibi kapitalist pazar ekonomisine dayalı anlayışların büyük şirketlerin 

tepkilerini çekmemeyi esas aldığı, temiz teknolojiler yerine bazı ürünlere olan talebi 

azaltmayı/kısmayı amaçlayan yatırımların teşvik edildiği, büyük şirketlerin kirletme hakkı 

alım satımı yapmasına, gelişmemiş ülkelerde ise sera gazı emisyonunu, sözüm ona, azaltma 

amacı güden yatırımları için “emisyon kredileri” kazanmalarına izin verdiği, üstelik “yeşil 

vergiler” yolu ile kapitalizmin çevreye verdiği tahribatın düzenlenebilmesi için yapılan 

girişimlerin, vergileri koymak durumunda olan kapitalist hükümetlerin büyük şirketlerle 

ahbap-çavuş ekonomisi içinde finanse edildiği ve uygulayıcıları olan bürokratlar da 

statükonun korunmasını kendine görev edinmiş olmaları nedeniyle başarılı olamamakta, vergi 

miktarları ve cezaları caydırıcı etkinlikte düzenlenmemektedir (Özdemir, 2009). 
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EKLER  

   1990  4249.345 5583.135 100.0 100.0 

   1991  4265.017 5485.202 100.4 98.2 

   1992  4175.952 5282.937 100.4 94.6 

   1993  4108.814 5183.736 96.7 92.8 

   1994  4106.273 5158.456 96.6 92.4 

   1995  4149.302 5212.624 97.6 93.4 

   1996  4233.359 5321.346 99.6 95.3 

   1997  4170.935 5227.497 98.2 93.6 

   1998  4189.682 5184.982 98.6 92.9 

   1999  4129.009 5075.095 97.2 90.9 

   2000  4139.239 5078.135 97.4 91.0 

   2001  4182.628 5131.258 98.4 91.9 

   2002  4156.371 5086.055 97.8 91.1 

   2003  4209.475 5172.271 99.1 92.6 

   2004  4211.849 5177.932 99.1 92.7 

   2005  4180.337 5148.712 98.4 92.2 

   2006  4142.044 5132.293 97.5 91.9 

   2007  4083.320 5078.976 96.1 91.0 

   2008 3999.054 4974.387 94.1 89.1 

   2009 3719.154 4609.880 87.5 82.6 

   2010 3797.613 4720.878 89.4 84.6 

Kaynak:http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=475 EEA greenhouse gas data viewer 

(Erişim:28.09.2012). 

 

Grafik 1:AB 15 veeAB 27 Ülke Emisyonlarının 1990 Yılına Göre  Değişmeleri 
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Tablo-1: AB 15 ve AB27 Ülkelerinin 1990-2007 Yılları Arası Emisyon Hacimleri 
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           Ülke 
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YILLAR 
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http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=475
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Tablo-2: Reel GSYİH Büyüme Oranı(Önceki Yıla Göre Yüzde Değişme) 

 

               Zaman   1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
2012(

t) 
2013(

t) 

Bölge- Ülke  

AB (27 ülkesi) 3.0 3.9 2.2 1.3 1.4 2.5 2.0 3.3 3.2 0.3 -4.4 2.1 1.5 0.0 1.3 

AB (25 ülkesi) 3.1 3.9 2.1 1.3 1.4 2.5 1.9 3.3 3.2 0.2 -4.4 2.1 1.5 0.0 1.2 

AB (15 ülkesi) 3.0 3.9 2.1 1.2 1.2 2.4 1.8 3.1 3.0 0.0 -4.4 2.1 1.4 -0.2 1.2 

Euro Bölgesi(17 ülk) 2.9 3.8 2.0 0.9 0.7 2.2 1.7 3.3 3.0 0.4 -4.4 2.0 1.5 -0.3 1.0 

Euro Bölgesi(16 ülk) 2.9 3.7 2.0 0.9 0.7 2.2 1.7 3.2 3.0 0.4 -4.4 2.0 1.5 -0.3 1.0 

Belçika 3.5 3.7 0.8 1.4 0.8 3.3 1.8 2.7 2.9 1.0 -2.8 2.2 1.9 0.0 1.2 

Bulgaristan 4.4 5.7 4.2 4.7 5.5 6.7 6.4 6.5 6.4 6.2 -5.5 0.4 1.7 0.5 1.9 

Çek Cumhuriyeti 1.7 4.2 3.1 2.1 3.8 4.7 6.8 7.0 5.7 3.1 -4.7 2.7 1.7 0.0 1.5 

Danimarka 2.6 3.5 0.7 0.5 0.4 2.3 2.4 3.4 1.6 -0.8 -5.8 1.3 1.0 1.1 1.4 

Almanya 1.9 3.1 1.5 0.0 -0.4 1.2 0.7 3.7 3.3 1.1 -5.1 3.7 3.0 0.7 1.7 

Estonya -0.3 9.7 6.3 6.6 7.8 6.3 8.9 10.1 7.5 -3.7 -14.3 2.3 7.6 1.6 3.8 

İrlanda 9.9 9.3 4.8 5.9 4.2 4.5 5.3 5.3 5.2 -3.0 -7.0 -0.4 0.7 0.5 1.9 

Yunanistan 3.4 3.5(g) 4.2(g) 3.4(g) 5.9(g) 4.4(g) 2.3(s) 5.5(g) 3.0(g) -0.2(g) -3.3(g) -3.5(g) -6.9(g) -4.7 0.0 

İspanya 4.7 5.0 3.7 2.7 3.1 3.3 3.6 4.1 3.5 0.9 -3.7 -0.1 0.7 -1.8 -0.3 

Fransa 3.3 3.7 1.8 0.9 0.9 2.5 1.8 2.5 2.3 -0.1 -3.1 1.7 1.7 0.5 1.3 

İtalya 1.5 3.7 1.9 0.5 0.0 1.7 0.9 2.2 1.7 -1.2 -5.5 1.8 0.4 -1.4 0.4 

Kıbrıs 4.8 5.0 4.0 2.1 1.9 4.2 3.9 4.1 5.1 3.6 -1.9 1.1 0.5 -0.8 0.3 

Letonya 3.3 6.1 7.3(s) 7.2 7.6 8.9 10.1 11.2 9.6 -3.3 -17.7 -0.3 5.5 2.2 3.6 

Litvanya -1.1 12.3 6.7 6.8 10.3 7.4 7.8 7.8 9.8 2.9 -14.8 1.4 5.9 2.4 3.5 

Lüksemburg 8.4 8.4 2.5 4.1 1.5 4.4 5.4 5.0 6.6 0.8 -5.3 2.7 1.6 1.1 2.1 

Macaristan 3.2 4.2 3.7 4.5 3.9 4.8 4.0 3.9 0.1 0.9 -6.8 1.3 1.6 -0.3 1.0 

Malta : : -1.5 2.8 0.1 -0.5 3.7 3.1 4.4 4.1 -2.6 2.5 2.1 1.2 1.9 

Hollanda 4.7 3.9 1.9 0.1 0.3 2.2 2.0 3.4 3.9 1.8 -3.5 1.7 1.2 -0.9 0.7 

Avusturya 3.5 3.7 0.9 1.7 0.9 2.6 2.4 3.7 3.7 1.4 -3.8 2.3 3.0 0.8 1.7 

Polonya 4.5 4.3 1.2 1.4 3.9 5.3 3.6 6.2 6.8 5.1 1.6 3.9 4.3 2.7 2.6 

Portekiz 4.1 3.9 2.0 0.8 -0.9 1.6 0.8 1.4 2.4 0.0 -2.9 1.4 -1.6 -3.3 0.3 

Romanya -1.2 2.4 5.7 5.1 5.2 8.5 4.2 7.9 6.3 7.3 -6.6 -1.6 2.5 1.4 2.9 
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Grafik 2:AB 15 ve AB27 Ülkelerinin Yıllar İtibariyle Toplam Emisyon Hacimleri 
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 =hazır değil            t f=tahmin           s b=seri dışı           g p=geçici        

Slovenya 5.3 4.3 2.9 3.8 2.9 4.4 4.0 5.8 6.9 3.6 -8.0 1.4 -0.2 -1.4 0.7 

Slovakya 0.0 1.4 3.5 4.6 4.8 5.1 6.7 8.3 10.5 5.8 -4.9 4.2 3.3 1.8 2.9 

Finlandiya 3.9 5.3 2.3 1.8 2.0 4.1 2.9 4.4 5.3 0.3 -8.4 3.7 2.9 0.8 1.6 

İsveç 4.7 4.5 1.3 2.5 2.3 4.2 3.2 4.3 3.3 -0.6 -5.0 6.2 3.9 0.3 2.1 

İngiltere 3.2 4.2 2.9 2.4 3.8 2.9 2.8 2.6 3.6 -1.0 -4.0 1.8 0.8 0.5 1.7 

İzlanda 4.1 4.3 3.9 0.1 2.4 7.8 7.2 4.7 6.0 1.3 -6.8 -4.0 3.1 2.1 2.4 

Lihtenştayn : : : : : : : : : : : : : : : 

Norveç 2.0 3.3 2.0 1.5 1.0 4.0 2.6 2.5 2.7 0.0 -1.7 0.7 1.4 1.7 2.0 

İsviçre 1.3 3.6 1.2 0.4 -0.2 2.5 2.6 3.6 3.6 2.1 -1.9 2.7 2.1 0.9 1.7 

Karadağ : : 1.1 1.9 2.4 4.4 14.7 8.6 10.6 6.9 -5.7 2.5 2.8(t) 0.4 2.0 

Hırvatistan -1.0 3.8 3.7 4.9 5.4 4.1 4.3 4.9 5.1 2.1 -6.9 -0.1(g) 0.0(t) -1.2 0.8 

Yugoslavya 4.3 4.5 -4.5 0.9 2.8 4.6 4.4 5.0 6.1 5.0 -0.9 2.9 3.0(t) 1.7 2.5 

Türkiye -3.4 6.8 -5.7 6.2 5.3 9.4 8.4 6.9 4.7 0.7 -4.8 9.0 8.5(t) 3.3 4.6 

ABD 4.8 4.1 1.1 1.8 2.5 3.5 3.1 2.7 1.9 -0.3 -3.5 3.0 1.7 2.0 2.1 

Japonya -0.2 2.3 0.4 0.3 1.7 2.4 1.3 1.7 2.2 -1.0 -5.5 4.4 -0.7 1.9 1.7 

Kaynak:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_tsieb020HTMLDesc.htm,(Erişim:28.09.2012). 

 

Grafik 3 AB 15 ve AB 27 Ülkeleri Büyüme Oranları 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 4: AB 15 ve 17 Ülkeleri Büyüme Oranları ve Emisyon Hacimleri Arasındaki İlişki 
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Grafik 5: AB 27 ve 15 Ülkeleri KBMG 

 
Kaynak: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do07.10.2012. (07.10.2012) 

 

Grafik 6:AB 27 Ülkeleri KBMG ve Emisyon Hacimleri Arasındaki İlişki 

 
Kaynak: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setupModifyTableLayout.do (07.10.2012) 

    http://dataservice.eea.europa.eu/PivotApp/pivot.aspx?pivotid=475 (Erişim:28.09.2012). 
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Tablo-3: Sosyal Güvenlik Primleri Dahil Toplam Vergi Gelirlerinden Toplam Çevre Vergisi 

Gelirlerinin Aldığı Pay (%) 

               Zaman 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Ülke-Bölge 

AB (27 ülkeleri) 6.94 6.71 6.67 6.76 6.82 6.75 6.54 6.29 6.09 5.95 6.24 6.19 

Euro böl(17 ülk.) 6.58 6.35 6.41 6.45 6.56 6.49 6.32 6.08 5.78 5.67 5.9 5.81 

Belçika 5.4 5.02 5 4.88 5.04 5.25 5.21 4.84 4.75 4.44 4.66 4.71 

Bulgaristan 7.81 8.41 8.25 8.21 9.51 9.76 9.58 9.45 10.1 10.69 10.49 10.66 

Çek Cumh. 7.15 7 7.26 6.86 6.91 7.07 7.24 7.03 6.73 6.83 7.2 7.07 

Danimarka 10.32 9.56 9.72 10.1 9.76 9.87 9.55 9.63 9.5 8.82 8.27 8.42 

Almanya 5.55 5.8 6.44 6.52 6.83 6.67 6.47 6.24 5.77 5.67 5.81 5.79 

Estonya 5.23 5.45 6.98 6.4 6.12 6.88 7.43 7.14 6.99 7.33 8.35 8.72 

İrlanda 9.35 9.1 7.94 8.27 8.11 8.29 8.2 7.75 7.86 8.45 8.36 8.4 

Yunanistan 8.25 6.76 7.66 6.83 6.73 6.89 6.56 6.34 6.38 6.08 6.45 7.79 

İspanya 6.82 6.42 6.2 6.08 6.07 5.77 5.41 5.07 4.89 4.97 5.27 5.16 

Fransa 5.26 4.89 4.46 4.74 4.56 4.66 4.42 4.31 4.18 4.13 4.32 4.16 

İtalya 8.26 7.61 7.32 7.1 7.28 6.97 6.97 6.63 6.23 5.86 6.22 6.14 

Kıbrıs 8.93 9.02 9.74 9.58 11.76 12.21 10.11 9.21 8.4 8.19 8.23 8.17 

Letonya 7.68 8.12 7.58 8.12 8.75 9.13 9.18 7.89 6.8 6.71 8.75 8.81 

Litvanya 9.07 8.06 8.77 9.74 9.79 9.59 8.1 6.15 5.98 5.48 6.98 6.87 

Lüksemburg 7.33 7.1 7.1 7.05 7.3 8.18 7.85 7.33 7.13 7.05 6.61 6.41 

Macaristan 8.56 7.56 7.37 7.34 7.4 7.63 7.43 7.57 6.96 6.7 6.64 6.95 

Malta 14.85 13.01 12.17 11.09 10.73 9.33 9.75 10 10.86 10.19 9.77 9.22 

Hollanda 9.78 9.78 9.85 9.68 9.95 10.28 10.5 10.34 9.82 9.92 10.42 10.32 

Avusturya 5.25 5.63 5.8 6.09 6.28 6.29 6.25 5.96 5.8 5.63 5.69 5.64 

Polonya 5.96 6.43 6.43 7.33 7.62 8.22 8.09 8.16 7.71 7.61 8.05 8.13 

Portekiz 10.54 8.45 9.27 9.67 9.49 9.84 9.41 8.9 8.62 7.81 8.08 7.91 

Romanya 12.55 11.36 8.23 7.62 8.54 8.71 7.24 6.81 7.09 6.35 6.98 7.53 

Slovenya 10.94 7.87 8.62 8.59 8.65 8.67 8.29 7.86 7.97 8.06 9.5 9.6 

Slovakya 5.62 6.53 5.9 6.61 7.42 7.94 7.63 7.79 7.23 6.98 6.76 6.65 

Finlandiya 7.46 6.64 6.64 6.84 7.24 7.44 7.03 6.88 6.39 6.27 6.17 6.55 

İsveç 5.59 5.41 5.7 6.06 6.04 5.88 5.84 5.68 5.59 5.83 6.09 6.02 

İngiltere 8.56 8.15 7.6 7.77 7.67 7.43 6.93 6.53 6.76 6.45 7.45 7.36 

İzlanda 9.43 8.79 7.6 6.55 7.03 7.04 6.87 6.02 5.87 4.8 4.6 5.11 

Norveç 7.76 6.99 7 7.22 7.21 6.94 6.54 6.42 6.44 5.79 6.08 6.07 

İsviçre : : : : : : : : : : : : 

Karadağ : : : : : : : : : : : : 

Hırvatistan : : : : : : : : : : : : 

Yugoslavya : : : : : : : : : : : : 

Türkiye : : : : : : : : : : : : 

: = hazır değil 

Kaynak:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_ten00064HTMLDesc.htm 

(Erişim: 28.09.2012). 
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Kaynak:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_ten00064HTMLDesc.htm 

(Erişim: 28.09.2012). 

http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/index.htm,( 04.10.2012). 

 http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/LatinZAF-GDP.pdf (04.10.2012). 

 

 

 

Tablo 4:OECD Ülkelerinde Toplam Vergi Gelirlerinin Çevre Vergi Hasılatlarına Oranı 

 

  YILLAR 
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

ÜLKE 

Avustraly 9.75 9.69 9.12 7.91 8.12 7.84 7.56 7.38 6.89 6.71 6.42 6.57 7.00 8.62 

Avusturya 5.58 5.36 5.46 5.83 6.09 6.38 6.55 6.53 6.51 6.20 6.04 5.90 5.94 5.91 

Belçika 5.51 5.31 5.33 5.04 5.05 4.92 5.05 5.25 5.26 4.88 4.80 4.47 4.67 4.70 

Kanada* 4.44 4.34 4.02 3.79 3.85 4.06 4.09 3.86 3.68 3.62 3.56 3.68 3.94 ### 

Şili 7.29 7.78 8.28 8.16 8.45 8.31 8.03 6.82 6.27 4.89 5.94 5.00 6.29 5.47 

Çek Cum. 7.37 7.53 7.72 7.52 7.76 7.46 7.32 7.49 7.88 7.55 7.54 7.85 8.03 8.28 

Danimark 9.42 10.10 10.32 9.73 9.64 10.10 9.69 9.75 9.52 9.65 9.36 9.05 8.36 8.43 

Estonya 4.72 4.72 4.72 4.72 6.26 5.81 5.71 6.49 7.09 6.74 6.48 7.15 7.42 8.69 

Finlandiya 7.23 7.17 7.49 6.67 6.65 6.88 7.28 7.48 7.03 6.87 6.39 6.36 6.17 6.66 

Fransa 5.09 5.25 5.20 5.04 4.81 4.95 4.78 4.84 4.46 4.32 4.17 4.12 4.36 4.25 

Almany. 5.96 5.85 6.10 6.32 7.02 7.15 7.49 7.32 7.11 6.79 6.23 6.10 6.15 6.07 

Yunan.* 7.56 6.53 5.64 6.96 7.83 7.07 6.94 7.07 6.77 6.67 6.66 6.66 7.06 ### 

Macaris. 7.45 8.86 8.50 7.67 7.46 7.31 7.20 7.98 7.98 8.10 7.57 7.26 7.00 5.19 

İzlanda 9.51 8.86 8.58 8.01 6.78 6.45 6.88 7.12 7.31 6.75 6.65 5.53 5.46 5.97 

İrlanda 9.24 9.23 9.29 9.05 7.93 8.32 8.11 8.28 8.18 7.74 7.87 8.45 8.48 9.06 

İsrail 7.80 7.62 7.88 7.57 7.31 7.55 7.99 8.91 8.86 8.68 9.17 9.64 10.03 10.54 

İtalya 8.46 8.21 8.31 7.62 7.31 7.02 7.20 6.91 6.88 6.58 6.18 5.86 6.28 6.09 

Japaonya 6.24 6.46 6.70 6.48 6.56 6.86 6.95 6.70 6.41 6.10 5.90 5.80 6.19 10.18 

Kore 12.69 12.73 12.81 12.34 13.23 12.27 11.94 11.62 11.36 10.66 10.80 10.37 10.67 11.09 

Lüksemb. 7.54 7.42 7.34 7.11 7.09 7.06 7.30 8.18 7.85 7.33 7.14 7.07 6.63 6.40 

Meksika 7.51 11.17 12.47 7.89 9.47 11.45 8.03 4.94 2.19 -0.94 -1.09 -7.51 1.40 -1.40 

Hollanda 8.94 9.18 9.46 9.46 9.54 9.32 9.63 9.97 9.96 9.98 9.49 9.54 9.94 9.94 

Y. Zellenda  5.11 5.45 5.31 5.03 5.11 4.99 4.63 4.09 3.86 3.78 3.96 3.88 4.13 4.34 

Norveç 8.66 8.08 7.59 6.79 6.81 6.92 6.91 6.87 6.45 6.22 6.37 5.67 5.71 5.84 

Polonya 4.78 4.89 5.64 6.00 5.98 5.93 6.09 6.29 6.14 5.90 6.09 5.90 6.12 6.12 

Portekiz 10.63 11.01 10.59 8.49 9.28 9.70 9.51 9.86 9.48 8.98 8.69 7.89 8.18 7.98 

Slovakya * 5.60 5.21 5.63 6.53 5.89 6.58 7.38 7.89 7.58 7.73 7.20 6.79 6.71 ### 

Slovenya 0.00 0.00 4.59 7.62 8.25 8.23 7.79 7.79 7.22 6.89 6.96 7.10 8.29 8.16 

İspanya 6.47 6.71 6.66 6.31 6.03 5.99 6.03 5.89 5.81 5.22 5.02 5.10 5.46 5.27 
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Grafik 7: OECD ve AB 27 Ülkelerinde Toplam Vergi Gelirleri İçinde Çevre Vergisi 
Hasılatlarının Aritmetik Ortalaması 

Kırmızı AB 27 

Mavi OECD 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_ten00064HTMLDesc.htm
http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/index.htm
http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/LatinZAF-GDP.pdf
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İsveç 5.85 5.92 5.60 5.38 5.67 6.03 6.02 5.86 5.83 5.65 5.57 5.82 6.10 6.03 

İsviçre 6.86 7.02 7.21 6.90 7.25 7.16 7.31 7.27 7.40 7.06 6.84 6.86 6.69 6.86 

Türkiye 9.28 8.52 10.83 9.84 10.17 14.27 15.76 14.89 16.62 14.90 14.71 13.76 14.22 14.98 

İngiltere 8.47 8.66 8.64 8.21 7.63 7.79 7.69 7.44 6.97 6.55 6.76 6.72 7.43 7.34 

ABD 3.55 3.54 3.53 3.39 3.38 3.63 3.63 3.51 3.30 3.15 3.03 3.09 3.37 3.18 

Arit. Ort. 5.82 5.80 5.90 5.59 5.60 5.88 5.98 5.84 5.57 5.25 5.16 5.00 5.44 5.63 

Ağır. Ort. 7.22 7.39 7.66 7.20 7.33 7.54 7.46 7.36 7.17 6.69 6.60 6.24 6.76 6.90 
*Ülkeler 2010 değerlerine göre sıralanmıştır. Kanada, Yunanistan, Hollanda, Polonya ve Slovakya için 2009 değerleri 

Kullanılmıştır. 

Kaynak: http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/index.htm,( 04.10.2012).  

 http://www2.oecd.org/ecoinst/queries/LatinZAF-GDP.pdf (04.10.2012). 

 

 

 

 
Kaynak:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/web/_download/Eurostat_Table_ten00064HTMLDesc.htm 

(Erişim: 28.09.2012)’tan faydalanarak oluşturulmuştur.     
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ÖZET 

Medeniyetin kurulmasında, bilgi depolama ve aktarımında tartışmasız bir yeri olan kağıt, 

günümüzde artık çok çeşitli amaçlar için hayatın her kademesinde yer almakta, giderek 

tüketimi inanılmaz boyutlara ulaşmaktadır. Kağıt sektöründe hammadde problemine çözüm 

için, sürdürülebilir ormancılık çalışmalarından daha ziyade, sürdürülebilir geri dönüşüm 

teknolojilerini geliştirmek gerekmektedir. Bu anlamda atık sınıfına giren kağıtın, lifler dışında 

bulunan bütün bileşenlerini en ekonomik ve çevreci metotlarla ayırmak son derece önemlidir. 

Bu çalışmada, toner baskılı ofis kağıtlarının mürekkep ve kirliliklerinden arındırılmasında 

enzim ve ultrasonik enerji kullanımı konusunda elde edilen bazı sonuçlar tartışılmış ve geri 

dönüşüm açısından kağıt sektörü çevresel açıdan irdelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler:Kağıt geridönüşüm, lazer baskılar, enzim, ultrasonik enerji, çevre 

 

 

USE OF ENZYME AND ULTRASONIC ENERGY IN PAPER RECYCLING 

 

ABSTRACT 

 

Paper has undeniable key roles in establishing civilization, archiving and transferring 

knowledge. Paper is in all parts of daily life for different purposes today and its consumption 

is getting at unbelievable level. For solving the problems related to insufficient raw materials, 

the sustainable recycling technologies should be developed rather than concentrating on 

mailto:arifkarademir@yahoo.com
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sustainable forestry practices. In this sense, extracting all materials from waste papers with 

economical and environmentally friendly methods are extremely important. In this study, 

some results obtained from an experimental study carried out on the deinking of toner printed 

office papers with the help of enzymes and ultrasonic energy were discussed and paper 

industry was examined in respect to recycling and environment. 

 

Keywords: Paper recycling, laser printings, enzymes, ultrasonic energy, environment. 

 

1. GİRİŞ 

Kağıt benzeri ilk malzemenin MÖ 105 yılında Tsue Lun tarafından bulunduğu kabul edilse 

de, başka kaynaklarda Orta Asya bölgesindeki mezar kazılarına göre kağıtın aslında çok daha 

önceleri Çin dışında kullanıldığı bildirilmektedir. Tsue Lun, basit anlamda böğürtlen dallarını 

kesmiş, kaynatmış ve tokmakla dövmek suretiyle liflerini çıkarmış ve bu lifleri ince bir bez 

gerdirilmiş kasnaktan süzmek suretiyle kağıt taslağını oluşturmuştur. Daha sonra kaynamış 

pirinç suyunu elde ettiği lifsel safihanın üzerine sürmüş ve kurutmuştur. Üretilen kağıt 

oldukça nazik ve hassas olduğu için, uzakdoğuda kağıdı tahrip etmemesi için yazının fırça ile 

yazılmaya başlandığı bildirilmektedir. İlk zamanlarda son derece değerli bir malzeme olan 

kağıt, çok kısıtlı sayıda ve kontrol altında el ile üretilmekte, devlet yazışmaları, fermanlar ve 

değerli evraklarda kullanılmaktaydı (Karademir ve ark, 2002; İmamoğlu ve Kayacan, 2002). 

Uzun yıllar kağıt üretiminde yıllık bitkiler, tarımsal üretim artıkları ve eski paçavra kumaşlar 

kullanılırken, 1850’li yıllarda ağaçlarında hammadde olarak selüloz lifi üretiminde 

kullanılmaya başlandığını görüyoruz. Dolayısıyla bulunmasından sonra yaklaşık 2000 yıl otsu 

bitkileri ve lif kaynaklı atıkları kullanarak çevre dostu bir üretim sergileyen kağıtçılık, ne 

yazık ki artan insan nüfusu, ürün çeşidi, aşırı tüketim ve endüstri devrimi sonucu seri üretime 

geçmek zorunda kalmış, daha fazla hammaddeye ihtiyaç duymuş ve ormanlara yönelmiştir. 

Kaçınılmaz olarak elbette, orman kaynakları durmadan artan ihtiyaçları ve tüketimi 

karşılayamaz hale gelmiştir. Aslında ormanlar günümüzde odun, kereste ve lif üretiminden 

ziyade, temiz su, temiz hava üretimi, karbon tutma, birçok çevresel işlevler ve sosyal amaçlar 

için korunmak ve işletilmek zorundadır. Bu nedenle kağıt ve karton üretiminde geri kazanım 

son derece önemli bir alan olmuştur. Sadece kağıt endüstrisi içi değil, diğer bir çok sanayi 

kolunda da (demir-çelik, cam, polimer, vb.) geri dönüşüm, hammaddenin yetersiz olmasında 

dolayı artık zorunluluk haline gelmiştir. 
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Birçok Avrupa ülkesinde 1800’lü yıllarda atıkların ayrı toplanması, ayrıştırılması ve geri 

değerlendirilmesi konusunda çalışıldığı, mevzuatlar çıkarıldığı ve uygulamalar yapıldığı 

bilinmektedir. İngiltere’de kağıt üretiminde hammadde kaynağının yetersiz olmasından dolayı 

1800’lü yıllarda İngiltere’de ölülerin defnedilmesinde kefen kullanılmasının belli dönem 

yasaklandığı bildirilmektedir. Zira, bitkisel liflerden üretilen kumaşlar, toprak altına terk 

edilemeyecek kadar değerli bir selüloz (paçavra selüloz) kaynağı olarak değerlendirilmiştir. 

Yakın zaman içerisinde hammaddenin dengeli ve akılcı kullanımı amacıyla bazı ülkelerde 3R 

kuralı diye bir prensip ileri sürülmüştür. Azalt+Tekrar Kullan+Geri Kazan 

(Reduce+Reuse+Recyle) şeklinde formüle edilen yaklaşıma göre dengesiz ve aşırı kaynak 

israfına dikkat çekilmektedir. Sınırlı kaynakların yeterli kullanılmasında ısrafın önüne 

geçilmesi ve aşırı tüketim alışkanlığının önlenerek, tüketici diye tanımlanan insanların 

bilinçlendirilmesi son derece önemlidir (Karademir ve ark, 2002). 

 

1.1. Ülkemizde Kağıt ve Karton Üretimi 

Ülkemizde kağıt hamuru üretimi günümüzde yok denecek seviyededir. Selüloz ve Kağıt 

Vakfı’nın (SKV) 2010 yılına ait kağıt sektörü verileri aşağıda görülmektedir (Tablo1) (SKV, 

2010). Görüldüğü gibi ülke içerisinde toplam tüketilen kâğıt ve kartonun yarısından fazlası 

yurtdışından satın alınmaktadır. Yurtiçinde üretilen kâğıt ve karton için kullanılan hamur 

hammaddesinin de (özellikle beyaz elyaf) dışarıdan alındığı hesaba katılırsa, kâğıt sanayinin 

hammadde ve mamul madde açısından ne yazık ki ciddi derecede dışa bağımlı bir sektör 

haline geldiği açıkça görülmektedir. Ülkemizin, dünya kâğıt üretiminde 25. ve tüketiminde 

16. sırada oluşu da kâğıt üretimimizin yetersiz olduğunu göstermektedir. Kişi başı tüketimde 

ise 60.3 kg/kişi değeri ile dünya ölçeğinde 50. sırada olduğumuz bildirilmektedir (SKV, 

2010). 
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 Tablo 1: Ülkemizde kâğıt sektörüne ait bazı veriler (SKV, 2010). 

İşle

mler 
Yıllar 

Kâğıt Türleri 

TOPLAM

(ton) 
Gazete 

(ton) 

Yazı-

Tabı 

(ton) 

Sargılık 

(ton) 

Oluklu 

Mukavva 

Kraft 

Torba 
Karton Temizlik 

Sigara 

vb. 

Ü
re

ti
m

 

2007 5.000 337.348 18.600 1.026.475 69.349 451.777 270.668 5.000 2.184.217 

2008 0 323.621 22.500 1.170.806 55.030 432.454 322.500 5.000 2.331.911 

2009 0 309.163 22.500 1.125.833 52.574 410.973 369.265 5.000 2.295.308 

İt
h

a
la

t 

2007 551.918 689.459 129.754 627.473 160.180 389.004 12.392 9.317 2.569.497 

2008 536.397 651.763 142.107 545.857 55.389 334.835 7.559 11.070 2.284.977 

2009 468.998 641.308 134.152 563.056 54.941 354.261 8.914 12.247 2.237.877 

İh
ra

ca
t 

2007 378 34.365 31.388 37.230 13.344 59.434 47.659 102 223.900 

2008 1.036 30.029 39.453 95.448 12.042 58.930 66.320 115 303.373 

2009 999 21.521 35.640 71.513 7.635 42.829 60.056 1.012 241.205 

Y
u

rt
iç

i 

S
a

tı
ş 

2007 556.540 996.565 117.339 1.603.007 212.578 772.935 235.399 14.215 4.508.578 

2008 535.361 942.551 125.154 1.578.874 100.055 698.763 263.348 15.955 4.260.061 

2009 467.999 931.803 121.012 1.640.736 101.052 727.049 319.108 16.235 4.324.994 

  

Ülkemizdeki kağıt sanayi, orman kaynaklarımızın durumu ve gelişmiş ülkelerin doğal 

kaynaklara yaklaşımı göz önüne alındığında, atık kağıtların çok daha etkili toplanması ve 

modern metotlarla çevreye zarar vermeden, sürdürülebilir şekilde geri değerlendirilmesinin 

önemi çok daha iyi anlaşılmaktadır. Her hangi bir kullanım alanında fonksiyonunu 

tamamlayan ve atılan her türlü kâğıt, karton ve mukavvalara atık kâğıt denilmektedir  (Kırcı, 

2000). Günümüzde ülkemizde yılda yaklaşık 5.5 milyon ton kağıt/karton tüketimi olmaktadır. 

Bunların hepsinin geri kazanılması bazı kısıtlayıcı nedenlerden dolayı imkansızdır ve en fazla 

%80 geri kazanım yapılabileceği kabul edilmektedir. Dünyada atık kâğıtların daha çok 

değerlendirilmesini gerektiren bazı nedenler şu şekilde sıralanmıştır (Diesen, 1998);  

Orman kaynaklarının giderek artan hammadde talebini karşılayamaz hale gelmesi, 

Kentlerde yok edilmesi büyük sorun oluşturan katı atık yükünün giderek artması, 

Atık kâğıt işleme teknolojilerindeki hızlı gelişimler, 

Tüketicilerin çevre bilinçlerinin artması, 

Dönüşümlü kâğıt kullanımına yönelik yasal zorunlulukların getirilmesi, 

Geniş çaplı geri dönüşüm projelerinin ekonomik açıdan cazip hale gelmesi. 
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Ülkemizde kazanılan atık kâğıdın çok büyük kısmı oluklu mukavva ve gri karton üretiminde 

kullanılmaktadır. Oysa birçok gelişmiş ülkede olduğu gibi atık kâğıtların, içerdikleri 

mürekkep ve kirliliklerden arındırılarak yazı tabı kağıtlara dönüştürülmesi gerekmektedir. 

Aşağıdaki tabloda, geçmiş yıllara ait ülkemizdeki atık kâğıdın kullanım ve geri kazanım 

oranları verilmiştir (Tablo 2) (Karademir, 2001). 

 

Çizelge 2: Ülkemizde atık kâğıt kullanım oranındaki değişim 

Atık Kâğıt (ton) 
Yıllar 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Kullanım Oranı 

(%) 
64.0 65.9 66.3 66.7 68.2 70.5 69.3 

Geri Kazanım 

Oranı         (%) 
42.4 41.0 39.6 39.5 39.4 43.2 40.5 

 

Atık kâğıtlar, değişik metotlar ile üretilmiş farklı özelliklerdeki kağıt hamuru harmanları, 

çeşitli dolgu maddeleri ve çok değişik kimyasal katkı maddeleri içerebilirler. Buna bağlı 

olarak lif kalitesi, işlenebilirliği ve işlem sonunda elde edilecek ürün verimi, kalite ve 

maliyetinde ciddi farklılıklar olur. Genel olarak atık kağıt kalitesini belirleyen bazı 

parametreler aşağıda sıralanmıştır (McKinney, 1995; Kırcı, 2000). 

Hamurdaki lif uzunluğu 

Hamurun serbestlik derecesi 

Kâğıtların ıslak sağlamlık derecesi 

Mekanik hamur içeriği 

Parlaklık 

Mürekkep içeriği ve benekler 

Kül içeriği 

Kirlilikler (lif harici maddeler) 

 

Atık kağıtların değerlendirilmesi sürecinde, “mürekkep giderme işlemlerini” elde edilecek 

ürün kalitesini en çok etkileyen proses olarak saymak mümkündür. Mürekkep giderme 

metotlarında, kâğıt hamurundaki özellikle renk koyulaştırıcı bütün kirliliklerin 

uzaklaştırılmasına çalışılır ve sonunda parlaklık değeri yüksek beyaz elyaf elde edilir. Beyaz 

elyaf her zaman rağbet edilen ve talebi yüksek olan pahalı bir hammaddedir. Ancak kâğıtçının 
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öncelikle değerlendireceği atık kağıdı iyi tanıması, uzaklaştırmaya çalıştığı kirliliklerin 

özelliklerini ve kâğıda nasıl tutunduğunu iyi bilmesi son derece önemlidir. Aşağıda tablo 3’te 

bazı atık kâğıtların işlenmesiyle ilgili kısa bilgiler verilmiştir (Kırcı, 2006). 

 

Tablo 3: Bazı atık kağıtlar ve kullanımı (Kırcı, 2006). 

Atık Kâğıt Grubu İşlemler Kullanım Yerleri 

Karışık Atık Kâğıtlar 
Hamurlaştırma,  

Kaba Temizlik 

Gri Karton Üretimi, 

Kalıp Kartonları, Viyol 

Üretimi 

Eski Oluklu Mukavva 

Kâğıtları  

Hamurlaştırma, Temizlik 

Fraksiyonlama, Dispersiyon 

Oluklu Mukavva Örtü 

Kağıdı, Torba Kağıdı 

Eski Gazete ve Dergi 

Kâğıtları  

Hamurlaştırma, Temizlik, 

Mürekkep Giderme, 

Dispersiyon 

Gazete Kağıdı, 

Dergi Kağıdı 

Beyaz Ofis Kâğıtları 

Hamurlaştırma, Temizlik, 

Mürekkep Giderme, 

Dispersiyon, Ağartma 

Yazı ve Baskı Kağıdı, 

Temizlik Kağıdı, Beyaz 

Karton 

 

 

1.2. Mürekkep ve Baskı Materyalleri 

Mürekkep, bir tasarımın belirli materyaller üzerine basılarak çoğaltılabilmesini sağlayan 

akışkan haldeki homojen renkli karışımdır. Mürekkep aşağıda gösterilen bileşenlerden oluşan 

karmaşık mamüller grubudur (Aydemir, 2008); 

Pigmentler 

Taşıyıcı sıvı 

Dolgu maddeleri  

Bağlayıcılar 

Yardımcı pastalar 

Kurutucular 

Temel olarak mürekkepte renk veren mineral kısım pigmentlerden oluşur. Bu pigmentlerin 

liflere bağlanması, tutunması için bazı polimerler ve reçineler de bulunur. Diğer önemli ve 

büyük bir bileşende sıvı taşıyıcı kısımdır. Taşıyıcı sıvı yapılarına göre mürekkepler, su bazlı, 

solvent bazlı ve yağ bazlı olmak üzere üç sınıfa ayrılırlar. Mürekkeplerin özelliğine göre baskı 
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yapılacak malzeme ve baskı tekniği değişiklik gösterebilir (Tablo 4). Dikkat edileceği gibi 

kâğıt ve karton ürünlerine bahsedilen üç tip mürekkeple de baskı yapılabilmektedir (Aydemir, 

2008). 

 

Tablo 4: Farklı yapıdaki mürekkepler ve kullanım alanları (Aydemir, 2008). 

Su Bazlı Mürekkepler ile 
Solvent Bazlı Mürekkepler 

ile 
Yağ Bazlı Mürekkepler ile 

Baskı Yapılabilen 

Materyaller 

Baskı Yapılabilen 

Materyaller 

Baskı Yapılabilen 

Materyaller 

Oluklu Mukavva Kağıt, PVC kaplı kağıt Tüm Kâğıt çeşitleri 

Test Liner Vernikli Al - Folyo Kartonlar 

Kuşe ve Diğer kâğıt çeşitleri PVC, Metalize PVC Teneke 

 
OPP, PP, PE, Selofan 

Kimyasal 
 

 Polyster, Koronalı Polyster  

 LDPE, HDPE, Poliamid  

 

Mürekkeplerin özelliklerine bağlı olarak kullanılan baskı teknikleri aşağıdaki sıralanmıştır 

(Ural, 2010); 

Ofset (düz baskı) tekniği  

Rotatif ofset baskı (web ofset)  tekniği  

Tipografik (yüksek baskı) tekniği 

Serigrafik (elek baskı) tekniği  

Tifdruk (çukur baskı) tekniği 

Lazer baskı tekniği 

Bu araştırmada lazer baskılı kağıtlarla çalışıldığı için kısaca lazer baskıdan sözedilmiştir. 

 

1.2.1. Toner ve Lazer Baskı Sistemi 

Fotokopi makinalarında ve lazer yazıcılarda renk verici ana baskı malzemesi ‘toner’ diye 

isimlendirilen kuru ve çok küçük parçacıklardan (Şekil 1) oluşan bir bileşendir. Üretim 

teknolojisine bağlı olarak toner taneciğinin çapı 5-10 µm arasında değişir. Toner, karbon 

elementinden oluşan toz boyalardır. Siyah, kırmızı, mavi ve sarı renk olarak üretilirler. Toner 

parçacıkları en basit şekliyle %50 demir oksit, %50’de plastik madde içerir. Demir oksit 
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tonerin kolayca elektrostatik olarak yüklenmelerini sağlar. Plastik madde ise toner 

parçacıklarının erimesini sağlar. Toner taneciğinin, üretim teknolojisine göre yapısında 

yapıştırıcı/tutundurucu resin/latex, kaydırıcı, kolay dağılım saylayıcı wax ve yüzey 

kimyasalları ile pigmentler bulunur (Şekil 1).  

 

 

 

Şekil 1: Toner taneciği ve bileşenler (Xerox, 2012). 

 

Lazer baskı sisteminde toz halde kuru toner kullanılır. Taşıyıcı sıvı tabaka olmadığından 

kâğıdın ıslanması diye bir olay yoktur. Tonerlerin kâğıda transferi elektrostatik olarak üzerine 

yapıştıkları tambur vasıtasıyla gerçekleşir. Tambur üzerindeki toner tanecikleri kâğıda 

aktarıldıktan sonra, yüksek sıcaklık verilerek (fırınlama) tonerlerin erimesi sağlanır. Erime 

sonunda, toner taneciğindeki reçine/plastik bileşenler, pigmentleri kâğıt yüzeyine 

tutundurmuş olurlar (Sreenath, 1996; Lee ve Darah, 2007). Bahsedilen sistem çok basitçe 

şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2: Toner taneciğinin kağıda transferi ve tutundurulması, lazer baskı mekanizması. 
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1.2.2. Mürekkep Giderme İşlemi (Deinking) 

Modern anlamda mürekkep giderme, eski kâğıt hamurundan mürekkebin ve elyaf olmayan 

diğer mahsurlu maddelerin ayrılması demektir (Heise, 1999). Atık kâğıtlara uygulanacak 

mürekkep giderme işleminin derecesi, hamurdan istenen nihai beyazlık değerine ve 

mukavemet özelliklerine göre belirlenir. Kısmi temizleme ve yıkama sonrası ambalaj sınıfı 

kâğıtlar üretilirken, iyi bir mürekkep giderme sonucu birincil (primer) beyaz elyafın optik 

değerlerine yakın hamur elde edilebilir ve böyle bir hamurdan tuvalet kâğıtları bile 

üretilebilir. Ancak hamura uygulanan her kimyasal ve mekanik işlem, hem verimi düşürmekte 

hem de liflerin bireysel mukavemetlerini azaltmaktadır. Bu açıdan elde edilecek ürün 

özellikleri ve masraflar maliyet açısından iyi hesap edilmek zorundadır. Atık kâğıtlar kirlilik 

özelliklerine göre ambalaj sınıfı kâğıtlar, violler, kartonlar ve temizlik kâğıtlarının üretiminde 

değerlendirilebilmektedir (İmamoğlu 2002; Teander, 2004). Fabrikalarda genel olarak 

uygulanmakta olan mürekkep giderme iş akış şeması verilmiştir (Şekil 3). 

 

 

Şekil 3: Mürekkep giderme işlemi iş akış şeması. 

 

Mürekkep giderme işleminde en fazla uygulanan ve bilinen yöntem yüzdürme (flotasyon) ve 

yıkama yöntemleridir. Bunun yanı sıra yüksek optik nitelikler isteniyor ise ağartma işlemleri 

de uygulanabilmektedir. Kullanılan kimyasal madde sarfiyatını azaltmak ve mürekkeplerin 

liflerde daha hızlı ve kolay ayrışmasını sağlamak için ayrıca çeşitli enzimlerin kullanıldığı 

‘biyolojik’ yöntemlerde kullanılmaktadır. Üzerinde son zamanlarda çalışılan ancak tam 

anlamıyla optimize edilemeyen diğer bir yardımcı yöntem ise ‘ultrasonik enerji’ kullanımıdır. 

Kullanılan mürekkep giderme yöntemleri aşağıda sıralanmıştır (Mckinney, 1995); 

Kimyasal yöntemler 
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Yüzdürme 

Yıkama 

Ağartma  

Biyolojik yöntemler 

Ultrasonik yöntemler 

Bu araştırmada, yüzdürme metodunda (flotasyon) bazı kimyasallar, enzimler ve ultrasonik 

enerji kullanımı çalışılmıştır. Yüzdürme hücresinde liflerden kimyasallar yardımı ve mekanik 

etkilerle koparılan mürekkep parçacıkları, hücre içerisine sürekli zeminden verilen hava 

kabarcıkları yardımıyla yüzeye çıkarılır. Kısaca kirlilikler hava baloncuklarına tutunarak 

yüzeyde kirli köpük oluşturulur (Şekil 4) (Ferguson, 1992). Bu kirli köpük (froth) belli 

aralıklarla sürekli yüzeyden sıyırtılarak uzaklaştırılır (İmamoğlu ve ark, 2009). 

 

Şekil 4: Dört aşamada yüzdürme işleminin mekanizması (Ferguson, 1992). 

 

Etkili bir yüzdürme işlemi, aşağıda sıralanan faaliyetlerin yeterli düzeyde 

gerçekleştirilebilmesine bağlıdır (Peşman, 2010). 

Mürekkebin liflerden sökülmesi, 

Mürekkep parçacıklarının hava kabarcığına tutunma kabiliyetinin iyileştirilmesi, 
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Hava kabarcığı-mürekkep parçacıkları kompleksinin oluşumu, 

Kompleksin süspansiyon yüzeyine hareketi, 

Mürekkep ve hamurun tekrar karışmasının önlenmesi 

Yüzdürme işlemi üzerinde etkili olan faktörleri fiziksel ve kimyasal değişkenler olarak iki 

sınıfa ayırmak mümkündür (İmamoğlu ve ark, 2009). Bu değişkenlerin kontrol edilmesi ve en 

uygun değerlerde tutulması gerekmektedir. 

A- Fiziksel Değişkenler  

1. Mürekkep parçacıklarının büyüklüğü ve yoğunluğu  

2. Hava kabarcıklarının büyüklüğü  

3. Süspansiyonun kesafeti ve sıcaklığı  

4. Karıştırma hızı ve akış şartları 

B- Kimyasal Değişkenler  

1. Süspansiyonun pH’ı 

2. Kullanılan yardımcı maddeler 

 

1.2.3. Enzimler  

Enzimler, karbon, oksijen, hidrojen ve azottan oluşan ve yaşayan mikroorganizmalar 

(bakteriler, virüsler, mantarlar) tarafından salgılanan protein ve molekül olarak sınıflandırılan 

kimyasal yapılardır. Enzimler katalizör olarak, kimyasal reaksiyonları hızlandırmada ve bir 

molekülü diğer bir moleküle dönüştürme de kullanılır. Enzimler lignin, selüloz ve 

hemiselülozu tahrip edebilmesi bakımından özellikle; pişirme, ağartma, mürekkep giderme, 

dövme işlemi, kâğıt fabrikalarında atık temizlemede ve daha birçok alanlarda kullanılmaktadır 

(Karademir ve ark (a), 2002).  

Selülaz (endo-glukonaz ve β-glukozidaz), ksilanaz (Morkbak ve Zimmerman 1998; Elegir ve 

ark. 2000; Sreenath ve ark. 1996; Qin ve ark., 1998; Viestures ve Leitte 1999) esteraz ve lipaz 

gibi mikrobiyal enzimler kullanarak yapılan bazı biyolojik mürekkep giderme çalışmaları 

bilinmektedir. Enzim kullanımı ile özellikle kimyasal sarfiyatının düşürülmesine çalışılır ki bu 

çevresel açıdan oldukça önemli bir konudur. Xerografik ve lazer baskı kağıtların mürekkep 

gidermesinde, selülazın diğer enzimlerle karışım halinde (endoglucanase, cellobiohydrolase, 

β-glucosidase ve xylanases) kullanıldığı çalışmalar rapor edilmiştir (Prasad ve ark., 1992; 

Jeffries ve ark., 1994). Bunun yanı sıra özellikle yağ bazlı mürekkeplerin uzaklaştırmasında 

lipaz ve esteraz kullanılması önerilmektedir. Selülazın, lif yüzeyindeki küçük lif yapılarını 

etkileyerek mürekkeple birlikte uzaklaştırılmasına yardımcı olduğu, böylelikle toner 
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partiküllerinin hidrofobikliğini etkileyerek hidrodinamik direncini azalttığı ve flotasyon 

aşamasında uzaklaştırılmasını kolaylaştırdığı bildirilmiştir  (Jeffries ve ark., 1994; Elegir ve 

Berri 1996). Zollner ve Schroeder (1998), beyaz ofis kâğıtlarından mürekkep gidermede α-

amilaz kullanmış ve önemli derecede toner uzaklaştırmayı başararak yeni enzimatik 

yaklaşımların uygulanabileceğini göstermiştir. Ksilanaz, pektinaz, selülaz, hemiselülaz ve 

lignolitik enzimlerin lif yüzeyini değiştirmek suretiyle etkili oldukları veya mürekkep 

parçacıkları çevresindeki bağları aşındırıp, bu yolla mürekkebin serbest kalmasını sağladıkları 

tahmin edilmektedir (Yılgör ve ark, 2010). Mürekkep gidermede çoğunlukla alkalen ortam 

kullanılmasına rağmen birçok tesis mürekkep gidermede nötral şartları tercih etmektedir 

(Costa, ve Rubio, 2005). 

Enzimlerin mürekkep giderme işlemindeki rolleri şu şekilde sıralanabilir (Bajpai ve Bajpai, 

1998); 

1- Lif yüzeyindeki selüloz fibrillerini uzaklaştırmak yoluyla, baskı mürekkeplerine ait 

parçacıkların liflerden ayrılmasını sağlarlar. 

2- Fibrillerden ayrılmış olan mürekkep parçacıkları, böylece, daha hidrofobik bir yapıya 

kavuşmuş olurlar ki, buda onların lif süspansiyonu içerisinden daha kolay ayrılabilir hale 

gelmesini sağlar. 

3- Mürekkep parçacıklarının boyutlarının küçülmesine katkıda bulunarak yüzdürme ve 

yıkama yöntemleri için bu parçacıkların boyutlarını uygun hale getirirler.  

 

1.2.3. Ultrasonik enerji  

Ultrason, insan kulağının işitemeyeceği kadar yüksek frekanslı ses dalgalarına verilen isimdir. 

Ses, cisimlerin titreşimi sonucu oluşan akustik dalga özelliğinde bir enerji türüdür. Ses, katı, 

sıvı ve gaz ortamlarda, mekanik bir dalga olarak enerjinin taşınımı olarak ta 

tanımlanmaktadır. Ses dalgalarının yayılma hızı ortamın yoğunluğuna bağlıdır. Havasız 

ortamda ses yayılamaz. Ses dalgaları üç temel sınıfa ayrılır; 

Infrases; Frekansı 20 Hz veya altındaki ses, 

İşitilebilir ses; Frekansı 20 ile 20.000 Hz arasında olan işitilebilir ses, 

Ultrases; 20.000 frekansın üzerinde olan işitilemeyen sestir. 

Ses dalgaları bir malzemeye çarptığı zaman, bir kısmı malzemeden geçer, bir kısmı geri 

yansır ve bir kısmı ise malzeme içerisinde yutulur. Ses ve malzeme arasındaki bu üç farklı 

etkileşim, malzeme, ses ve ortam özelliklerine göre şekillenmektedir. Sesin malzeme 

tarafından emilmesinde, aslında enerji şekil değiştirmiş ve malzeme içerisinde ısıya dönüşmüş 
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olur. Her halükarda farklı hız, frekans ve dalga boyunda ses enerjilerinin bir materyale 

çarpması, malzemeye bir enerji transferi ve çarpması olarak değerlendirilebilir. Dolayısıyla 

ses enerjisi çarptığı yüzey ve malzemede belli bir değişiklik yapmaktadır. Ultrasonik 

enerjisinin sıvı ortamda bulunan materyale uygulanması ile meydana gelen etkiler üç sınıfa 

ayrılmıştır (Suslick, 1989). Bunlar; 

Şok ses dalgası ile malzeme yüzeyinde belli bir yıkım ve degredasyon oluşur, 

Sıvı içerisindeki parçacıkların hızla çarpışması görülür, 

Ses enerjisine dayanamayan parçacıklarda parçalanma ve küçülme görülür. 

Ultrasonik enerjinin kimyasal gücü, kavitasyon olayı ile ortaya çıkmaktadır. Kavitasyon, 

sıvıya bir negatif basıncın uygulanması sonucunda, sıvı içinde mikro-baloncukların oluşması 

olayıdır. Bu baloncuklar birbirleri ile sürekli olarak çarpışmaktadırlar ve böylece kuvvetli bir 

lokal enerji ortaya çıkmaktadır (Büyükgüner, 2012). 

Bu araştırmada ofis kâğıtları üzerine siyah lazer baskı yapılmış ve daha sonra bu kâğıtlardan 

mürekkep giderme işlemleri gerçekleştirilmiştir. Atık kâğıt süspansiyonuna belli şartlar 

altında hamurlaştırma işlemleri, enzim muamelesi ve ultrasonik enerji uygulaması yapılmıştır. 

Son olarak işlem görmüş olan atık kâğıt hamuru, yüzdürme esaslı mürekkep giderme işlemine 

alınarak mürekkeplerinden tamamen arındırılmaya çalışılmıştır. Konu tüketim ve çevre 

açısından tartışılmaya çalışılmıştır. 

 

2. Materyal ve Metot 

Standart ticari Paperline marka fotokopi kağıtları üzerine öncelikle lavagraph marka siyah 

lazer tonerle, belirlenen model ve kapalılıkta (Şekil 5), Fatih Basımevinde (K.Maraş) UTAX 

marka LP 3035 model lazer yazıcı cihaz ile baskılar yapılmıştır. Kullanılan kâğıt, su, toner, 

baskı şekli ve baskı değerleri ile ilgili parametreler aşağıda verilmiştir. Her kademede 103,11 

g (tam kuru) ofis kağıtları, INGEDE (International Association of Deinking Industry) (Metot 

11p–5.5) standardına göre, Hobart tipi hamurlaştırıcıda aşağıdaki şartlarda hamurlaştırılmıştır 

(Tablo 5). 
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Tablo 5: Hamurlaştırma ile ilgili veriler. 

     İşlem 

Devir Kesafet Süre 

Kâğıt & Hamur 

Miktarı 

Kimyasal 

Madde 

devir/dk % dk g  

Ön bekletme  (Islatma)       ---     15        5      103,11 - 

1. Hamurlaştırma 55;85;150     15   9 (3;3;3)      103,11 + 

2. Hamurlaştırma        150     14        9      103,11 - 

 

Şekil 5: Baskı modeli. 

INGEDE (Metot 11p-4.2) standardında önerilen ve sodyum hidroksit (%0,6), hidrojen 

peroksit (%0,7), sodyum silikat (%1,8) ve oleik asit (%0,8)’ten oluşan % 1’lik kimyasal 

kullanılmıştır. Farklı oranlarda ticari selülaz enzimi, %1 kesafette hazırlanan hamurlara, 50
0
C 

ve 7-8 Ph’ta 60 dakika çalkalamalı su banyosunda muamele edilmiştir. Ultrasonik enerji 

uygulaması ise yine %1 kesafetteki hamura 2,5 dakika süre ve 2400 Hz şiddette 

uygulanmıştır. 
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Yüzdürme işlemlerinin tümünde; hava basıncı 20 scfm (1 scfm=0,0283 m
3
/dak), 1450 

devir/dak karıştırma, 10 dakika işlem süresi, %1 hamur kesafeti ve 45
0
C sıcaklık uygulanmış 

ve belirli aralıklarla yüzeyde oluşan köpükler sıyırılmıştır. Çamur ve hamur verimleri, 

hamurlardan test kağıtlarının üretilmesi, optik ve mekanik testler TAPPI (T 404 om-87, ) ve 

INGEDE (INGEDE T 1, 2, 11) standartlarına göre yapılmıştır. 

4. Bulgular ve Tartışma 

Farklı metotlara göre işlenen baskılı ofis kağıtlarından elde edilen hamur miktarları aşağıda 

grafik 1’de görülmektedir. Ofis kağıtlarının yaklaşık %10 kadarının kalsiyum karbonat dolgu 

olduğu ve üzerinde taşıdığı tonerin de yaklaşık %0.5 olduğu hesaba katılmalıdır. Su içerisinde 

kağıtların açılması ile elde edilen hamurlarda belli oranlarda kırıntı ve ölü elyaf denen çok 

küçük ebatlarda lifsel kütle de meydana gelir. Dolgu maddesi ve kırıntı elyafın normal 

şartlarda kağıt formasyonu sırasında elek üzerinde tutunması aslında zordur ve çoğunlukla 

süzme suyu ile atılmak zorunda kalınabilir. 

 

Kimyasal kullanmadan enzimle yapılan işlemlerde hamur kaybı fazla gerçekleşmezken, sabit 

kimyasal desteğinde daha fazla elyaf kaybedildiği anlaşılmaktadır. Sabit oranlarda kimyasal 

ve enzim kullanımı yanında ultrasonik enerji uygulaması sonucunda daha fazla kütle 

kaybedilmektedir. Bahsedilen kimyasal, enzim ve ultrasonik enerjinin genel itibari ile, liflerin 

daha fazla açılması ve şişmesini sağladığı, toner ve lif arası bağlanma yerlerini kısmen tahrip 

ettiği ve kırıntı oluşumuna neden olduğu bu nedenlede aşırı kullanımına bağlı hammadde 

kayıpları olabileceği söylenebilir. Ultrasonik enerjinin özellikle toner parçacıklarını tahrip 

ettiği, parçaladığı bilinmektedir. Ancak liflere bağlı kirliliklerin koparılması ve ufalanması 

yanında en önemli ikinci basamağın yüzdürme (flotasyon) aşaması olduğu unutulmamalıdır. 

Bu açıdan flotasyonda kirlilikler yüzeye çıkarılamaz ve uzaklaştırılamaz ise mürekkep 

giderme işlemi başarısız olmuş demektir. Bu durumda daha da kötü bir gelişme ile kirlilikler 

tamamen liflere bulaşabilirler ve optik değerleri çok düşük bir hamur elde etmiş olunur. 
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Grafik 1: İşlem tipi ve enzim miktarına bağlı hamur verimi. 

 

Mürekkep giderme sonunda tamamen renkli kirliliklerden (mürekkepler, toner vb) oluşan 

köpüklü bir çamur elde edilmek istenir. Ancak bu çamurda önlenemez olarak belli oranarda 

elyaflar ve dolgu maddeleride bulunur ki bu durum hamur kaybı ve çamur artışı olarak 

gözlenir. Grafik 2’de görüldüğü gibi INGEDE metoduna göre önerilen kimyasal miktarının 

sadece %1 oranında kullanılması ve enzim katılmasıyla yapılan mürekkep giderme 

denemelerinde çamur miktarında daha fazla artış olmuştur. Kullanılan kimyasallar veya 

işlemlerin flotasyon performansını, köpük kalitesi ve yüzdürme etkinliğini etkilemesini 

hesaba katmak gerekir. 
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Grafik 2: İşlem tipi ve enzim miktarına bağlı çamur eldesi. 

 

Grafik 3’ten anlaşıldığı kadarıyla sabit miktarda kimyasal ve enzim kullanımı sonucu çok 

daha beyaz kağıt elde edilmektedir. Ultrasonik enerji takviyesinin beyazlık anlamında ciddi 

bir katkısı görülmemektedir. Ancak grafik 4 ultrasonik enerji kullanımının faydasını çok açık 

şekilde ortaya koymaktadır. Elde edilen kağıtların çekme indis değerlerinde çok büyük bir 

gelişme sağlanmıştır. Ultrasonik enerjinin, lifler üzerinde saçaklanma ve fibrillenme meydana 

getirdiği, mukavemet düşürücü dolgu veya inorganik parçaları çok ufak parçalara ayırdığı ve 

böylece lifler arası bağlanmayı artırdığı tahmin edilmektedir. 
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Grafik 3: İşlem tipi ve enzim miktarına bağlı kağıt beyazlık değerleri. 

 

 

Grafik 4: Ultrasonik enerji uygulaması kağıt kopma indisini artırmıştır. 
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4. SONUÇ 

Kağıt geri dönüşümünde enzim kullanımı genel olarak kimyasal kullanımını düşürmekte, 

ultrasonik enerji kullanımı ise elde edilen kağıtların mukavemetlerni geliştirmektedir. Konu 

hakkında daha detaylı çalışmalar yapılması, azalan kaynaklar ve hammadde sıkıntısı çeken 

kağıt/karton sanayisi için hayati öneme sahiptir. Kağıt ve kartonda bulunan selüloz liflerinin 

çok fazla tahrip edilmeden, kirliliklerinden arındırılması daha çok defa tekrar kullanılmasına 

olanak verecek ve böylece yeni ağaçlar yok edilmeyecektir. Ancak geri dönüşümde kullanılan 

enerji, su ve kimyasal miktarlarının da giderek daha da azaltılması ve çevre dostu bir teknoloji 

geliştirilmesi gerekmektedir. 

 

Teşekkür: Bu çalışma 111O296 numaralı proje kapsamında yapılmıştır. Bu nedenle projeye 

destek veren TÜBİTAK’a teşekkür ederiz. 
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ATIK KOMPOZİT İÇECEK KARTONLARI GERİ DÖNÜŞÜM YÖNTEMLERİ 

 

Volkan ENÇ, Seniye EŞKİN UZUN, Fatih HOŞOĞLU 

İSTAÇ A.Ş., İstanbul Çevre Yönetimi Sanayi ve Ticaret A.Ş., Şişli-İSTANBUL 

 

Amaç: 

Kağıt, plastik ve alüminyum malzeme katmanlarından oluşan kompozit kartonlar özellikle 

sıvı gıdaların muhafazası için tercih edilen bir ambalaj türüdür. İlk olarak süt için tasarlanan 

ve geliştirilen kompozit kartonlar, günümüzde sütün yanı sıra pek çok gıda ve içeceğin 

ambalajlanmasında yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Kullanım sürecini tamamladıktan sonra atık halini alan kompozit içecek kartonlarının geri 

dönüşümünde ise ciddi sıkıntılar bulunmaktadır. Özellikle ülkemizde bu tür atıkların geri 

dönüşümünün sağlanması sınırlı olarak yapılmakta, bu atıkların büyük bir kısmı depolama 

alanlarına gönderilmektedir. Bu nedenle bu atıkların yönetimine yönelik öncelikli bilimsel 

çalışmaların yapılarak, uygun yönetim alternatiflerinin uygulamaya aktarılması ihtiyacı 

doğmuştur. 

Bu çalışmada, atık kompozit içecek kartonlarının değerlendirme yöntemleri ve süreçleri 

araştırılarak bu yöntemler sonucunda elde edilen ürünler ile kullanım alanlarının belirlenmesi 

amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: kompozit atık, içecek kartonu, geri dönüşüm 

 

Tasarım ve Yöntem: 

Bu çalışmada, kompozit içecek kartonlarının geri kazanım yöntemleri teknik ve detay 

bilgilerine daha önce yürütülen araştırma projeleri, dijital-basılı yayınlar, şirket ve bakanlık 

raporları ve web sayfaları bilgilerinden derleme yöntemi ile ulaşılmıştır.  

2005-2012 yılları arasında İstanbul’da Ambalaj Atıkları Yönetimi çalışmaları 26 ilçede 

İSTAÇ A.Ş. koordinatörlüğünde (İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden alınan yetki devri ile)  

yürütülmüştür. Bu süreç içerisinde, atığın nasıl ve neden ayrılması gerektiğini içeren hane 

halkı bilgilendirme çalışmalarından, atığın son değerlendirme-geri dönüşüm tesisi prosesine 

kadar geçen yolculuğu kademe kademe izlenmiştir. Bu kapsamda, çeşitli atık miktar ve 

karakterizasyon analizleri, eğitim çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ambalaj üreticileri ve atık 

toplama-ayırma-geri dönüşüm şirketleri teknik ziyaretleri yapılarak araştırma raporları 

hazırlanmıştır. Çalışmada yer alan Türkiye’deki dönüşüm yöntem ve oranları ile ilgili 
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bilgilere de yürütülen ambalaj atıkları uygulama çalışmaları kapsamında edinilen bilgiler 

sonucunda ulaşılmıştır.  

 

Bulgular: 

Manuel olarak bileşenlerine ayrılması mümkün olmayan bu atıkların en basit ve ucuz geri 

dönüşüm yöntemi, bileşenleriyle birlikte işlenmesi suretiyle yonga levha üretilerek 

değerlendirilmesidir. Bileşenlerine ayrılarak geri dönüştürülmesi için ise öncelikle %75 

oranındaki kağıdın sulu hamurlaştırma (hidropulper) yöntemiyle geri kazanılması 

gerekmektedir. Geriye kalan alüminyum ve plastik karışımının geri dönüşümü için ikinci bir 

geri kazanım işlemi uygulanmalıdır. Ayrıca bu atıkların termal yollarla bertarafına yönelik 

piroliz, gazifikasyon, plazma vb. teknolojiler de araştırma aşamasındadır. 

 

Çıkarımlar ve Özgün Değer: 

Kompozit içecek karton atıklarının, ambalaj atıklarıyla ilgili yürürlükte bulunan çeşitli yasal 

mevzuatlar nedeniyle belirli oranlarda geri dönüşümünün sağlanması ve bunun belgelenmesi 

gerekmektedir. Hal böyle olunca, katı atık içindeki oranı %1’i bulmasa bile bu atıklar için ayrı 

bir değerlendirme sürecinin oluşması zorunlu hale gelmektedir.   

 

1994 yılında yalnızca fiziksel işlemler ile gerçekleştirilen yonga levha üretimi ile başlayan 

atık kompozit içecek kartonları geri dönüşüm serüveni, bugün çeşitli kompleks işlemlerin 

uygulandığı farklı ürün çıktıları olan süreçlere kadar ilerlemiştir. Fakat ülkemizde bu yeni 

teknolojilerin hiçbiri lisanslı olarak uygulanmamaktadır. Dünya’da kullanılan uygun 

teknolojilerin ülkemiz koşullarına uyarlanması veya yeni bertaraf teknolojilerinin araştırılması 

sonucunda bu atıkların geri dönüşümüne yönelik gerekli yatırımların yapılması ile bu atıkların 

çevresel etkilerinin azaltılarak ekonomiye katılması sağlanabilecektir. 

 

Bu çalışmanın, yapılacak araştırma ve hayata geçirilecek uygulama ve yaptırım 

çalışmalarında kompozit içecek karton atıkları için farkındalık yaratması beklenmektedir.  

 

 

 

 



 

712 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

1. GİRİŞ 

 

Gıda sektöründe ve özellikle sıvı gıdaların uzun süreli muhafazası için yaygın olarak 

kullanılan kompozit içecek kartonları %75 oranında kağıt, %20 oranında polietilen ve %5 

oranında alüminyum içeriğine sahiptir. 6 katmandan oluşan malzemenin bileşenleri şekil1’de 

verilmiştir.  

 

Şekil 1. Tetrapak Kutusu Bileşenleri [1] 

 

Kompozit içecek karton atıklarının geri dönüşüm işlemleri genel olarak iki şekilde 

gerçekleştirilir. Birincisi atıkların küçük parçalara ayrılarak ardından yüksek sıcaklık ve 

basınç altında sıkıştırılarak yonga levha şekline getirilmesidir. İkincisi ise içerisindeki 

bileşenlerin çeşitli yöntemlerle ayrılarak farklı şekillerde işlenmesidir. Birinci yöntemle elde 

edilecek ürünlerin Pazar sıkıntısı bulunmaktadır. İkinci yöntem sonucunda çok farklı ürünler 

elde edilebilmektedir, ancak bu tür işlemler için ilk yatırım maliyetleri oldukça yüksektir ve 

prosesleri de kompleks bir yapıya sahiptir.   

 

2. KOMPOZİT İÇECEK KARTONLARININ GERİ KAZANIM YÖNTEMLERİ 

 

Kompozit içecek kartonlarının geri dönüşümünde kullanılan ilk yöntem, 1994 senesinde 

başlatılan yonga levha yöntemidir. Ürünün bileşenlerine ayrılmadan işlenmesi (Termal 

Sıkıştırma) ile üretilen levhalar mobilya, inşaat ve ambalaj sektörlerinde kullanılmaktadır. 

1.Polietilen 

2.Polietilen 

3.Alüminyum  

4.Polietilen 

5.Kağıt 

6.Polietilen 
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1998-99 yıllarında ise kompozit içecek kartonlarının içerdiği %75 oranındaki kağıt elyafının 

geri kazanıldığı kağıt geri dönüşümü (Hidropulping)  başlamıştır. Kompozit içecek 

kartonlarının Hidropulping işleminden sonra geriye kalan polietilen ve alüminyum olan 

kısımları, ilk dönemlerde yakıt olarak kullanılmıştır. Daha sonraları bu malzemelerin 

işlenerek yeni ürünlere dönüştürüldüğü prosesler geliştirilmiştir.  

 

2.1. Termal Sıkıştırma 

Kullanılmış kompozit içecek kartonlardan bir bütün olarak ürün elde etme işlemidir ve elde 

edilen yeni ürüne Yonga Levha (Yekpan-Tectan) adı verilir.  Bu proses bütün atık kompozit 

içecek kartonlarını hiçbir atık bırakmadan kullanır. Kullanılmış kompozit içecek kartonları 5 

mm’lik parçalar halinde doğranarak preslenir. Ardından Teflon kaplı metal plaklarla 170ºC’ 

ye ısıtılır. Bu süreçte, kartonun bileşiminde bulunan %20 polietilenden dolayı ilave bir 

yapıştırıcı malzeme ihtiyacı duyulmaz. Kesilmiş kartonlardaki polietilen eriyerek kompakt bir 

elastik matris formunda kağıt ve alüminyum parçaları bağlar. %5 oranındaki alüminyum 

ısının daha düzgün yayılmasına neden olur. Bu tabaka, soğutma presiyle soğutularak istenilen 

kalınlık için preslenir [2,3].  

 

 

Şekil 2. Yonga Levha Üretim Aşamaları 

 

Günümüzde, iç tesisat ve mobilya üreticileri Sunta ve dekoratif yüzey malzemesi ile kaplı 

MDF gibi ahşap esaslı panelleri kullanırlar, kompozit içecek karton parçalarından yapılan 

Yonga levhaların yaygın olarak kullanılmadığı bilinmektedir. Bununla birlikte, Yongalar 

uygun yapıştırıcı kullanılarak dekoratif ahşap yüzey tabakaları ile kaplandığı zaman ofis 

mobilyası üretiminde ahşap bazlı panellere rakip olabilirler. Üretilen plakalar neme dayanıklı 
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olup ses geçirmez özelliklere sahiptir. Bu nedenle ofis mobilyaları, zemin döşemesi ve iç 

dekorasyon için uygundur [2,3].  

 

Şekil 3. Yonga Levha Kullanım Alanlarına Örnekler 

 

2.2. Sulu Hamurlaştırma (Hydropulping) 

Kompozit içecek kartonları küçük parçalara kesilir ve hydropulper adlı bir tankın içinde sıcak 

suyla beraber karıştırılarak selüloz lifleri sulu kağıt hamuru haline getirilir (Şekil 4). Bu 

karışım screening (elek) içine dökülür. Hava enjeksiyon sistemi havanın su içinde 

sirkülasyonunu sağlayarak eleklerin tıkanmasını önler ve maddelerin birbirinden ayrılmasını 

sağlar. Hava akımı durdurularak alt kısımdaki su vanası açılır ve su boşaltılır. Alt kısımdaki 

elekten selüloz lifleri toplanır (Şekil 5). Bu lifler yıkandıktan sonra kağıt fabrikasındaki 

makinelerde kağıda dönüştürülür. [4,5]  
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Şekil 4. Hydropulper Şematik Çizimi [3] 

 

 

 

Şekil 5. Hava Enjeksiyonlu Screening Cihazının Şematik Çizimi [3] 

Kompozit içecek kartonları yalnız başına kâğıt hamurlaştırıcıda işlenebileceği gibi kullanılmış 

oluklu mukavva, karışık ofis atıkları veya kullanılmış dergilerle birlikte de işlenebilmektedir. 

Hamurlaştırmadan sonraki ekipmana bağlı olarak aseptik karton konsantrasyonu 

değişmektedir. Geri dönüşüm prosesinde döner tambur kullanılıyorsa %5’e kadar karton 

kullanılmış mukavva ile karıştırılmasının fazla bir etkisi olmamaktadır.   

Alüminyum ve plastik şeritlerin liflerden temizlenmesi için tankın içinde kalan karışım 

yıkama işlemine tabi tutulur. Etkili plastik yıkayıcı ve ayırıcı olarak döner, basınçsız, 
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silindirik ızgaralı sistemler veya döner tamburlar (Şekil 6) kullanılmaktadır. Yıkama 

işleminden sonra artık lifler kağıt yapma işlemine, alüminyum ve polietilen (Şekil 7) ise yeni 

geri kazanım işlemlerine gönderilir. 

 

 

Şekil 6. Alüminyum Ve Polietilen Temizliği İçin Döner Tambur 

 

 

Şekil 7. Döner Tamburdan Sonra Alüminyum Ve Polietilen 

 

2.3. Polietilen Ve Alüminyumun Geri Kazanılması 

 

2.3.1. Plastik Ürün Dönüşümü 

Alüminyumun polietilen ile birlikte plastik enjeksiyon veya ekstrüzyon prosesine herhangi bir 

negatif etkisi olmaz ve plastik ürünlerin içine katılabilir.     

Plastik geri kazanım tesislerine gönderilen alüminyumlu polietilen balyaları yeni bir yıkama 

işlemiyle tüm artık liflerinden arındırılır. Temizleme işleminden sonra alüminyumlu polietilen 

santrifüjden geçirilir ve kurutulur. Termo-mekanik arıtmayı içeren tutkallaştırma 

(agglutination) işleminde bir rotor kuru plastiği, plastik geçiş sıcaklığına kadar ağartır. Bu 
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işlemin amacı malzemenin yoğunluğunu arttırarak ekstrüzyona beslenmesini kolay hale 

getirmek ve tüm nemi yok etmektir. Tutkallaştırma işleminden sonra malzeme peletlerin elde 

edildiği ekstrüzyona (Şekil 8) gönderilir. Bu peletler plastik parçalarının enjeksiyonu veya 

levha kaplama (lamination) için ham maddedir. 

 

 

Şekil 8. Alüminyum/Plastik Ekstrüzyonu 

 

İtalya’da Ecoallene firması, kâğıt liflerinden ayrılmış plastik ve alüminyum karışımından yeni 

plastik malzemeler üretmektedir. Bu dayanıklı malzeme granül olarak plastik kalıp sanayinde 

kullanılmaktadır. Mekanik hamurlaştırmada selüloz, plastik ve alüminyum karışımı elde 

edildikten sonra filtre ile ayrılan kâğıt lifleri yeni kağıt üretiminde ham madde olarak 

kullanılır. Kalan alüminyum ve plastik karışımı ise yıkandıktan, parçalandıktan ve 180 °C’de 

eritildikten sonra plastik endüstrisinde oyuncak, ofis ve ev malzemesi olarak üretilemeye 

hazır hale getirilir [5].  
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Şekil 9. Ecoallene Firması Tarafından Üretilen Bazı Plastik Ürünler 

 

2.3.2. Enerji Kazanımı 

Karton ambalaj geri kazanımından geri kalan alüminyum ve polietilen karışım boilerde veya 

çimento fırınlarında yakılarak enerji kazanımında kullanılabilmektedir. Avrupa ülkelerinde 

çimento fırınlarında ek yakıt olarak kullanılmakta olan bu proses fosil kaynaklı yakıt 

tüketimini de azaltmaktadır. Bu proses de alüminyumun tutulmasını garanti altına almak için 

fırınlarda gaz yıkama sistemi veya elektro statik çöktürücüler bulunmalıdır. Alüminyum 

yakılmasında oksijen ile tepkimeye girerek alüminyum trioksit oluşturur ve buda su 

arıtımında polielektrolit olarak kullanılabilir.  

 

 

Şekil 10. Aseptik Ambalajdan Kağıt ve Çimento Fırınları İçin Yakıt Üretimi [6] 

 

Almanya’daki Sortec firmasında plastik ve alüminyum karışımı katalizör görevi yaparak 

çimento fırınlarında alternatif yakıt olarak kullanılmaktadır. Bu proseste üretilen enerji sonucu 

alüminyum oksitlenir. Bu alüminyum oksit aynı zamanda boksitin ısınması sonucu oluşan 

çimento üretiminde gerekli bir bileşiktir [7,8].  

 

2.3.3. Piroliz 

Makromoleküllerin havasız ortamda ısıyla ayrıştırılması sonucu enerji üretiminde 

faydalanılacak yağ ve gazların oluşturulması metoduna piroliz adı verilir. Piroliz prosesi 

ürünleri katı, sıvı ve gaz olabilir. Uygulamada organik bir atığa dışarıdan ısı enerjisi aktarılır. 

Piroliz metodu ile karışık plastik atıklar petrol ürünleri, yanabilir gaz ve karbonlu artığa 

dönüştürebilir. Gaz genellikle piroliz reaktörünü ısıtmak için yakıt olarak, yağ ise ya yakıt ya 

da farklı kimyasalların üretimi için hammadde olarak kullanılabilir. Karbonlu bakiye ya 

yakılır ya da içerdiği ağır metallerden dolayı emniyetli bir şekilde ortadan kaldırılabilir. 

Ayrıca bu madde aktif karbon üretiminde de kullanılabilir [9,10,11].  
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Pirolizde iki önemli değişkenden biri ısıtma hızı (yakıtın ne kadar hızlı bir şekilde yüksek 

sıcaklığa getirildiği) diğeri ise son sıcaklıktır. Bu değişkenlerin (ısıtma hızı ve sıcaklık) 

seçimi, piroliz sisteminden hangi ürünün elde edileceğini belirlemede rol oynar. Çok yüksek 

sıcaklıklar ve yavaş ısıtma durumunda piroliz ürününün büyük çoğunluğu gaz formundadır. 

Buna mukabil çok düşük ısıtma hızları ve düşük sıcaklıklarda ürünün büyük kısmı katı 

formdadır [11]. 

 

Piroliz prosesi çevresel yönden mükemmeldir, çok az kirlilik oluşturmakta ve sonuçta 

kullanılabilir yakıt üretimini sağlamaktadır. Ancak piroliz, şekerkamışı küspesi, orman 

atıkları gibi homojen ve yapısı bilinen maddelerin yakılmasında iyi sonuçlar verirken, kentsel 

katı atık gibi heterojen ve yapısı bilinmeyen atıklarda kötü sonuçlar vermektedir [11]. 

 

Piroliz atık kompozit kartonların geri dönüşümü için alternatif yollardan biridir. Piroliz 

fırınlarında düşük oksijen yüzdesi ile alüminyumun okside olması engellenerek polietilenin 

oksijenle tepkimeye girmesi sağlanır ve proses için enerji üretilir.  

 

Şekil 11. Piroliz Prosesi [12] 

 

2.3.4. Gasification (Gaz Haline Getirme)  

Atık kompozit içecek kartonlarındaki katı haldeki polietilen sıcaklıkla yakılıp gaz halindeki 

temel bileşenlerine ayrılıp enerji olarak kullanılır. Alüminyum ise granül haline dönüştürülüp 

metal sanayinde kullanılır [13,14]. 
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Gazifikasyon karbon içeren bir maddenin su, hava, oksijen ve bunların karışımı gibi gazlı 

bileşiklerin kullanılması suretiyle termo-kimyasal olarak gazlı bir ürüne dönüştürülmesidir. 

Gazifikasyon prosesinde katı veya sıvı haldeki maddeler yüksek sıcaklıkta (800-1400 ºC) 

temel gazlı bileşenlerine ayrılır. Bu bileşenlerin hidrojen ve karbonmonoksit içeren 

kısımlarından kimyasallar, buhar, sentetik doğal gaz, güç ve sıvı yakıt elde edilir.  

 

Biyoatıktan üretilen sentetik gaz prosesinde siteme giren biyoatık (kağıt liflerden arındırılmış 

alüminyum ve plastik karışımı) yüksek sıcaklıkta kurutularak oksijen ve buhar varlığında gaz 

oluşumu başlar. Sistemde oluşan gaz temizlenmek üzere sonraki üniteye aktarılır. Son gaz 

temizleme ünitesine giren gazdan kükürt ve karbondiksit buhar varlığında uzaklaştırılarak gaz 

iyileştirilir. Son aşamada ise gazın kalitesi yükseltilerek ana ürün elde edilir ve atık gaz 

sistemden uzaklaştırılır (Şekil 12).  

 

Şekil 12. Gazifikasyon Metodu İle Sentetik Gaz Üretim Prosesinin Tüm Ana Aşamaları [15] 

 

Finlandiya’daki Corenso adlı firmada gazifikasyon yöntemi uygulanmaktadır. Firmada Kağıt 

liflerden ayrılan alüminyum ve plastik Ecogas tesisine gönderilir. Bu aşamada alüminyum 

granül halinde geri kazanılırken polietilenden gaz elde edilir. Gazifikasyon metoduyla geri 

dönüşüm işleminde elde edilen buhar kağıt üretim prosesinde kullanılmaktadır. 2001 yılında 

faaliyete başlayan tesiste yılda 85.000 ton karton kutu prosesten geçirilmekte, bunun 50.000 

tonu Almanya’dan birkaç bin tonu Hollanda’dan ve gerisi Finlandiya’dan gelmektedir [13].  

  

2.3.5. Plazma Teknolojisi 

Selüloz liflerden temizlenen alüminyum ve polietilen, termal plastik teknolojisi ile ayrılır. 

Buna göre, plazma torcu yardımıyla oksijensiz ortamda alüminyum plastik bileşeni 12.000 
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°C’nin üzerindeki bir ısıyla birbirinden ayrılır. Bu yolla alüminyumda %99 saflıkta küle 

(ingot) ve plastikten yüksek saflıkta parafin elde edilir. Proses gazları temizlenerek havaya 

verilir [13].  

Plazma teknolojisinin avantajları: yüksek enerji verimliliği, değerli kaynakların geri kazanımı, 

proseste oluşan gazların arıtıma gereksinim duymaması ve temiz ve nihai bir proses olmasıdır.  

Kompozit içecek kartonlarda bulunan 3 bileşiğin verimli bir şekilde ayrılması Plazma 

teknolojisini kullanılarak Brezilya’da bulunan Alcoa Alüminio adlı firma tarafından 

yapılmaktadır. Tesis 2006 yılında kurulmuş olup kurulum maliyeti 40 milyon dolardır. Tesiste 

kağıt lifleri hydrapulping yöntemi ile ayrıldıktan sonra alüminyum ve plastik karışımı 

15.000 °C’de ısıtılmakta ve bu işlem sonucunda saf formda alüminyum ve petrokimya 

endüstrisinde kullanılmak üzere parafin yağı üretilmektedir. 1 ton alüminyumu üretmek için 

tesiste elektrik enerjisi ihtiyacı 400-500 kw-saattir. Plazma tesisi yılda 8.000 ton alüminyum 

ve plastik karışımını işlemekte olup buda yıllık 32.000 ton aseptik malzemeye karşılık 

gelmektedir. 

 

Şekil 13. Plazma Gazlaştırıcı Şematiği [16] 

 

3. SONUÇ 

Gıdaları ısı, ışık ve nemden koruduğu için tercih edilen kompozit içecek kartonları tek 

kullanımlık ambalajlardır ve içerisindeki ürünün sona ermesiyle atık sınıfına girerler. Bu 
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atıkların ülkemizde ve dünyada, ambalaj atıklarıyla ilgili yürürlükte bulunan çeşitli yasal 

mevzuatlar nedeniyle belirli oranlarda geri kazanımının gerçekleşmesi gerekmektedir.  

Atık kompozit içecek kartonlarının geri dönüşümü ilk olarak 1994 yılında yonga levha 

yöntemi ile başlamıştır. Bu yöntemde atık kartonlar bileşenlerine ayrılmadan küçük parçalar 

halinde doğranır ve ardından yüksek sıcaklık ve basınç altında herhangi bir yapıştırıcı ilavesi 

olmaksızın preslenir. Bu işlem neticesinde yonga levha denilen plakalar elde edilir. Yonga 

levhalar inşaat ve ambalaj sektöründe kullanıma uygun olmasına rağmen tercih 

edilmemektedir. Bu nedenle bu ürünlerin ciddi bir pazar problemi mevcuttur.  

Atık kompozit içecek kartonlarının bileşenlerine ayrılarak geri dönüşümü ise 1998-99 

yıllarında içeriğindeki %75 oranındaki kağıt elyafının geri dönüşümünün sağlandığı 

hidropulping işlemi ile başlamıştır. Bu yöntemle kağıt liflerinden ayrılan plastik-alüminyum 

karışımı ilk zamanlarda yakıt olarak kullanılmış ve daha sonraları ise bu malzemelerin de 

ayrıldığı yeni sistemler geliştirilmiştir.  

Plastik-alüminyum karışımı için bugün dünyada, yeni plastik ürün dönüşümü, enerji 

kazanımı, piroliz, gazifikasyon ve plazma teknolojileri uygulanmaktadır. Ancak bu 

teknolojilerin ilk yatırım maliyetleri oldukça yüksektir ve prosesleri de kompleks bir yapıya 

sahiptir.  
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ATIK ALÜMİNYUM POLİETİLEN (TETRAPAK) VE PİRİNÇ SAPI 

KULLANILARAK ÜRETİLEN AHŞAP POLİMER KOMPOZİTLERİN MEKANİK 

DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ 

Alperen KAYMAKCI, Nadir AYRILMIŞ, Turgay AKBULUT 

İstanbul Üniversitesi 

ÖZET 

 İki ya da daha fazla materyalin bir araya getirilmesi ile oluşan ve çoğu zaman 

kendilerini oluşturan materyallerden daha faydalı özelliklere sahip olan malzemelere 

kompozit malzeme denmektedir. Termoplastik esaslı polimer kompozitlerin üretiminde ise 

lignoselülozik materyaller ile polietilen (PE), polipropilen (PP), polivinil klorür (PVC) gibi 

plastikler kullanılmaktadır. Lignoselülozik materyaller ve termoplastik esaslı polimerlerin 

karışımıyla, plastik içerikli ürünlere benzer yöntemlerle üretilen malzemelere Ahşap-polimer 

kompozitleri (APK) denir. Ahşap polimer kompozit üretiminde çeşitli organik ve inorganik 

dolgu maddeleri kullanılmaktadır. Kalsiyum karbonat, talk, kalsiyum sülfat, alüminyum 

silikat ve Titanyum Dioksit gibi inorganik dolgu maddelerinin fiyatının pahalı oluşu ve 

makine aksamında yapmış olduğu aşınma dolayısıyla araştırmacılar ve endüstri kuruluşları 

alternatif dolgu materyali arayışına girmiştir. İnorganik dolgu materyaline alternatif olarak 

düşünülen buğday sapı, odun unu, orman endüstri atıkları ve yıllık bitkiler gibi organik dolgu 

maddeleri doğada bol olarak bulunmaları ve fiyatının ucuz oluşu dolayısıyla oldukça büyük 

avantajlar sağlamaktadır. Organik dolgu maddeleri ürünün maliyetini düşürdüğü gibi aynı 

zamanda ciddi performans artışları da sağlamaktadır. APK üretiminde saf (bakir) plastik 

kullanılabildiği gibi geri dönüşüm plastiklerde kullanılabilmektedir. Ülkemizdeki mevcut 

orman endüstrisinin oluşturmuş olduğu atıklar ve tarımsal atıklar ve bunun yanı sıra oluşan 

ciddi plastik atığı göz önüne alındığında bu tip malzemelerin APK üretiminde 

değerlendirilmesi potansiyeli görülmektedir. Bu nedenle ülkemizdeki tarımsal ve orman 

endüstrisi atıkları kullanılarak saf veya geri dönüşüm plastiklerle OPK üretiminde, üretim 

parametrelerinin ve üretilen malzemelerin özelliklerin belirlenmesi, bu potansiyeli ortaya 

çıkarmak için zaruri hale gelmiştir. Bu çalışmada atık alüminyum polietilen (Tetrapak) ve atık 

pirinç saplarından elde edilen unlar kullanılarak ahşap polimer kompozitler üretilmiştir. 

Ekstrüzyon ve enjeksiyon kalıplama işlemlerine tabi tutularak üretilen kompozitler üzerinde 

çekme ve eğilme direnci dayanımı testleri gerçekleştirilmiştir. Kompozit bünyesindeki pirinç 

sapı unu miktarındaki artışın kompozitlerin çekme ve eğilmede elastikiyet modülü değerlerini 
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iyileştirdiği ancak kompozitlerin çekme, eğilme direnci değerlerinde genel olarak bir 

azalmaya sebep olduğu tespit edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Alüminyum polietilen, tetrapak, polimer kompozit, pirinç sapı 

1. GİRİŞ 

 Ülkemizde nüfusun hızlı bir şekilde artması ile talep edilen doğal ve sentetik ürünlerin 

yapım aşamasında ve bu malzemelerin kullanım alanlarına bağlı olarak çok miktarda atık 

oluşmaktadır. Özellikle plastik, metal ve selüloz esaslı atıklar çevre problemine sebep 

olmaktadır. Günlük hayatımızda büyük miktarlarda plastik madde kullanılmaktadır. 

Kullanılan bu maddelerin çoğunun bir defa kullanılıp atılması ve hacimce çok yer kaplamaları 

çevre problemini de beraberinde getirmektedir. Bu sorunu çözmek için son yıllarda önemli 

çalışmalar yapılmaktadır. Daha az atık oluşturmak için kullanılan hammaddeyi azaltmak 

(Reduce), bir ürünün yeniden kullanılmasını sağlamak  (Reuse) ve bir malzemenin geri 

dönüşümünün (Recycle) gerçekleştirilmesini kapsayan  “3R” kuralı birçok ülkede hayata 

geçirilmeye çalışılmaktadır (Mengeloğlu ve Karakuş, 2008). 

 Yenilenebilir orman kaynaklarındaki azalma ve çevresel baskılar, orman ürünleri 

endüstrisini yeni odun dışı hammadde kaynakları, yeni malzemeler ve yeni üretim yöntemleri 

arayışına itmiştir. Ülkemizde ki orman ürünleri endüstrisine ait tarihe bakıldığında dönemsel 

düzeyde pöpüler olan orman ürünleri üzerine Türk bilim insanlarınca yeterli sayıda çalışma 

yapılmış ve günün gereklerine uygun olarak farklı üretim yöntemleri ve alternatif hammadde 

kaynaklarının uygulanması hususunda gerekli bilimsel hassasiyet gösterilmiştir. Yeni 

malzemeler konusunda ülkemizde ki faaliyeti 1991’li yıllarda başlamış olan ve şu an 

ülkemizde 9 endüstri kuruluşu ile temsil edilen ahşap polimer kompozitleri yine Türk bilim 

insanlarınca bu son dönemde üzerinde önemle durulan bir orman endüstri malzeme grubudur. 

(Bektaş ve ark, 2011)  

 Ahşap polimer kompozitleri, kendisini oluşturan polimer ve lignoselülozik materyale 

kıyasla daha üstün özelliklere sahip olmaları sayesinde tüm dünyada geniş kullanım alanları 

bulmaya başlamıştır. Bu özellikler arasında polimer malzemeye kıyasla daha düşük maliyetli 

olmaları ve çevre dostu olmaları, iyi boyutsal stabiliteye sahip olmaları, istenilen boyut ve 

şekilde, farklı renk ve dokuda üretilebilmeleri; çatlamalara, mantarlara ve böceklere karşı 

daha dayanıklı olmaları; geri dönüşümlü / atık malzemelerden üretilebilmeleri sayılabilir 

(Süinanç, 2007). 
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 Ahşap polimer kompozit sanayinde malzemenin özelliklerini iyileştirmek ya da 

maliyetini  azaltmak amacıyla çeşitli dolgu maddeleri kullanılmaktadır. (Atchison, 1993; 

Atchison,  1997; Bostancı, 1987; Ayrılmış ve Kaymakcı, 2012; Gassan ve Bledzki, 1997; 

Sanadi ve ark, 1994; Büyüksarı ve ark, 2010; Ayrılmış ve Büyüksarı, 2009; Kaymakcı ve ark, 

2009; Karakuş ve ark, 2010; Karakuş ve ark, 2009; Kaymakcı ve ark., 2011; Ayrılmış ve ark, 

2012; Çavdar ve ark, 2011). Daha önce sıkça kullanılan cam yünü, kil, kalsiyum karbonat vb. 

inorganik dolgu maddeleri üretim esnasında kullanılan makinelerde aşınmaya sebep oldukları 

ve daha maliyetli oldukları için farklı dolgu maddeleri arayışına girilmiştir. Özellikle 1920’li 

yıllardan sonra organik dolgu maddeleri ön plana çıkmıştır. Bu organik dolgu maddeleri 

yenilenebilir, ucuz, düşük yoğunlukta ve işlenmesi kolay olması dolayısıyla kısa sürede 

termoplastik endüstrisinde kabul görmüştür (Kabakcı, 2009). 

 Bu çalışmada atık alüminyum polietilen (tetrapak) ile pirinç sapı unlarının polimer 

kompozit üretiminde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Üretilen polimer kompozitlerin 

mekanik özellikleri belirlenerek standartlara uygunlukları test edilmiştir 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1 Materyal 

 Bu çalışmada polimer malzeme olarak atık alüminyum polietilen (tetrapak), dolgu 

maddesi olarak pirinç sapı unu kullanılmıştır. Polimer matrisi olarak kullanılan tetrapak satın 

alma yoluyla temin edilmiştir.  Lignoselülozik dolgu maddesi ise İstanbul ve civar illerdeki 

pirinç üretimi yapan işletmelerden satın alınma yoluyla elde edilmiştir. Temin edilen pirinç 

sapları öğütücü yardımıyla ile un haline getirilmiştir. Daha sonra sarsak elek yardımıyla 20–

200 mesh arasında eleme işlemine tabi tutulmuş olup bu çalışmada 60 mesh boyutundaki 

pirinç sapı unu değerlendirilmiştir. Üretimde kullanılacak olan pirinç sapı unu içerisinde 

mevcut olan rutubetin uzaklaştırılması için kurutma işlemine tabi tutulmuştur.  

2.2 Kompozit Üretimi  

 Polimer kompozitlerin üretilmesinde kullanılacak olan tetrapak ve pirinç sapı oranları 

ve deneme dizaynı Tablo 1 de gösterilmiştir.  
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Tablo 1. Polimer kompozit üretimi için deneme dizaynı. 

Kompozit Tipi Tetrapak (%) Pirinç sapı unu (%) MAPP (%) 

K 100 0 0 

A 57 40 3 

B 47 50 3 

C 37 60 3 

 

Daha sonra oluşturulan bu karışım laboratuarda mevcut olan çift vidalı ekstruder içerisine 

besleme yapılarak eritilmiştir (Şekil 1).  Ekstruderin vida hızı 40 rpm ve sıcaklık ayarları 170–

190 °C arasında ayarlanmıştır. 

 

Şekil 1. Çift vidalı ekstruder                     

Ekstruderden çıkan örnekler soğuk su içerisinde soğutulduktan sonra plastik kırma makinesi 

(Şekil 2) yardımıyla küçük parçacıklar haline getirilmiştir.  
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Şekil 2: Plastik kırma makinesi 

Elde edilen küçük parçacıklar enjeksiyon ile kalıplamadan önce 3-4 saat boyunca kurutma 

fırınında kurutulmuştur. Kurutulan küçük parçacıklar enjeksiyon basıncı 45 ve 50 kg/m
2 

arasında değişen enjeksiyon kalıplama makinesinde (Şekil 3) 30 sn soğuma hızı kullanılarak 

fiziksel ve mekanik testlerde kullanılacak test materyali haline getirilmiştir.  

 

Şekil 3: Enjeksiyon kalıplama makinesi 

 

Daha sonra elde edilen örneklerin ASTM 618-08’de belirtilen şartlara uygun olarak 

hazırlanan klima odalarında uygulanacak performans testleri öncesi kondisyonlanması 

sağlanmıştır.  
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2.3. Termoplastik Polimer Kompozit Örneklerinin Test Edilmesi 

Üretilen polimer kompozit örneklerinin eğilme ve çekme direnci testleri Şekil 4’ de gösterilen 

10 KN’ lik Lloyd LS 100 Universal test makinesinde gerçekleştirilmiştir. Eğilme direnci 

değerlerinin belirlenmesi amacıyla uygulanan testler ASTM D 790’a göre yapılmıştır. 

Birbirinin aynı 7 adet test örneği hazırlanmıştır. Testler 80 mm ‘lik dayanak açıklığı ve test 

hızı 2.0 mm/dk olarak yapılmıştır. Çekme direnci testleri ise ASTM D 638’e göre 

gerçekleştirilmiştir. 7 adet test örneği 5.0 mm/dk test hızında gerçekleştirilmiştir. 

 

Şekil 4: Universal test makinesi 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Mekanik Özellikler  

 Atık alüminyum polietilen (tetrapak) ve pirinç sapı unu kullanılarak üretilen polimer 

kompozitlerin mekanik özellikleri incelenmiştir. Üretilen örnekler üzerinde çekme ve eğilme 

direnci testleri uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlar Tablo 2’de özetlenmiştir.  
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Tablo 2. Üretilen polimer kompozitlerin mekanik özellikleri 

 

Kompozit 

tip
 

 

 

Yoğunluk 

 

Mekanik Özellikler
 

Eğilme 

direnci 

Eğilmede 

elastikiyet 

modülü 

Çekme 

direnci 

Çekmede 

elastikiyet 

modülü 

(g/cm
3
) (MPa) (MPa) (MPa) (MPa) 

A 
1.14  

 (0.02) 

38.0  

(2.9) 

2493  

(204) 

22.7  

(1.7) 

2044 

 (320) 

B 
1.15  

 (0.04) 

32.9  

(1.1) 

3062  

(186) 

27.8  

(2.7) 

2340  

(155) 

C 
1.15  

 (0.01) 

25.1  

(3.6) 

3360  

(178) 

18.8  

(2.7) 

2813  

(661) 

 

 Tablo 2 incelendiğinde pirinç sapı unu oranının artmasına paralel olarak eğilme 

direncinde bir miktar düşüş görüldüğü söylenebilmektedir. Eğilmede elastikiyet modülüne 

incelediğimizde ise pirinç sapı unu miktarındaki artışın bu direnci olumlu şekilde artırdığını 

gözlemlemekteyiz. Bu durum basitçe karışım kuralıyla açıklanabilir (Matuana ve Balatinecz, 

1998). Lignoselülozik materyal plastik malzemeye kıyasla daha yüksek elastikiyet modülüne 

sahiptir ve bu sebeple iki malzemenin karıştırılması esnasında lignoselülozik madde miktarı 

arttıkça bu değerinde artması beklenmektedir. Bu durum bu tip kompozitlerin önemli 

avantajlarından bir tanesidir. Ayrıca polimer kompozitlerin kullanım alanları bakımından 

genelde plastik kerestelere alternatif olarak düşünüldüklerinden dolayı bunların ASTM D 

6662 (2001) standardıyla kıyaslanmıştır. Bu standarda göre eğilme direnci değerlerinin en az 

6.9 MPa ve elastikiyet modülünün ise 340 MPa olması istenmektedir. Tablo 2’ de görüldüğü 

gibi; mısır sapı unları ve geri dönüşüm YYPE kullanılarak üretilen polimer-kompozitlerin 

daha yüksek eğilme direnci ve eğilmede elastikiyet modülleri vererek, plastik kereste 

kullanım alanlarında değerlendirilmelerinin mümkün olduğunu göstermiştir. 

 Çekme direnci değerleri incelendiğinde polimer kompozitler içerisindeki pirinç sapı 

unu oranı arttıkça bu direncin genel olarak azaldığı gözlemlenmiştir. Çekmede elastikiyet 

modülünde de karışım kuralına uygun olarak elastikiyet modülünün arttığı görülmüştür. 
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Sonuç olarak, kompozit içerisinde pirinç sapı unu miktarı artırıldıkça çekme ve eğilme direnci 

değerlerinin azaldığı ancak elastikiyet modüllerinde artma olduğu gözlemlenmiştir. 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 Bu çalışmada pirinç sapı unu ve atık alüminyum polietilen (tetrapak) kullanılarak 

polimer kompozitler üretilmiştir. Üretilen polimer kompozit malzemelerin çekme ve eğilme 

direnci gibi temel mekanik performans özellikleri belirlenmiştir. Bu özellikler göz önüne 

alındığında pirinç sapı unu miktarının artırılması üretilen polimer kompozitlerin çekme ve 

eğilme direncini azalttığı ancak elastikiyet modüllerini arttırdığı tespit edilmiştir. Sonuç 

olarak, bu çalışma ile pirinç sapı unu ve atık alüminyum polietilen (tetrapak), polimer 

kompozitlerin üretilmesinde başarıyla kullanılabileceği belirlenmiştir. 
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ATIK AZALTMA METOTLARININ AKÜ ÜRETİMİNE ENTEGRE EDİLMESİ: 

METOT GELİŞTİRME VE UYGULAMA 

Sibel Uludağ Demirer
1
, Sedef Elker, Suat Kasap

2
 

1.Karabük Üniversitesi, 2.Hacettepe Üniversitesi  

ÖZET:  

Bu çalışma çevre yönetimi ile entegre edilmiş üretim sistemlerinin önemli çevresel ve 

ekonomik faydalar getireceği düşüncesini baz alarak üretim sistemine yeni bir yaklaşım 

önermeyi amaçlamıştır. Bu yaklaşım için izlenmesi gereken yol genel olarak belirlenmiş ve 

çevreye dost ve az madde kullanarak çok üretme felsefesinin karar verme mekanizmalarına 

taşınması gerektiği vurgulanmıştır. Bu yaklaşım üretim sisteminde var olan uygulamaları fark 

eder ve alternatif atık yönetimi çözümlerini de araştırarak en çok faydayı sağlayan çözümü 

bulmaya çalışır. Hazırlanan metodolojide veri toplama ve üretim sisteminin analizi atıkların 

oluşumu ve azaltma alternatifleri göz önünde tutularak yapılır. Atıkların yönetimine ilişkin 

alternatifler araştırıldıktan sonra kazanımlar karar verme aşamasına iletilir. Önerilen 

metodolojinin akü üretimi yapan bir fabrikada uygulaması belli bir aşamaya kadar yapılmış ve 

fabrika yöneticilerine sonuçlar hakkında bilgi verilmiştir.    

Anahtar kelimeler: Çevresel süreç yönetimi, atık yönetimi, kirlilik önleme, temiz üretim, 

akü üretimi. 

ABSTRACT:  

This study presents an environmentally integrated manufacturing system analysis for 

companies looking for the benefits of environmental management in achieving high efficiency 

levels. The roadmap for such a management system is established and it is shown that the 

decision making should consider producing more using less and nonhazardous. This approach 

recognizes the already existing activities while investigating alternative waste management 

solutions. The methodology consists of data collection, operational analyses of the processes, 

identification of wastes and evaluation of waste reduction alternatives proposed both 

technically and economically. The proposed methodology is examined in a car battery 

manufacturing company and results are reported to the decision makers. 

Keywords: environmental operations management, waste management, pollution prevention, 

cleaner production, battery manufacturing. 
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1.ÇEVRE YÖNETİMİ İLE ENTEGRE ÜRETİM SİSTEMİ İÇİN METODOLOJİ: 

Bu metodolojinin her tür sektörde uygulanabilmesi için izlenmesi gereken aşamalar en genel 

haliyle anlatılmıştır. Metodolojinin amacı alternatif atık yönetimlerini araştırmak ve 

faydalarını karşılaştırmak, atık yönetimi ve süreç yönetimi arasında işbirliği kurmak, atık 

yönetiminde karşılaşılabilecek sorunları belirlemek, ve üretim sistemlerine kirlilik önlemenin 

ne kadar etkili olduğunu kirlilik kontrolünün daha karmaşık ve maliyeti yüksek bir yaklaşım 

olduğunu gösterebilmektir.  

Metodoloji süreç yönetimi ile atık analizinin birleştirilmesi sonucu oluşturulmuş ve ana üç 

aşama üzerine oturtulmuştur.  

Aşama: Sistem Analizi- Bu aşamada üretim sistemi hakkında her tür bilgi toplanmalı, üretim 

sisteminin analizi yapılarak üretimde kullanılan işlemlerin akış şeması oluşturulmalı, atık 

oluşumu gözlenen her aşama belirlenerek akış şemasında gösterilmeli, hali hazırda uygulanan 

atık yönetimi uygulamaları belirlenmeli ve değerlendirilmeli ve üretimde kullanılan özellikle 

tehlikeli maddelerin çevreye etkileri değerlendirilmelidir. 

 

Aşama: Alternatif atık yönetimi önerileri- Atıkların hangi yöntemlerle azaltılabileceğinin 

ve atılmalarının araştırılması bu aşamada yapılır. Her bir çözüm önerisi detaylı olarak 

çalışılarak örnek uygulamalardan yararlanılır. Alternatifler çalışılırken izlenmesi gereken 

öncelikli yaklaşım listesi şu şekildedir: 

*Kaynakta atık azaltma 

*Üretim sistemi içinde veya dışında atık geri dönüşümü veya kullanımı (endüstriyel simbiyoz 

olanakları da bu aşamada değerlendirilebilir) 

*Atıkların arıtımı 

*Kontrollü deşarj  

 

Aşama: Atık yönetimi önerilerinin değerlendirilmesi- Hazırlanan önerilerin, 

uygulanabilirlik, ekonomik ve teknolojik yönden değerlendirilmesi bu kısımda yapılır ve 

karar verme aşaması için gerekli bilgiler rapor haline getirilir. 

 

Aşama: Karar verme- Atık yönetimi bir bütün olarak değerlendirilerek en etkili ve çevreye 

duyarlı yönetim uygulama amacıyla seçilir.  
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2. UYGULAMA: 

Bu çalışma kapsamında üretime 1976 yılından beri devam etmekte olan bir akü firması ele 

alınarak, çevresel ve ekonomik kazanımları birlikte getiren alternatif çözümler bulmak için 

izlenmesi gereken metodolojinin geliştirilmesi ele alınmıştır. Fabrika Ankara’da Sincan 

Organize Sanayi sitesinde bulunmaktadır. Fabrikanın ürün yelpazesi çok farklı akü tiplerini 

kapsadığından çok geniştir. Bu nedenle çalışma alanı sınırlarını belirlemek amacıyla sadece 

sulu şarjlı kurşun ve asitli akü üretimi ele alınmış ve bu üretim hattı hammadde kullanımından 

ürünün elde edildiği son aşamaya kadar incelenmiştir. Sulu şarjlı akü üretiminde kullanılan 

kurşun ve asit tehlikeli atıkların olumuna neden olmaktadır. Bu nedenle atık azaltmayı 

hedefleyen alternatiflerin arıtım tesisine gelen tehlikeli atık miktarını azaltması, firmanın 

çevreye etkilerinin azalması ve hammadde kayıplarının minimize edilmesi doğal sonuçlar 

olacaktır. Çalışmada elde edilen veriler yardımıyla teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir 

olan alternatifler araştırılmış ve firmaya öneri olarak sunulmuştur.  

Gözlemleyerek, gerektiğinde ölçümler yaparak ve fabrika çalışanlarından alınan bilgileri 

kullanarak akü üretiminde izlenen aşamalar ve her bir süreçte üretilen atıklar Şekil 1’de 

verilmiştir. Bu akış şeması kurşun levha dökümünde, macun (pozitif ve negatif levhalar için 

ayrı ayrı hazırlanır) hazırlamada, levhaların macunlanmasında, kesme ve zımparalamada, akü 

montajında, akü kapağının yerleştirilmesi ve sulu sarj yapılırken atıkların oluştuğu 

gözlenmiştir (Boden ve Loosemore, 2007). Çalışma kapsamında alternatif yaklaşımlarla 

atıkların yönetimine ilişkin önerilerde bulunulmuştur. Bu önerilere ilişkin detaylı bilgiler 

Kasap, Uludağ-Demirer ve Ergün (2011) tarafından basılmış çalışmada mevcuttur. 

Tablo 1’de firmanın kurşun ve asitli akü üretim hattında adapte edebileceği alternatif atık 

yönetim yaklaşımları ve beraberinde elde edilecek çevresel ve ekonomik faydalar 

özetlenmiştir. Önerilerin hepsi kaynakta atık azaltmayı veya geri kazanımı hedeflemiştir. 

Üretimde en önemli girdi olan kurşunun özellikle dökümhanede büyük miktarlarda geri 

kazanımı önemli bir kazanıma karşılık gelmektedir. Elde edilen ekonomik fayda sadece geri 

kazanılan kurşunun maliyetidir. Geri kazanılan kurşunun çevreye etkilerinin ortadan 

kaldırılmasının maliyetini hesaplamak oldukça zordur; bir diğer deyişle, elde edilen ekonomik 

fayda minimum kazanımı göstermektedir. 
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Şekil 1. Kurşunlu Asitli Akü Üretimi ve Üretimden Kaynaklanan Atıklar 

 

 

 

Kürlenmiş pozitif levha 

Kurşun emisyonu 
Curuf 

Kurşun Levha 

Kurşun külçe Alaşımlı Kurşun Külçe 

Oksit giderimi 

Kurşun Oksit 

Levha Döküm 
Bozuk levha ve artıklar 

Atık macun  

Bozuk plakalar 

Negatif Levha Pozitif Levha 

Kürleme 

Kürlenmiş negatif levha 

Levha Macunlama 

Kurşun tozu Kesme ve fırçalama 
Atık levha kulpu 

Atık levhalar 

Bozuk macun 

-Su                             

- Sülfürik Asit                 

- Fiber                             

- Expanders 

-Su                

- Sülfürik Asit  

Kurşun emisyonu 

Pozitif Macun Negatif Macun 

Pozitif Macun 

Hazırlama 

Negatif Macun 

Hazırlama 

Atık levhalar 
Curuf Akü montajı 

Akü kabı 

Separatör 

       Kurşun alaşımı 
Atık çubuklar 

Montajı yapılmış akü 
Atık separator  

Atık Kapak  

Kapatma 

Kuru Şarj Olmamış Akü  

Şarj etme (ıslak) 

Soğutma ve yıkama suyu 

Sülfürik Asit 
Atık su  

Kurşunlu Asitli Akü 

Şarj edilmiş akü 

Test atığı akü  

Elektrik Testleri 
Waste water  

On-site recycled wastes 

Off-site recycled wastes 

Fugitive Lead Emissions 

Discarded Wastes 
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Tablo 1. Atık yönetimi alternatiflerinin ekonomik ve çevresel faydaları  

Atıklar 
Alternatif 

yaklaşımlar 
Çevresel Faydalar 

Ekonomik 

Faydalar 

Dökümhaneden 

kaynaklana curuf 

ve bozuk levhalar  

Atıkların kesikli 

modda eritme 

kazanına geri 

beslenmesi 

Kaynakta atık azaltmak 94,631 $/yıl 

Geri kazanım: 70,848 kg 

Pb/yıl 

Vitaflux kullanarak 

curuftan kurşunun 

ayrılması 

Kaynakta atık azaltmak ve 

hammadde geri kazanımı 

 27,812 $/yıl 

Geri kazanım: 44,280 kg 

Pb/yıl 

Test edildikten 

sonra ürün olarak 

kullanılmayan akü  

Üretim planlamada 

değişiklik yapılması 

Kaynakta atık azaltmak 

Geri kazanım: 1,934 kg 

Pb/yıl 

197,231 $/yıl 

Arıtılmış atık su Kireç yerine kostik 

kullanımı 

Su kullanımında yılda 

52,000 m
3
 azalma 

79,456 $/yıl 

 

Aküler montaj hattında kalite kontrol çalışması doğrultusunda test edilirler ve test edilen akü 

ürün olarak kullanılmamaktadır. Bu aküler atık kategorisinde değerlendirilmekte ve her ürün 

değişikliği yapıldığında bu testin yapılması gerekmektedir. Bu noktada üretim planlamasında 

değişiklik yapılarak ürün değişikliğini azaltmak ve bu yolla test sayısını ve dolayısıyla atık 

akü sayısını azaltmak mümkün olabilir (Wu ve Chang, 2004). Bu alternatif, ürün yelpazesi 

çok geniş olan firma için çok uygulanabilir olmasa da, çıkan atığın ve maliyetinin bilinmesi 

önemli bir bilgi olarak değerlendirilmiştir. 

Arıtılmış suyun nötralizasyon işleminde kireç yerine kostik kullanılarak pH dengesinin 

sağlanması suyun geri kullanımını (özellikle soğutma ve yıkama suyu olarak) mümkün 

kılacaktır. Bu da kaynakların verimli kullanımına ve kaynak kirliliğinin önlenmesine karşılık 

gelmekte, ekonomik faydaları da beraberinde getirmektedir.   
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3. SONUÇ: 

Çalışmamız üretime başlamış bir sistemin sürekli olarak yenilenebileceğini ve çevreye 

etkilerinin azaltılabileceğini göstermiş ve firmaların çok küçük maliyetlerle ciddi kazanımlar 

sağlayabileceğini ve çevreye etkilerinin azaltılabileceğini kanıtlamıştır. Sürdürülebilir üretimi 

ilke edinmek isteyen üretim sistemlerinde temiz üretim ve kirlilik önleme tekniklerini 

uygulama sürekli olmalı ve elde edilen faydalar güncellenerek tüm firma çalışanları ile 

paylaşılmalıdır. Karar alma süreçlerinin çevre yönetimi ile birleştirildiği firmaların saygınlık 

kazanacağı da kesindir.   
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ÖZET 

Ülkemizde düzensiz katı atık depolama uygulamalarının çok yaygın olmasına karşın bu 

alanların doğal çevre üzerinde oluşturabileceği çevresel risk düzeylerinin belirlenmesi için 

yapılan çalışmalar son derece sınırlıdır. Esasında, düzensiz depo sahalarından yayılan sızıntı 

sularının çevre yüzey suları üzerinde oluşturabileceği riskleri belirlemeye yönelik olan bu 

çalışma aynı zamanda sızıntı suyunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik doğasını da incelemeyi 

amaçlamaktadır.  

Çalışma kapsamında, Tunceli düzensiz katı atık sahasında toplam 6 gözlem ve ölçüm 

istasyonunda 24 fizikokimyasal parametre, atık yığınından salınan sızıntı suyunun zamansal 

ve mekânsal değişimini tespit etmek üzere 12 ay boyunca aylık periyotlarda izlenmiştir. 

Çalışma sonucunda, pH’ın hafif alkali sınırlar içerisinde kaldığı bu sahada yayılan sızıntı 

sularının organik, azot ve fosfor kirliliği yaratma potansiyelinin bulunduğu ortaya çıkmıştır. 

Yağışlı aylarda (Aralık-Nisan arası) seyrelme süreçleri ile sızıntı suyu kirlilik yükünde bazı 

parametreler yönünden azalmalar olsa da atık kütlesinde geçerli olan su rejimi sızıntı suyunun 

çevresel risk faktörlerini yüksek tutmaktadır. Ayrıca, ağır metallerin mekana bağlı değişimi, 

sızıntı suyunun çevre yüzey suları üzerinde mesafeden bağımsız herhangi bir anda risk 

yaratma potansiyelinin olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Karakterizasyon, Sızıntı Suyu, Katı Atık, Tunceli 
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CHARACTERIZATION OF TUNCELI PROVINCE UNSANITARY SOLID WASTE 

DISPOSAL SITE’S LEACHATE. 

 

ABSTRACT 

Although unsanitary solid waste disposal application in Turkey is widespread, there are 

limited researches on determination of environmental risk levels of these sites to surrounding 

environment. Basically, this study was aimed to measure physical, chemical and 

environmental parameters of the leachate and to investigate risk factors of this unsanitary 

solid waste disposal site’s leachate on adjacent surface waters. 

     In the scope of this research, at the six observation and measurement stations, 

24 physicochemical parameters were monitored  monthly to determine temporal and spatial 

changes of the leachates for a year. As a result of this research, it is reported that pH of the 

disposal site stayed at slightly alkaline levels and the leachates emerging from this site created 

organic, nitrogen and phosphorous pollution potential. 

     During the rainy season (December to April), although there were reductions at pollution 

load in terms of some parameters, prevalent water regime at the solid waste mass maintained 

environmental risk factors of the leachate high. In addition, spatial changes at the 

concentrations of heavy metals indicated that leachate emerging from this site has potential to 

create non-spatial risk factors to adjacent surface waters. 

Keywords:  Characterization, Leachate, Solid Waste, Tunceli 

 

1. GİRİŞ 

Dünyadaki nüfus ve yaşam standartlarındaki artışa paralel olarak üretilen atıklar da giderek 

artmaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu’nun adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına 

göre; 27 Ocak 2012 itibariyle 2011 yılı Türkiye nüfusu 74.724. 269 kişidir. Kişi başına günde 

1-2 kg katı atık üretildiği düşünüldüğünde günlük açığa çıkan atık miktarı ortalama 75 ile 150 

bin ton arasındadır.  
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Ülkemizde il, ilçe ve belde merkezlerinde açığa çıkan katı atıklar ilgili belediyeler tarafından 

toplanmakta ve farklı yöntemlerle bertarafı sağlanmaktadır. Günümüzde, belediyelerce 

toplanan katı atıkların maksimum üçte biri düzenli depolama yoluyla bertaraf edilmekte, geri 

kalanı ise açık sahalarda düzensiz olarak depolanmaktadır.  

Ülkenin genelinde gerçekleşen bu uygulamalar ciddi çevresel sorunları da beraberinde 

getirmektedir. Oysa, dünyada toprak, yüzey ve yeraltı suyu kirlenmelerinin önemli bir 

kısmının katı atık sahalarından kaynaklandığı, atık kaynaklı sızıntı sularının kullanılabilir su 

kütlesi için önemli bir tehdit olduğu uzun yıllardır bilinmektedir (Niininen ve Kalliokoski, 

1993). 

 

1.1. Sızıntı Suyu Oluşumu  

 

Düzensiz katı atık sahalarında, atık yığınlarını besleyen birinci önemli dışsal su kaynağı yağış 

sularıdır. İkinci önemli dışsal kaynak ise çevre yüzey sularıdır (mevsimsel veya sürekli yeraltı 

kaynak suları). Nadiren de depo sahasının hidrojeolojik özelliklerine bağlı olarak atıkların 

yayılı olduğu saha zemininden direk yeraltı suyu girişimi olabilmektedir. Yağış sularında 

olduğu gibi çevre sularının girişini önlemek için bu sahalarda hiçbir önlem alınmadığından 

çevre yüzeysel ve yeraltı sularının atık yığınlarına girişi oldukça kolay olmaktadır. Atık 

yığınlarına giren dışsal kaynaklı suların miktarları depolamanın yapıldığı bölgenin iklimsel, 

hidrolojik ve hidrojeolojik özelliklerine birebir bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. 

Atık yığınlarında bulunan atık bileşenlerinin özellikle de organik içerikli atıkların (sebze, 

meyve, yemek atıkları vb.) sahip olduğu nem ve yığın içerisinde biyolojik faaliyetler 

sonucunda ortaya çıkan sular da içsel kaynaklı suları oluşturmaktadır.  

Gerek dışsal ve gerekse içsel kaynaklardan gelen sular atık yığını içinde belli süreler atık ile 

temas halinde tutulmaktadır. Suların tutulmasında yüzey tansiyon kuvvetleri ve kapiler 

kuvvetler etkili olmaktadır. Genellikle atık kütlesinin üst ve orta kısımlarında, atık 

boşluklarında ve atık yüzeylerinde bahsedilen kuvvetler vasıtası ile tutulan sular atık 

boşluklarının ve atık yüzeylerinin su tutma kapasitesi aşıldığı anda yer çekimi kuvveti 

doğrultusunda aşağı atık tabanına doğru hareket etmektedir (El-Fadel, 2002). Suyun atık 

içerisinde birbiriyle bağlantılı boşluklar boyunca bazı kuvvetler etkisiyle sızarak ilerlemesi bu 

suların adlandırılmasında kullanılmakta ve bu sulara genel olarak sızıntı suları denilmektedir. 

Atıkların su tutma kapasitesi; atık yaşı, kompozisyonu ve yoğunluğu gibi birçok faktöre bağlı 

olarak değişiklik gösterebilmektedir.  
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Atık içerisine infiltre olan sular atıklarla ilk temas ettikleri anlardan itibaren fiziksel, kimyasal 

ve biyolojik süreçler cereyan etmeye başlamaktadır. Bu süreçler suyun atıkla temasta olduğu 

tüm zamanlarda işlemeye devam eder. Bu süreçler suyun doğal yapısından uzaklaşması ve 

belirli karakteristik özellikler kazanması ile sonuçlanır. Atık yığınından salınan kirlilik yükü 

yüksek ve oldukça kompleks sızıntı suları dış çevreyle etkileşimleri boyunca da eski doğal 

durumuna yaklaşmaya başlar. 

Düzensiz katı atık sahalarında atık kompozisyonunun büyük bir kısmını organik maddelerin 

oluşturması, bu maddelerin çürüyebilir doğası ve üst üste yığılı durumdaki atık yükseltisinin 

oluşturduğu baskı nedeni ile depo yaşamı boyunca atık oturmaları sıklıkla gerçekleşmektedir. 

Atık kütlesine havanın difüze olmasını güçleştiren bu durum uzun yıllar atık kütlesinde 

devam edecek biyolojik sürecin karakterini de belirlemektedir.  

Atık kütlesi içerisinde havasız şartlar nedeni ile baskın biyolojik safha konumundaki 

anaerobik safhanın hidroliz, asit oluşum ve metan oluşum evrelerinin her biri sızıntı suyunun 

karakteristik özellikler kazanmasında oldukça belirleyicidir. Anaerobik safhanın hidroliz 

evresi atık yığınlarına infiltre olan su miktarları ve asit-metan oluşum evreleri ise atık 

yığınlarına infiltre olan su miktarlarına ilaveten suyun yığın içerisinde bekleme süreleri ile 

çok yakın ilişki içerisindedir. Bu yakın ilişkiler nedeni ile sızıntı suyunun karakteristik 

özellikler kazanmasında atık yığınlarında geçerli olan su rejimi ön plana çıkmaktadır. 

Atık kütlesi içerisinde cereyan eden biyolojik süreçler boyunca suyun çok önemli bir yere 

sahip olduğu öteden beri bilinen bir gerçektir. Su, atık yığınlarında besi elementlerinin, 

enzimlerin, mikroorganizmaların yer değiştirmesi ve inhibitörlerin seyrelmesi için çok uygun 

bir çevredir (Klink ve Ham, 1982). Bununla birlikte atık içerisinde fermantasyon evrelerinin 

başlayabilmesi için bir minimum su içeriğine ihtiyaç vardır. Bu içeriğin yaklaşık %25 

civarında olması gerekmektedir. Etkili bir stabilizasyon sürecinde ise optimum su içeriği %60 

ile %70 arasında kalmalıdır. Daha yüksek su içerik değerleri stabilizasyon süreçlerini inhibe 

etmektedir (Filipkowska ve Agopsowicz, 2004).  

Suyun, atık sahasındaki önemli diğer bir işlevi de atık yığınlarının üst kısımlarında bulunan 

taze atıklarda mevcut olan besi elementlerinin, organik ve inorganik maddelerin, elektron 

alıcılarının ve mikroorganizmaların geri kalan atık kısımlarına dağılmasını sağlamasıdır.  

Özellikle atık kütlesi içerisine infiltre olan dışsal kaynaklı suların miktar ve dolayısıyla 

hızlarında meydana gelecek artışlar bahsedilen dağılımın en iyi şekilde gerçekleşmesini 
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sağlamaktadır. Bunun nedeni de şöyle izah edilebilir. Atık yığınlarının sahip olduğu heterojen 

yapı nedeni ile suyun atık içerisindeki dağılımı çoğunlukla tercihli su kanalları yoluyla 

gerçekleşmekte ve üniform olmayan su akımlarının oluşmasına neden olmaktadır. Böylece 

atık kütlesi içerisinde su dağılımı sınırlı seviyelerde kalmakta ve suyun ulaşamadığı 

kısımlarda mikroorganizma gelişimi olumsuz yönde etkilenmektedir. 

Eğer yukarıda bahsedildiği gibi atık kütlesine infiltre olan su miktarları dışsal kaynaklar 

vasıtası ile artarsa suyun dağılımının kısıtlandığı atık kısımlarına da suyun girebilme ve bu 

sayede mikroorganizma faaliyetlerinin yani stabilizasyon süreçlerinin atık kütlesinin daha 

geniş bir kesimine yayılabilme olasılığı artacaktır (Barlaz, 1992; Eck, 2000). Böylelikle atık 

yığınları içerisinde daha fazla oranlarda ve hızlarda hidroliz, asit ve metan fermantasyon 

süreçleri gerçekleşebilecektir. Filipkowska ve Agopsowicz (2004), laboratuvar ölçekli atık 

kolonlarında su miktarlarında olacak değişimlerin atık stabilizasyonuna yansımalarını 

inceledikleri çalışmalarında kolon içerisinde arttırılan su miktarlarının daha fazla miktarlarda 

ve daha iyi bileşimde (metan içeriği yönüyle) gaz oluşumunu sağladığını tespit etmişlerdir. 

Aşırı su uygulamalarında ise oluşan gazın miktarının ve kalitesinin son derece azaldığı 

görülmüştür.    

1.2. Tunceli Düzensiz Katı Atık Sahası Mevcut Durum  

 

2012 yılında Tunceli’nin otuz bine yaklaşan merkez nüfusu bulunmaktadır. İlçelerinde ve ilde 

bugüne kadar “Düzenli Katı Atık Depolama Alanı ve İşleme Tesisi” yapılmamış olup, henüz 

yer seçimi aşamasındadır. “Katı Atık Yönetimi” ile ilgili de hiçbir çalışma bulunmamaktadır. 

2005 yılına kadar şehir merkezine yaklaşık 2 km uzaklıktaki Pülümür Çayı’nın sağ yamacı 

katı atık depolama alanı olarak kullanılmıştır. 2005 yılından itibaren ise il merkezine yaklaşık 

8 km mesafede bulunan Kiltaşı Tepe civarındaki saha (Şekil 1.1) hiçbir jeolojik, hidrojeolojik 

inceleme yapılmadan, atık tabanı olacak zemin iyileştirilmeden ve atık tabanından çıkacak 

sızıntı suyu için hiçbir önlem alınmadan depolama alanı olarak kullanılmaya başlanmıştır. 

Günümüzde de il merkezinde üretilen tüm katı atıklar bu alanda düzensiz olarak depolanmaya 

devam edilmektedir. Yaklaşık sekiz yıldır kullanılan sahaya, belediye kayıtlarına göre kış 

aylarında günde yaklaşık 25 ton, yaz aylarında ise 40 ton atık dökülmektedir. 

     Katı atık tabanından çıkan ve atık tarafından üretilen sızıntı suyu doğal eğimle depolama 

alanının kuzey sınırını oluşturan kuru dere yatağında toplanarak akışa geçmekte ve ilkbaharda 

Pülümür çayına kadar ulaşmaktadır. Pülümür Çayı ise kent merkezi içerisindeki bir alanda 
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Munzur Çayı ile birleşerek Uzunçayır Barajı Hidroelektrik Santralı’ndan sonra Keban Baraj 

Gölü’ne dökülmektedir. 

 

      Şekil 1.1. Tunceli düzensiz katı atık sahası (bakış kuzeyden güneye).  

2. YÖNTEM ve TASARIM 

2.1. Atık Sahasının Topografik Yapısı 

Tunceli il merkezinde açığa çıkan evsel nitelikli katı atıklar, İl merkezinin doğusunda 

merkeze 8 km mesafede İnönü Mahallesi Kiltepe mevkiinde bulunan sahada 2005 yılından 

beri düzensiz olarak depolanmaktadır. Depo sahası için yer seçimi yapılırken depolanan 

atıklardan yayılacak sızıntı sularının oluşturabileceği çevresel riskler göz önüne alınmamıştır. 

Sadece, atıkların yoğun yerleşim yerlerinden yeterince uzakta olmasına ve ekonomik taşıma 

mesafesi içerisinde kalmasına dikkat edilmiştir.  

Atık sahası oldukça engebeli olup sahanın kuzey, güney ve batı yükseltilerinin arasında 

kuzeybatı-güneydoğu akış doğrultulu dere yatağı sahanın en önemli hidrolojik unsurudur. 

Sahanın batı su toplama uç sınırı yaklaşık 200 m genişlikte olup sınırın orta yerinde dere akışı 

ile aynı yönlü yaklaşık 150 m uzunlukta bir sırt uzamaktadır. Bu sırt yükseltisi, sahanın batı 

uç sınırından uzanan iki önemli dere kolu oluşturmuştur. Dere kolları sırt yükseltisinin 

azaldığı alanda birleşmektedir. Bu noktadan sonra dere tek yatak üzerinden 1 km boyunca dik 



 

746 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 

ve derin vadi içerisinde zik zaklar çizerek Pülümür Vadisi’ne açılmaktadır. Söz konusu bu 

dere yatağı genelde kuru olup, sadece yağışlı aylarda sahanın kuzey, güney ve batı 

yükseltilerinden gelen yağmur ve kar suları su akışını oluşturmaktadır. Yine bu aylarda 

sahanın kuzey yamaçlarında mevsimsel yeraltı su kaynakları da vadi boyunca bu kuru dere 

yatağını beslemektedir. 

Sahada üç önemli alanda katı atık dökümü yapılmaktadır. Atık dökümünün yapıldığı ilk alan 

dere yatağının güney kesimleridir. Atık dökümü vadi akış doğrultusunda (kuzeybatıdan-

güneydoğuya) yaklaşık 400 m’lik mesafede, dere yatağına doğru hafif eğimli zemin üzerine 

yayılarak yapılmaktadır. Bu kısımda atık dökümü, aralıklarla sürdürülmektedir ve atıkların 

ulaştığı derinlik yaklaşık 2 m civarındadır.  

Diğer iki atık döküm alanı sahanın batı su toplama uç sınırında yer almaktadır. Her iki yerde 

de atıklar üst üste yığılarak depolanmıştır. Batı su toplama uç sınırını ikiye bölen sırt 

uzantısının güneyinde kalan kısım atık dökümünün yapıldığı yerlerden ilkidir. Bu kısımda 

dere kolunun bulunduğu alansal derinlik, atık yığınları ile tamamen doldurulup yığınlar 

neredeyse sahanın batı sınır koduna kadar yükseltilmiştir. Depolama, atık yığınlarının dere 

akışı doğrultusunda ileri doğru yayılıp uzatılmasıyla devam ettirilmiştir. Eş zamanlı olarak sırt 

uzantısının kuzeyindeki yamaç üzerinde de atık dökümü yapılmış, atıklar yamaçtan aşağı 

verilerek üst üste yığılmış ileri doğru uzantı oluşturulmuş ve ikinci önemli dere kolu bu 

şekilde doldurulmuştur.  

Atık sahasının bu iki döküm alanı sırt yükseltisinin üzerinin de doldurulmasıyla birbirine 

bitişik hal almıştır. Batı uç sınırı kuzey ve güney atık döküm alanlarının zemini farklı 

jeomorfolojik yapı sergilemektedir. Esasında farklılık sırt yükseltisinin güneye daha dik bir 

eğimle ve daha derinlemesine inmesi, kuzeye ise daha az eğimle ve daha yüzeysel inmesinden 

kaynaklanmaktadır. Böylelikle güneyde daha derin ve geniş bir alan kuzeyde ise daha yüksek, 

yayvan ve dar bir alan oluşmuştur.  

Katı atık sahası batı uç sınırının güney kesiminin topografik yapısı nedeni ile bu kısımda 

depolanan atıkların kalınlığı yaklaşık 15 m’yi bulmaktadır. Kuzey kesimlerinde ise atık 

derinliği yaklaşık 6-7 m, yamaçtan döküm yoluyla uzatılan kısımlarında yaklaşık 10 m’dir.  
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2.2. İstasyon Noktaları 

Atık yığınlarından salınan sızıntı suyunun karakteristik özelliklerini takip etmek için toplam 6 

istasyon noktası oluşturulmuştur.  

Batı uç sınırı sırt uzantısının kuzey ve güneyindeki atık yığınlarından yayılan sızıntı sularının 

karakteristik özelliklerinde zamansal değişimleri takip etmek için iki istasyon noktası 

belirlenmiştir. Birbirine paralel doğrultuda bulunan bu istasyonlardan kuzey dere kolu 

üzerinde bulunan istasyon 1 nolu ve güney dere kolu üzerinde bulunan ise 2 nolu istasyon 

olarak isimlendirilmiştir. 1 ve 2 nolu istasyonun, atık yığınlarına oldukça yakın konumları 

nedeniyle yığından salınan sızıntı sularının karakteristik özelliklerinin dış çevresel şartlardan 

en az etkilenerek belirleneceği istasyonlar bu istasyonlardır. 

Düzensiz depo sahalarında, katı atık yığınlarında baskın dikey yönlü sızıntı suyu akışına 

ilaveten 1 ve 2 nolu istasyonları besleyen atık yığınlarının serili olduğu zeminin 

jeomorfolojisi her iki kesime ait sızıntı sularının birbirine karışma olasılığını azalmaktadır. 

Dolayısı ile 1 nolu istasyon batı sınırının kuzeyinde depolanan atık kütlesini 2 nolu istasyon 

ise batı sınırının güneyinde depolanan atık kütlesinden salınan sızıntı sularını temsil 

etmektedir. 

3 nolu istasyon iki dere kolunun birleşim noktasının hemen altında, 4 nolu istasyon 3 nolu 

istasyondan yaklaşık 400 m uzaklıkta, 5 nolu istasyon 4 nolu istasyondan yaklaşık 300 m 

uzaklıkta ve 6 nolu istasyon noktası ise 5 nolu istasyondan yaklaşık 150 m uzaklıkta 

bulunmaktadır. Son istasyon noktasının Pülümür Çayı’na mesafesi yaklaşık 200 m’dir. 3, 4, 5 

ve 6 nolu istasyonlar, sızıntı suyunun karakteristik özelliklerinde mesafeye bağlı meydana 

gelecek değişimi belirlemek üzere seçilmiştir. İstasyonların koordinatları ve yükseklikleri 

Tablo 2.1’de konumları ise Şekil 2.1’de verilmiştir.   

                 Tablo 2.1. Sızıntı suyu istasyonlarının coğrafik konumları 

İstasyon No Koordinat Yükseklik (m) 

1 39
o
6.813´K / 39

o
36.322´E 1055 

2 39
o
6.775´K / 39

o
36.306´E 1061 

3 39
o
6.790´K / 39

o
36.406´E 1044 

4 39
o
6.770´K / 39

o
36.580´E 1018 

5 39
o
6.771´K / 39

o
36.794´E 986 

6 39
o
6.722´K / 39

o
36.910´E 945 
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Şekil 2.1. İstasyonların depo sahası ve çevresindeki konumları. İ.1-İ.6: 1’den 6’ya kadar 

gözlem ve ölçüm istasyonlarının konumlarını göstermektedir. 

 

Gözlem ve ölçüm noktalarından örnek alımına ve alınan örneklerin analizlerine 2010 yılı 

Aralık ayında başlanılmıştır. 1 ve 2 nolu gözlem noktalarından alınan sızıntı suyu örneklerinin 

analizleri Kasım 2011’e kadar aylık olarak yapılmıştır. Ancak, 3, 4 ve 5 nolu gözlem 

noktalarında 2011 yılı Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım (dört ay), 6 nolu gözlem noktasında ise 

Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım (beş ay) aylarında su kalmadığı için ölçüm 

yapılamamıştır. 

Bir yıl boyunca aylık olarak yürütülen sızıntı suyu analizlerinden; BOİ5, KOİ, alkalinite, 

SO4
2+

, Cl
-
, ortofosfat, NH4

+
-N, TKA, TKM, TUKM, AKM, Ca

2+
, Mg

2+
, Na

+
, K

+
, Fe

2+
, Mn

2+
, 

Zn
2+

, Cu
2+

 ve Cd
2+

 iyon analizleri laboratuvarda gerçekleştirilmiştir. Analizler, su ve atık su 

analizlerinde kullanılan standart yöntemler doğrultusunda yapılmıştır (AWWA, APHA, 

WPCF, 1989).  

Sızıntı suyunun; sıcaklık, pH, iletkenlik, ORP değerleri arazide anlık olarak ölçülmüştür. pH, 

ORP ve sıcaklık ölçümlerinde Crıson marka pH 25 model, iletkenlik ölçümlerinde ise Crıson 

marka CM 35 model portatif ölçüm cihazları kullanılmıştır. 
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2.3. Meteorolojik Veriler 

Atık kaynaklı sızıntı suyu analizlerinin yağış verileri ile karşılaştırılarak yorumlanabilmesi 

için; günlük yağış değerleri Tunceli il Meteoroloji Müdürlüğü’nden temin edilmiştir. 

Karşılaştırmalarda atık sahasına en yakın (yaklaşık 6 km) istasyon olan Tunceli merkez 

meteoroloji istasyonunda kaydedilen yağış değerleri kullanılmış ve Ekim 2010 ile Kasım 

2011 tarihleri arasında bu istasyonda kaydedilen yağışların aylık toplamları hesaplanarak 

Tablo 2.2’de verilmiştir. Yağış ölçümleri incelendiğinde; 2010 Ekim ile 2011 Kasım ayları 

arasındaki 12 aylık toplam yağış miktarının 712,4 mm olduğu ve bu yağışın büyük miktarının 

4 aylık (Aralık-Mart arası) sürede düştüğü görülmektedir.  

  Tablo 2.2. Tunceli ilinde Ekim 2010- Kasım 2011 arasındaki dönemde kaydedilen aylık  

toplam yağışlar 

Yağışın Ölçüldüğü 

Ay/Yıl 

Aylık Toplam Yağış 

Miktarı (mm) 

Yağışın Ölçüldüğü 

Ay/Yıl 

Aylık Toplam Yağış 

Miktarı (mm) 

Ekim 2010 73,6 Mayıs 2011 78,8 

Kasım 2010 Yok Haziran 2011 16,4 

Aralık 2010 116,7 Temmuz 2011 5,0 

Ocak 2011 113,8 Ağustos 2011 0,5 

Şubat 2011 127,2 Eylül 2011 5,0 

Mart 2011 122,7 Ekim 2011 yağış yok 

Nisan 2011 yağış yok Kasım 2011 52.7 

 

3. BULGULAR 

Sızıntı suyunun, 1 ve 2 nolu başlangıç istasyonlarında ölçüm ayları boyunca aldığı pH 

değerleri ortalama 7,73 olup hafif alkalidir. Sızıntı suyunun aynı istasyon noktaları için ölçüm 

süresi boyunca hesaplanan ortalama BOİ5/KOİ oranı ise 0,20’dir. Bu değerler atık yığınında 

baskın biyolojik safhanın metan üretim safhası olduğunu göstermektedir. İstasyonlarda 

ölçülen pH değerlerinin zamansal değişimi Şekil 3.1’de görülebilir. 
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    Şekil 3.1. pH değerlerinin zamansal değişimi 

Atık depolamasının devam ettiği bu sahada depolanan taze atıklardan kaynaklı asit 

fermantasyon safhasının (asidojenik safha) sürekli gelişmesi olağan bir durumdur. Fakat, 

gerek yeni depolanan atık miktarının daha önceden depolanmış ve daha fazla stabilize olmuş 

atık miktarına kıyasla çok az olması ve gerekse de sızıntı suyunun alkalinite değerlerinin 

(ortalama 1761 mg CaCO3/L) yüksek olması atık kütlesinde gelişen asidojenik safhanın 

karakteristik özelliğini (pH<7) gizlemektedir. 

1 ve 2 nolu başlangıç istasyonlarının yağışlı aylara ait BOİ5 ve KOİ analiz sonuçlarının 

zamansal değişimi (Şekil 3.2 ve 3.3) incelendiğinde organik maddelerin yağışlı aylarda 

seyrelme süreçleri ile azalması beklenen konsantrasyon değerlerinde artma eğiliminin hakim 

olduğu görülmektedir. Bu durum, sızıntı suyu organik madde konsantrasyon değerlerinin 

değişiminde etkili olan önemli süreçlerin anlaşılmasında yol göstericidir.  

 

Şekil 3.2. BOİ5 değerlerinin zamansal değişimi 
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Şekil 3.3. KOİ değerlerinin zamansal değişimi 

 

Yağışlı aylarda 1 nolu istasyonda BOİ5,  2 nolu istasyonda BOİ5 ve KOİ değerlerinde görülen 

artma eğiliminde atık yığınlarına infiltre olan su miktarlarında meydana gelen artış kilit rol 

oynamaktadır. Atık yığınları içerisinde artan su miktarı daha fazla organik maddenin hidroliz 

olmasına olanak tanımaktadır. Bu aynı zamanda asit oluşum safhası için bol miktarda 

çözünmüş ürünün ortamda bulunması anlamına da gelmektedir. Ortamda bulunan bol 

miktardaki çözünmüş ve biyolojik olarak parçalanabilir organik madde asidojenik safha 

mikroorganizma topluluğu tarafından organik asitlere dönüştürülmektedir. Böylelikle 

biyolojik olarak parçalanabilir organik madde miktarı her iki istasyonda da yüksek değerler 

almaktadır.     

Yaklaşık 8 senedir katı atık depolamasının yapıldığı ve halen depolamanın sürdürüldüğü bu 

sahada katı atık kütlesinde baskın safha metanojenik safhadır. Bununla birlikte depolanan 

yeni atıklardan kaynaklı asidojenik evreler gelişmekle birlikte baskın evre durumuna 

geçememektedir. Barlaz vd. (1992), aktif olarak metan oluşumunun gerçekleştiği atıkların 

kimyasal ve mikrobiyolojik özelliklerinde geri döngülü ve döngüsüz atık kolonlarında 

meydana gelebilecek farklılıkları inceledikleri çalışmalarında metanojenik evrenin yerleşmesi 

ile organik asit tüketiminin hızlandığını görmüşlerdir. Bu çalışmada elde edilen sonuca benzer 

olarak Erses vd. (2008), yaptıkları laboratuar ölçekli çalışmada; anaerobik koşulların 

sağlandığı sabit katı atık yüklemeli reaktörde BOİ5 değerlerinde görülen azalmanın 
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metanojenik evrenin gelişmesiyle hızlandığını ve değerlerde ani ve yüksek düşüşlerin 

gerçekleştiğini tespit etmişlerdir. Tıpkı bahsedilen çalışmalarda olduğu gibi Tunceli düzensiz 

katı atık depo sahasında oluşan sızıntı suyunun BOİ5 değerlerinde görülen yüksek düşüşlerde 

de gelişen asidojenik evrenin hemen ardından baskın duruma geçen metanojenik evrede 

hızlanan organik madde degredasyonunun sebep olduğu düşünülmektedir. 

Kurak dönem aylarına göre ölçülen daha yüksek KOİ değerleri yağışlı dönemde metan 

fermente eden mikroorganizma topluluğunun daha etkin olduğunu göstermektedir. 

Bahsedildiği gibi yağışlı aylarda atık kütlesi içerisinde artan su miktarlarından ötürü bu 

beklenen bir durumdur. Fakat, 1 nolu istasyonda 2 nolu istasyon noktasının aksine KOİ 

değerlerinde azalma eğilimi vardır. Birbiriyle bitişik her iki atık yığınının da yağışlı dönemde 

yaklaşık aynı miktar çevre suyu ile beslendiği düşünülürse bu farklılığın metanojenik bakteri 

topluluğunun yaşam faaliyetlerini sürdürebilecekleri uygun ortamların oluşmasına bağlı bir 

sonuç olduğu ortaya çıkar.  

Temelde, 2 nolu istasyonu besleyen atık yığınlarının depolandıkları batı sınırı güney 

kesimindeki geniş ve derin topografyadan ötürü atık derinliğinin ve yüzey alanının daha fazla 

olması sızıntı suyunun yığından salınma süresini uzatmaktadır. Bilindiği gibi metan 

fermantasyon bakterilerinin asit fermantasyon bakterilerine göre büyüme hızları düşüktür. 

Faaliyetlerini yani organik asitleri dönüştürebilmeleri için zamana ihtiyaçları vardır. 2 nolu 

istasyonda BOİ5/KOİ oranlarının Aralık, Şubat, Mart, Nisan ayları için sırası ile 0,03; 0,22; 

0,10; 0,19 değerlerini alması bu bakterilerin faaliyetlerini gerçekleştirmelerine imkan 

tanıyacak sürelerde atık yığını içerisinde kaldıklarını göstermektedir. İstasyon noktalarına ait 

BOİ5/KOİ oranlarının zamansal değişimi Şekil 3.4’de verilmiştir.  

1 nolu istasyonu besleyen batı sınırı kuzey kesimi atık yığınının daha dar yüzeysel alanı ve 

daha yüzeysel atık derinliği nedeni ile sızıntı sularının bu kısımlardaki bekleme süresi 

asidojenik bakterilerin faaliyetlerini gerçekleştirmelerine imkan tanırken metanojenik 

bakterilerin faaliyetlerinin sürdürebilmeleri için yeterli değildir. Bu nedenlerden ötürü 1 nolu 

istasyonda yağışlı aylarda artan BOİ5 değerlerine karşılık azalan KOİ değerleri 

gözlenmektedir. O halde sızıntı suyunun karakteristik özelliklerinde meydana gelecek 

değişimi değerlendirmek için atık kütlesi içerisine infiltre olan çevre sularının miktarlarının 

yanı sıra kütle içerisinde bekleme sürelerinin de özellikle dikkate alınması gerekmektedir.  
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Şekil 3.4. BOİ5/KOİ oranlarının zamansal değişimi 

1 ve 2 nolu başlangıç istasyonunun ölçülen Cl
-
 değerlerinin zamansal değişimi (Şekil 3.5) 

incelendiğinde yağışlı dönemde 1 nolu istasyonda değerlerde azalma izlenirken 2 nolu 

istasyonda genel bir azalma eğilimi olmamakla beraber artışların da olduğu gözlenmektedir. 

Seyrelme süreçleri için iyi bir gösterge olan Cl
- 
iyonunun istasyonlardaki zamansal değişimi 

seyrelme süreçlerinin 1 nolu istasyonda daha fazla etkili olduğunu göstermektedir.  

Tüm istasyonlarda Cl
-
 iyonunun aldığı değerler değerlendirmeye alındığında 1 ve 2 nolu 

başlangıç istasyonundan 6 nolu son istasyon noktasına doğru sızıntı suyunun dere yatağı 

içerisinde akışı boyunca seyreldiği kolaylıkla söylenebilir. Ayrıca Cl
-
 değerlerinde görülen 

zamansal değişimle oldukça benzer değişim gösteren Na
+
 ve K

+
 iyon değerleri, bu iyonların 

zamansal değişiminde (Şekil 3.6 ve 3.7) seyrelme/yoğunlaşma süreçlerinin etkili olduğunu 

göstermektedir. İstasyonlara ait analiz sonuçları Tablo 3.1 topluca görülebilir. 

Seyrelme/yoğunlaşma süreçlerinin etkin olarak işlediği bilinen 1 nolu istasyona ait Ca
2+

 iyon 

değerlerinde yağışlı aylarda azalma ve kurak dönem aylarında ise artma eğilimi hakimdir. 2 

nolu başlangıç istasyonunda ise yağışlı dönemde (Mart 2011) Ca
2+

 değeri bir hayli yükselerek 

pik noktasına ulaşmıştır. Kurak dönemde 1 nolu istasyonda olduğu gibi bu istasyonda da iyon 

konsantrasyonu ilerleyen aylarla birlikte artmaktadır. Böylece, seyrelme/yoğunlaşma 

süreçlerinin iyon değerinin zamansal değişimini yönlendirdiği fakat farklı süreçlerinde 



 

754 
 

TÜKETİM TOPLUMU VE ÇEVRE SEMPOZYUMU 

16-17 Kasım 2012  KARABÜK 

 
devrede olduğu anlaşılmaktadır. 

 

Şekil 3.5. Cl
-
 iyonunun zamansal değişimi 

 

 

Şekil 3.6. Na
+ 

iyonunun zamansal değişimi 

 

 

Şekil 3.7. K
+ 

iyonunun
 
zamansal değişimi 
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Tablo 3.1. Sızıntı suyunun fiziksel-kimyasal parametrelerinin istasyonlarda aldığı minimum ve maksimum değerler ile bu 

değerlerin ortalaması (İ: İstasyon, ö.a: Analiz Cihazı Ölçüm Aralığı, standartlar Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği’nden (2004) alınmıştır.) 

Parametere 

              İ.1 

  Aralık         Ortalama 

 

İ.2 

    Aralık          

Ortalama 

 

İ.3 

   Aralık        Ortalama        

 

İ.4 

Aralık        

Ortalama        

 

İ.5 

Aralık        Ortalama           

 

İ.6 

Aralık     Ortalama            

 

Standartlar 

Sıcaklık (°C) 15.8-28,1 20.1 ±3.6 7.1-23.9 18.2 ±5.5 6.9-21 15 ±5.22 5.4-19.5 14 ±5.46 2.5-23 14.1 ±8.03 2.8-20.6 12.5 

±7.53 

- 

pH 7.31-8.09 7.78 ±0.21 7.49-7.92 7.7 ±0.2 7.44-8.04 7.8 ±0.22 7.45-7.83 7.7 

±0.13 

7.42-8.6 8.2 ±0.38 7.73-8.46 8.2 ±0.33 - 

ORP (mV) (-78)-(-35) -56.7 ±13.3 (-68)-(-33) -51.5 ±9.8 (-74)-(-36) -54.3 

±13.4 

(-61)-(-

43) 

-51 

±6.35 

(-101)-(-

38) 

-80 ±20.70 (-107)-(-

67) 

-81.8 

±15.1 

- 

İletkenlik(mS) 3.1-15.7 11.2 ±4.9 6.91-12.5 10.4 ±2.1 3.54-8.65 6.5 ±1.99 2.99-6.45 4.8 

±1.58 

1.4-5.28 2.6 ±1.60 1.3-2.72 1.84 

±0.61 

- 

BOİ5 (mg/L) 15-120 71.3 ±33.1 5-185 68.6 

±52.1 

31-100 57.4 

±23.2 

6-41 20 ±13.6 1-32 12 ±11.40 2-13 7 ±4.83 - 

KOİ (mg/L) 80-800 401.7 ± 179 120-1080 450 

±316.4 

80-360 170 ±90.1 50-270 120 

±65.7 

10-90 36.3 ±27.2 10-60 31.4 

±19.5 

700 

Alkalinite  760-8000 2415 ±2278 780-6800 2653 

±1790 

900-6200 2405 

±1990 

500-1660 995 

±425 

240-1300 572 ±446 240-1300 606 ±476 - 

Cl- (mg/L) 
440-3619 2082 ±1226 1080-2639 1822 

±616 

460-2079 1070 

±518 

370-1500 789 

±406 

134-1400 420 ±415 134-550 276 ±143 - 

TKA (mg/L) 44.1-273 138.5 ±86.2 106-381 245 ±76.4 8.9-184 88.6 

±48.5 

2.5-202 52 ±70.3 0.62-24.5 8 ±9.5 0.42-31.1 8.6 ±11.8 20 

NH4
+-N 

(mg/L) 

24.5-164 82.8 ±52.8 82-264 158 ±51.3 5.5-180 66.5 

±50.1 

1.2-176 39 ±65.5 0.3-22.1 5.9 ±8.1 0.6-26.1 6.4 ±9.9 - 
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SO4

2+ (mg/L) 145-881 465.2 ±259 152-1046 544 ±227 148-624 384.4 

±157 

136-664 330 

±164 

67.3-329 163.3 

±94.6 

63.8-267 137 ±70.3 - 

Ortofosfat 

(mg/L) 

1.76-29.7 11.7 ±8.5 4.1-30.8 14.9 ±8.8 3.9-18 7.8 ±5 1.34-4.74 2.8 ±1.2 0.96-4.63 2.4 ±1.2 0.83-5.07 2.5 ±1.3 - 

TKM (mg/L) 1690-9030 5679 ±2701 2560-7890 5708 

±1606 

1870-5520 3548 

±1188 

1680-

4140 

2776 

±948 

720-3420 1444 

±866.2 

730-1720 1141 

±351 

- 

TUKM 

(mg/L) 

210-1250 689 ±299.4 500-1140 766 

±207.5 

260-900 553.8 

±211 

210-720 465 

±164 

100-790 290 

±218.8 

140-290 229 ±59 - 

AKM (mg/L)  80-320 169 ±74.5 60-330 178 ±88.8 70-200 123 ±49.5 30-120 76.3 ±32 20-130 61.3 ±43.6 10-120 54.3 

±39.5 

200 

Na+ (mg/L) 205-1390 873 ±427 660-1144 898 ±195 350-880 519 

±175.8 

280-632 424 

±144 

80-370 155.3 

±94.8 

73-285 146 ±75.6 - 

K+ (mg/L) 295-1867 1067 ±520 550-989 773 

±159.3 

360-654 478 

±116.4 

221-576 356 

±115 

38-195 114.4 

±53.4 

49-211 119 ±55 - 

Ca2+ (mg/L) 90.5-307 198 ±75.8 225-370 285.3 ±49 105-328 218 ±82 119-411 229 

±96.5 

76.2-361 151.2 ±92 76.2-211 128 ±48.8 - 

Mg2+ (mg/L) 10.7-205 98.5 ±69 13.9-350 126.4 

±103 

7.2-155 60 ±45.4 4.8-200 73 ±64.2 1.1-250 60 ±81 1.2-80 29.6 ±25 - 

Fe2+ (mg/L) 0,04-3,97 0.7 ±1.1 0,14-4,04 1.0 ±1.1 0,18-1,36 0.5 ±0.4 0,06-

0,68 

0.3 ±0.2 <ö.a. -

0,65 

0.2 ±0.2 <ö.a. -

0,46 

0.2 ±0.1 10 

Mn2+ (mg/L) 0,25-0,8 0.5 ±0.2 0,71-4,01 1.8 ±1.1 0,15-1,44 0.7 ±0.5 <ö.a. -

1,3 

0.5 ±0.5 0,01-0,11 0.1 ±3.9 0,03-0,12 0.1 ±0.1 - 

Cu2+ (mg/L) <ö.a. -0,2 0.1 ±0.1 <ö.a. -

0,26 

0.1 ±0.1 <ö.a. -

0,47 

0.1 ±0.2 <ö.a. -

0,2 

0.1 ±0.1 <ö.a. -

0,09 

0.1 ±0.1 <ö.a. -

0,09 

0.1 ±0.1 3 

Zn2+ (mg/L) <ö.a. -

0,26 

 0.1 ±0.1 <ö.a. -

0,21 

0.1 ±0.1 0,05-0,13 0.1 ±0.1 0,04-

0,14 

0.1 ±0.1 0,02-0,08 0.1 ±0.1 <ö.a. -

0,08 

0.1 ±0.1 5 

Cd2+ (mg/L) <ö.a. - <ö.a. - <ö.a. - <ö.a. - <ö.a. - <ö.a. - 0.1 
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Seyrelmenin etkililik derecesinin daha düşük olduğu belirlenen 2 nolu istasyon noktasında, 

yağışlı aylarda ölçülen yüksek Ca
2+

 iyon değerlerine farklı süreçlerin de katkısının olup 

olmadığı düşünüldüğünde katı atık-sızıntı suyu sistemlerinde etkili olan önemli bir süreçten 

bahsetmek için iyi bir fırsat yakalanmış olur. Bu süreç kompleksleşme sürecidir. 2 nolu 

istasyon noktasını besleyen atık kısımlarında organik madde konsantrasyonlarının yağışlı 

aylarda yüksek değerler aldığı KOİ sonuçlarında açıkça görülmüştü. Bu atık kısımlarında 

yüksek organik içeriğinin görüldüğü aylar, Ca
2+

 iyonuyla organik maddelerin kompleksler 

oluşturması için iyi bir çevre sunmaktadır. Bu uygun çevrede oluşan kompleksler sızıntı 

suyunda çoğunlukla çözünme eğilimlidir ve böylelikle süreç sızıntı suyu içerisinde bol 

miktarda çözünmüş Ca
2+

 iyonları ile sonuçlanmaktadır. Dolayısıyla 2 nolu istasyonda yağışlı 

aylarda ölçülen yüksek Ca
2+

 iyon değerlerinin, seyrelmenin düşük etkililik derecesine ilaveten 

kompleksleşme süreçlerinden de kaynaklandığı üzerinde durulmaktadır. Ca
2+

 iyonunun 

zamansal değişimi Şekil 3.8’de verilmiştir.    

 

1 nolu istasyonda daha çok seyrelme yoğunlaşma süreçlerine konu olan Mg
2+

 iyonunun 2 nolu 

istasyondaki değişiminde Ca
2+

 iyonunda olduğu gibi kompleksleşme süreçlerinin payı olduğu 

düşünülmektedir. Mg
2+

 iyonunun yağışlı aylarda yüksek değerler alma eğilimi ve Ağustos 

ayında iyon değerinde görülen yüksek düşüş seyrelme/yoğunlaşma süreçlerinden ziyade 

kompleksleşme süreçlerinin devrede olduğuna işaret etmektedir. İyona ait zamansal değişim 

Şekil 3.9’da görülebilir. 

 

 

Şekil 3.8. Ca
2+

 iyon değerlerinin zamansal değişimi 
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Şekil 3.9. Mg
2+

 iyon değerlerinin zamansal değişimi 

 

Fe
2+

 iyonunun Şubat ayında 1 ve 2 nolu başlangıç istasyonunda aldığı pik değerler, sızıntı 

suyu-katı atık sisteminde indirgenme-yükseltgenme süreçlerinin ne derece önemli olduğunun 

iyi bir göstergesidir. Seyrelmenin etkisinin yüksek olduğu bu ayda istasyonlarda oluşan pik 

değerler demir oksit-hidroksitlerinin, karbonatlarının veya sülfür bileşiklerinin daha indirgen 

bir çevrede çözünmesinden ve bu sayede sıvı fazda çözünmüş Fe
2+ 

iyon konsantrasyonunun 

artmasından ileri gelebilir. Şubat 2011’de aynı istasyonlarda, tüm ölçüm aylarının en yüksek 

amonyum değerleri de ölçülmüştür. Amonyum konsantrasyonlarının da en büyük değeri 

aldığı (NO2
-
 iyonlarının NH4

+
 iyonuna indirgenmesi yoluyla) bu ayda sızıntı suyunda daha 

indirgen bir çevrenin baskın olduğu ihtimali güçlenmektedir. Yine aynı istasyonlarda Şubat 

2011’de alkalinite değerlerinde yüksek bir düşüş görülmektedir. Bir önceki ayda (Ocak 2011) 

her iki noktanın aldığı alkalinite değerleri pik değerlerdir. Alkalinite değerlerinde Şubat 

ayında görülen bu yüksek ve ani düşüş (HCO3
-
’ün indirgenmesi yoluyla) Ocak ve Şubat ayları 

arasında sızıntı suyunda daha indirgen koşulların mevcut olduğu ve bu vesileyle sıvı fazda 

çözünmüş Fe
2+ 

iyonlarının pik konsantrasyon değerlerine ulaştığı görüşünü daha da 

güçlendirmektedir. Fe
2+ 

iyonunun zamansal değişimi Şekil 3.10’da verilmiştir. 
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Şekil 3.10. Fe
2+ 

iyon değerlerinin zamansal değişimi 

 

Mn
2+

 iyonunun 2 nolu istasyonda takip edilen zamansal değişimi yine ORP’nin sızıntı 

suyunun karakteristik özelliklerini belirlemede ne derece önemli olduğunun diğer bir 

göstergesidir. İyon değerlerinin Mart ayından Aralık ayına kadarki yağışlı dönemde düzenli 

olarak yükselmesi sadece seyrelmenin bu istasyondaki düşük etkililik derecesi ile 

açıklanamaz. Metan fermantasyon safhasının ileri düzeyde gerçekleştiği ve yağışlı dönemde 

optimum düzeylere yaklaştığı bu istasyonda iyon konsantrasyonunda görülen sürekli artışlar 

esasında istasyonu besleyen atık yığınında gelişen indirgen ortamlardan kaynaklanmaktadır.    

Sızıntı suyunda çözünen Mn
2+

 iyon konsantrasyonları, uygun çevre şartlarının oluşmasıyla 

iyon değişimi ve çökelme ile azalmaktadır. 2 nolu istasyonda ilk üç aylık çözünmüş Mn
2+

 

iyonu birikimi, iyonun aşırı doygunluk düzeyine ulaşmasını sağlamakta ve çökelme prosesleri 

için ayrıca uygun şartlar oluşturup süreci hızlandırmaktadır. Bu istasyonda, Mart 2011’e 

kadar giderek artan Mn
2+

 konsantrasyonunun, Mart 2011’den Mayıs 2011’e giderek azalması 

ve bu ayda en düşük değeri (0,71 mg/L) alması yukarda belirtilen süreçler doğrultusunda 

gerçekleştiğini düşündürtmektedir. 

 

2 nolu istasyonda Mayıs 2011’den sonraki üç ayda Mn
2+

 iyon değerleri giderek artmıştır. 

Ağustos 2011’de Mn
2+

 değeri bir önceki aya göre çok yüksek bir artış göstererek pik 

noktasına ulaşmıştır. Seyrelmenin etkisinin giderek azaldığı bu aylarda iyon değerlerindeki 

artış beklenen bir durumdur. Fakat pikten sonra değerler Eylül ve Ekim ayında giderek 

azalmış ve son ayda ise tekrar artmıştır. Mayıs-11 ile Kasım-11 ölçüm ayları arasında iyon 
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değerlerindeki artış ve azalışların birlikte görülmesi, yağışlı dönemde etkili olduğu düşünülen 

çözünme/çökelme süreçlerinin bu dönemde de etkili olduğuna işaret etmektedir. Mn
2+

 

iyonuna ait zamansal değişim Şekil 3.11 ve ORP değerlerinin zamansal değişimi ise Şekil 

3.12’de verilmiştir.   

Cu
2+

 ve Zn
2+

 iyonlarının 12 aylık ölçüm sonuçlarının değerlendirilmesi ile düzensiz depo 

sahalarının çevresel risk düzeyinin ne denli yüksek olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Her iki 

iyonun istasyonlarda aldığı değerler hem yağışlı ve hem de kurak dönemde dalgalanmalar 

göstermektedir.   

Bu durum seyrelme/yoğunlaşma süreçlerinin Cu
2+

 ve Zn
2+

 iyon değerlerinin değişiminde 

etkili olmadığını göstermektedir. Ayrıca, iyonların mesafeye bağlı değişimi incelenirse yine 

akış yolu boyunca artan seyrelmeye rağmen iyonların yüksek değerler aldığı görülebilir. 

Böylelikle sızıntı sularının, bulaştığı çevre sularında mesafeden bağımsız herhangi bir yerde 

ve zamanda ağır metal kirliliği oluşturabilir niteliği açığa çıkmaktadır. Fe
2+

 ve Mn
2+

 

iyonlarında da gözlenen durumun oluşmasında pH ve ORP çevresel faktörleri belirleyicidir.  

 

 

 

Şekil 3.11. Mn
2+ 

iyon değerlerinin zamansal değişimi 
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Şekil 3.12. ORP değerlerinin zamansal değişimi 

 

Tüm sızıntı suyu ölçüm ve gözlem istasyonlarında ölçüm aylarının tamamında Cd
2+

 iyonunun 

ölçülen değerleri ölçüm aletinin dedeksiyon limitinin altında kalmıştır. Diğer bazı 

araştırıcıların (Johansen ve Carlson, 1976; Kulikowska ve Klimiuk, 2008) da sızıntı suyu 

karakterizasyon çalışmalarında tespit ettiği üzere Cd
2+

 iyonunun değeri Cu
2+

 ve Zn
2+

 

değerlerinin altında kalmaktadır. Cu
2+

 ve Zn
2+

 iyonlarının zamansal değişimi Şekil 3.13 ve 

3.14’de verilmiştir.  

Tüm istasyonlarda alkalinite değerleri hem yağışlı hem de kurak dönem aylarında azalma 

eğilimindedir. Yağışlı dönem aylarında seyrelmeden ötürü bu beklenen bir durumdur. Fakat, 

kurak dönemde yoğunlaşarak değerlerinin artması beklenen alkalinitenin azalan değerler 

alması HCO3
-
 iyonunun indirgenme süreçlerinin konusu olduğunu göstermektedir. 

 

Şekil 3.13. Cu
2+ 

iyon değerlerinin zamansal değişimi 
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Şekil 3.14. Zn
2+

 iyon değerlerinin zamansal değişimi 

                                

SO4
2-

 iyonunun yağışlı aylarda azalan ve kurak aylarda artan değerleri, iyonun zamansal 

değişiminin seyrelme/yoğunlaşma süreçleri tarafından yönetildiğine işaret etmektedir. 

Özellikle, kurak dönemde azalan su miktarlarına ilaveten artan mikroorganizma faaliyeti ve 

oksijen çözünürlüğünün azalması ile oluşan indirgen ortamda iyonun elektron alıcısı olarak 

kullanılmaması buna karşın yoğunlaşarak değerlerinin artması dikkat çekicidir. Böylece, 

sızıntı suyu sistemlerinde HCO3
-
 iyonunun elektron alıcısı olarak öncelikli olarak kullanıldığı 

anlaşılmaktadır. HCO3
-
 iyonunun konsantrasyon değerlerinin yüksek olması ve düşük tepkime 

kinetiğine sahip olduğu bilinen SO4
2-

 iyonunun elektron alıcısı olarak kullanılması ise sürekli 

ötelenmektedir. Alkalinite ve SO4
2-

 değerlerinin zamansal değişimi sırasıyla Şekil 3.15 ve 

3.16’da verilmiştir. 

 

Şekil 3.15. Alkalinite değerlerinin zamansal değişimi 
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Şekil 3.16. SO4
2-

 değerlerinin zamansal değişimi  

 

1 ve 2 nolu başlangıç istasyonlarında ortofosfatın zamansal değişimi (Şekil 3.17) ile KOİ 

değerlerinin değişimi iyi derecede benzerdir. Bu benzerlik katı atık-sızıntı suyu sistemlerinde 

ortofosfatın organik kökenli olduğunu göstermektedir. TKA ve NH4
+
 değerlerindeki zamansal 

değişimin (Şekil 3.18 ve 3.19) gösterdiği iyi derecedeki benzerlik TKA’nın önemli kısmını 

NH4
+
 iyonunun oluşturduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır. NH4

+
 iyonunun zamansal 

değişimi incelendiğinde ise yağışlı ve kurak dönemlerin her ikisinde de artış ve azalışların 

birlikte gerçekleştiği görülür. Her iki dönemde de gözlenen yüksek artış ve azalışlardan NH4
+
 

iyonunun zamansal değişiminde indirgenme/yükseltgenme süreçlerinin oldukça etkili olduğu 

anlaşılmaktadır.  
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Şekil 3.17. Ortofosfat değerlerinin zamansal değişimi 

 

 

Şekil 3.18. NH4
+
 değerlerinin zamansal değişimi 

 

 

 

Şekil 3.19. TKA değerlerinin zamansal değişimi 

 

Ayrıca yapılan birkaç yıllık çalışmalar (Ehrig, 1983; Tatsi vd., 2002; Kulikowska ve Klimiuk, 

2008) sonucunda NH4
+
 iyonunun depo yaşamı boyunca baskın anaerobik süreçler nedeniyle 

ilerleyen yıllarla birlikte artma eğilimi gösterdiği tespit edilmiştir. Fakat, bu çalışmanın süresi 

iyonun genel artış trendini yansıtacak kadar uzun olmamakla birlikte genel artış trendini 

yakalamadan önce geçirdiği sezonsal değişkenlikleri göstermesi bakımından önemlidir.  
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4. SONUÇ 

Sızıntı suyunun karakteristik özellikler kazanmasında biyolojik ve fiziksel-kimyasal 

süreçlerin yanı sıra atık yığınlarına infiltre olan su miktarlarının ve suyun yığın içerisinde 

bekleme sürelerinin oldukça önemli düzeylerde etkili olduğu anlaşılmıştır.  

Atık kütlesine giren su miktarlarının; hidroliz, asit fermantasyon ve metan fermantasyon 

süreçlerinin optimum işlemesini sağlayacak seviyeleri bir eşik oluşturmaktadır. Bu eşiğin 

altında kalan su miktarları organik madde konsantrasyon değerlerinde artışa, eşik 

noktasındaki su miktarı ise artışın bir maksimuma ulaşmasını sağlamaktadır. Eşik aşıldığında 

ise seyrelme süreçleri devreye girmekte ve organik madde konsantrasyon değerlerinde 

azalmalar gerçekleşmektedir. 

Sızıntı suyunun akışa geçtiği atık alanına yakın noktalarda ölçüm yapılan yıl boyunca, KOİ 

değerleri ortalama 315 mg/L, BOİ5 değerleri ise ortalama 45 mg/L olup, bu değerler sızıntı 

suyunun organik kirlilik yaratma potansiyelinin olduğunu göstermektedir. İlaveten suyun 

organik içeriğinin biyolojik olarak kullanılabilir kısmını oluşturan BOİ5 değerinin KOİ 

değerinden çok daha küçük olması, yayıldığı çevrede doğal yollarla (mikroorganizma 

faaliyeti) temizlenmesini güçleştirmektedir. Üstelik, bu sudaki kalıcı organik maddelerin 

yüksek miktarları, temasta olduğu doğal çevrede kirliliğin uzun süreler (on yıllar boyunca) 

devam edeceğini de göstermektedir.  

Yine sızıntı suyunun atık alanına yakın ölçüm istasyonlarındaki ortalama NH4
+
-N değeri 70 

mg/L ve ortalama ortofosfat değeri ise 11 mg/L’dir. Bu değerler sızıntı suyunun besi 

elementlerince özellikle yakın çevreyi ciddi düzeyde kirletme potansiyelinin olduğunu 

göstermektedir.  

İstasyon noktalarında TKM ve AKM için ortalama değerler sırasıyla 4681 mg/L ve 144 mg/L, 

iletkenlik değerleri ise 2,99 ile 15,73 mS arasındadır. Dere suyunun katı madde ve iletkenlik 

değerleri, bu suyun organik kirliliğinin yanı sıra inorganik kirlilik düzeyinin de çok ciddi 

seviyelerde olduğuna işaret etmektedir. Sızıntı suyunun siyahımsı-koyu kahve rengi ve yoğun 

kokulu oluşu da bu durumu desteklemektedir. 

Yağışın fazla olduğu ayları takiben, sızıntı suyunun akışa geçtiği vadinin kuzey yamaçları 

boyunca açığa çıkan küçük debili kaynak sularının sızıntı suyuna karıştığı dönemlerde debisi 

artan sızıntı suyunun Pülümür Çayı’na kadar akışı devam etmekte ve Pülümür Çayı’na deşarj 
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olmaktadır. Vadi çıkışında, temiz yeraltı kaynak suları ile yeterince seyreltilmiş olan sızıntı 

suyu Pülümür Çayı için çok ciddi bir risk oluşturmazken, deşarj noktasının gerisindeki 

alanlarda zemini kirlettiği çok açıktır.  

Ağır metallerdeki zamansal ve mekânsal değişimde bazı çevresel faktörler önemli rol 

oynamaktadır. Özellikle pH ve ORP çevresel faktörlerinde değişikliklerin görüldüğü anlarda 

ve mekanlarda ağır metal konsantrasyon değerlerindeki değişimi yönlendirmede seyrelme 

süreçleri devre dışı kalmaktadır. 

 

5. ÖNERİLER 

Elde edilen sonuçlara göre; çevresel risk düzeyinin yüksek olması nedeniyle mevcut sahanın 

kullanımına bir an evvel son verilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte atık sahasının 

rehabilite edilmesi için gerekli çalışmalara şimdiden başlanılmalıdır.  

Saha rehabilitasyon çalışmalarında, atık yığınlarının üzeri yığın içerisine girecek su miktarını 

çok fazla kısıtlayacak sıkılıkta ve kalınlıkta örtülmemelidir. Bu durum atıkların stabilizasyon 

süresini dolayısıyla sahanın kontrol süresini çok fazla uzatacaktır. En akıllıcası, hızlı atık 

stabilizasyonuna imkan verecek su girişlerine olanak vermek ve oluşan sızıntı sularını sürekli 

kontrol altında tutmak olacaktır.  

Sahada açığa çıkan sızıntı suyunun arıtımı için uygun seçenekler oluşturulmalıdır. Arıtım 

basamaklarında biyolojik süreçlerin de yer alacağı fakat ağırlıklı olarak fiziksel/kimyasal 

yöntemlerin olacağı uygun bir kombinasyonda ve sadece sızıntı suyu arıtımının yapılacağı bir 

tesis ekonomik yapılabilirliği bakımından güçlükler oluşturabilir. 

Sadece sızıntı suyu arıtımının gerçekleştirildiği tesislerin ekonomik olmaması nedeniyle bu 

sahada oluşan ve oluşumu çok uzun yıllar devam edecek sızıntı suyunun kentsel atık su arıtma 

tesisinde ortak arıtımı daha uygulanabilirdir. Şimdiden alınacak çevre suyu drenaj önlemleri 

ile sızıntı suyunun arıtma tesisine taşınacak miktarları azaltılarak bu seçeneğin 

uygulanabilirliği arttırılabilir.  

Tunceli ilinde faaliyete geçirilmek üzere hazırlıkların yapıldığı kentsel atık su arıtma tesisi, 

ilde düzenli depolamaya geçilse dahi arıtımı sürekli bir problem olacak sızıntı sularının ortak 

arıtımını sağlayacak esneklikte işletim kabiliyetine kavuşturulmalıdır.  
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Çevre için kirlilik unsurları olan ve belirlenen ortalama değerleri bu potansiyeli taşıyan azot 

ve fosforlu bileşikler, ortak arıtımın biyolojik kademelerinde kullanılacak mikroorganizmalar 

için besi elementleri olarak değerlendirilebilir.  

Türkiye’de özellikle ilçe ve belde bazında düzensiz katı atık depolamasının yaygın olarak 

uygulandığı ve atık sahası olarak çoğunlukla önemli akarsuları besleyen dere yataklarının 

kullanılıyor olması ülkenin tüm akarsu havzalarının risk altında olduğunu göstermektedir. 

Tunceli düzensiz depo sahasından yayılan sızıntı sularının yüzeysel su kaynakları üzerinde 

oluşturabileceği riskler mevcut diğer sahalar için de geçerlidir. Fakat, şu da unutulmamalıdır 

ki sızıntı suları farklı sahalarda farklı karakteristik özelliklere sahiptir ve sızıntı suyunun 

kirlilik yükündeki mesafeye bağlı azalmada esas süreç olan seyrelmenin etkililik düzeyleri, 

farklı sahaların farklı jeolojik, hidrolojik ve hidrojeolojik özelliklerine göre değişiklik 

gösterebilmektedir. Bu nedenle, farklı yerlerde bulunan düzensiz katı atık sahalarından 

yayılan sızıntı sularının karıştığı çevre kaynak sularında oluşturabileceği risk düzeyinin doğru 

şekilde belirlenebilmesi için mutlaka her saha ve civarında ayrı ayrı çalışmaların yapılması 

gerekmektedir.  

Bununla birlikte, düzensiz katı atık sahalarından doğal yollarla yayılan sızıntı sularının 

bulaştığı su kaynaklarına mesafesi ne kadar uzun olursa olsun, herhangi bir zaman diliminde 

çevresel risk oluşturma potansiyelinin mutlaka olacağı unutulmamalıdır. Özellikle, su 

ortamında pH ve ORP değerlerindeki ani değişimlerin ağır metal konsantrasyonlarında 

mesafeden bağımsız herhangi bir yerde ve anda çok büyük değişiklikler oluşturması ve en 

önemlisi de bu esnada seyrelme süreçlerinin devre dışı kalması bu durumu açıklamak için 

yeterlidir. 

Bu tez Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Kurumu (TÜBİTAK), Çevre Atmosfer 

Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG) tarafından hızlı destek programı 

kapsamında 25.000 TL ile desteklenmiş olup bu destek miktarının 15.220,48 TL’si 

harcanarak çalışma tamamlanmıştır. Sağlanan maddi destek için, TÜBİTAK-ÇAYDAG’a 

teşekkürlerimizi sunarız.  
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ASİT MADEN DRENAJI VE AĞIR METAL KİRLİLİĞİNE KURŞUNLU 

(KOYULHİSAR-SİVAS) PB-ZN-CU MADEN ALANINDAN BİR ÖRNEK   

Tülay Ekemen Keskin
(1) 

   Sonay Toptaş   Filiz Ersöz
(2)

  

 

ÖZET 

 

Asit maden drenajı pirit gibi sülfürlü minerallerin su ve oksijen ile reaksiyonu sonucunda 

meydana gelmektedir. Bu reaksiyonlar sonucunda sular asidikleşmekte ve önemli su kirliliği 

problemleri açığa çıkmaktadır. Yeraltısuları ve yüzeysularının fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

açıdan uygunlukları ise canlılar için yüksek öneme sahiptir. Çalışma alanında işletilmekte 

olan Pb-Zn-Cu maden yatağındaki sülfürlü minerallerinin oksidasyonu sonucu bölgedeki 

sular asidik karakter kazanmaktadır. Çalışma alanındaki asidik ve düşük Eh (ORP) 

değerlerine sahip yeraltısuları, yüksek Fe ve Mn konsantrasyonuna sahip olan suları temsil 

etmekte olup, asidik suların  Al, Fe ve Mn içerikleri Türk İçme Suyu Standartlarını birkaç kat 

aşmaktadır. Ayrıca bazı kaynakların SO4 ve Pb konsantrasyonları, içme suyu standartlarından 

daha yüksek değerlere sahiptir. Bölgedeki aktif olan madencilik katı ve sıvı atıkları da sularda 

iz element kirliliğine katkıda bulunmaktadır. Jeokimyasal veriler, asidik sulardaki ağır toksik 

metallerin çoğunlukla serbest metal ve metal-sülfat formunda olduklarını göstermektedir. 

Çalışma alanındaki asidik yeraltısuları Ca-SO4 fasiyesinde olup, diğer sular ise Ca-Na-Mg-

HCO3 fasiyesine sahiptirler. Yeraltısuyunun kimyasal bileşimini kontrol eden mineral-su 

reaksiyon proseslerini saptamak amacıyla uygulanan korelasyon ve faktör analizleri, sülfürlü 

cevherleşmeye sahip volkanik kayaçların yeraltısuyuna etkisini açık bir şekilde ortaya 

koymaktadır.  

 

Anahtar Kelimeler: Asit maden drenajı, ağır metal kirliliği, korelasyon ve faktör analizi, 

Koyulhisar  
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TRAFİKTEN KAYNAKLANAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ HARİTALARI VE 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ 

Zeliha SELEK(1), Tunay BIÇAKCI(2), Zeki BOZKURT(3), Ayşegül DEMİR(4) 

 

ÖZET 

 Gürültü kirliliği çarpık ve sağlıksız kentleşmenin önemli ölçütlerinden birisi olup, 

hızlı ve plansız kentleşme sürecinde artan nüfus, trafik, endüstrileşme ve gelişen teknoloji gibi 

çeşitli faktörler çözümü güç sorunlardan biri olan gürültü kirliliğini meydana getirmiştir. Bu 

çalışma, gürültü kirliliğinin önemli kaynağı olan karayolu trafik gürültüsünün Çukurova 

Üniversitesi kampüsü boyutunda araştırılması, gürültü kirliliği haritalarının hazırlanması ve 

alınacak önlemlerin belirlenmesini amaçlanmıştır. Çukurova Üniversitesi merkez kampüsü 

alanında trafiğin yoğun olduğu kavşakta 7 ayrı nokta belirlenmiştir. Trafiğin yoğun olduğu; 

07.00-10.00 saatleri arasında sabah, 11.00-14.00 saatleri arasında öğle, 16.00-18.00 saatleri 

arasında akşam ve 19.00-20.00 saatleri arasında araç sayımları yapılmıştır. Nüfus artışına 

paralel olarak artan taşıt yoğunluğu ve mevcut karayollarının buna cevap verecek düzeyde 

olmaması ve sürücülerin eğitim eksikliklerinden kaynaklanan yanlış davranışları nedeniyle 

gürültü düzeyi artmaktadır. Çalışmada kullanılan yazılım programı, özellikle Avrupa Birliği 

ülkelerinde hava alanı, karayolu, demiryolu ve sanayiden kaynaklı gürültülerin hesaplanması 

için geniş kapsamlı bir yazılım programı olarak önem kazanmıştır. Kampüsün karayollarından 

kaynaklanan trafik gürültüsünün belirlenmesi ve sıcak nokta olarak belirlenen güzergahlarda 

SoundPLAN programı kullanılarak alınabilecek önlemlere ilişkin hesaplamalar yapılarak 

gürültü haritaları incelenmiştir. Sonuç olarak; Çukurova Üniversitesi Merkez Kampüsü 

mevcut gürültü kaynakları belirlenmiş ve bu kaynakların çevreye verdiği kirliliğin ölçülerek 

kirlilik kaynaklarının haritalama yöntemi ile yoğunlaşma noktaları ortaya çıkarılmıştır. 

Haritalar ve veriler göz önüne alındığında üniversite kampüsü gibi gürültü açısından önemli 

olan bir alanda, gürültü seviyelerinin belirlenen sınır değerlerin üzerinde olması bu alanda 

eğitim öğretim gören öğrencilerin bölümlerinde verilen derslere konsantre olmaları, bu 

dersleri veren öğretim görevlilerinin de anlattıklarını öğrencilere yansıtmalarının zor olduğu 

sonucuna varılmıştır. Dolayısıyla gürültüyü azaltmaya yönelik gerekli tüm önlemlerin 

alınabilmesi için daha yeni modeller geliştirilerek farklı çalışmaların yapılabilmesinin çok 

önemli olduğu düşünülmektedir. 

 

Anahtar kelimeler: Gürültü, Trafik Gürültüsü, Çevresel Gürültü Haritaları 
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SULU ÇÖZELTİLERDE SEFAZOLİN VE PENİSİLİN PROKAİN G ANTİBİYOTİK 

TÜRLERİNİN FENTON OKSİDASYONU İLE ARITILABİLİRLİĞİNİN 

ARAŞTIRILMASI 

Halil KUMBUR, Gamze KOYUNCU,  

 

ÖZET 

Günümüzde antibiyotik kullanımı hayatımızın her alanında kendini göstermektedir. 

Antibiyotikler özellikle insan ve hayvan sağlığı, gıda sektöründe besinlerin korunması, balık 

gibi sucul canlıların sağlığı ve gelişimi, hastanelerde, ilaç endüstrisinde ve bilimsel araştırma 

faaliyetleri için yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Ancak bilinçsiz ve gereksiz antibiyotik 

kullanımı sonucunda hem çevresel sorunlar, hem de besin zinciri yoluyla canlılarda özellikle 

insanlarda sağlık problemleri meydana gelmektedir. Son yıllarda antibiyotiklerin bu 

etkilerinden dolayı araştırmacılar antibiyotik kirliliği ve giderimi üzerine yeni kimyasal ve 

biyolojik yöntemler uygulayarak çalışmalar gerçekleştirmektedirler. İleri oksidasyon 

prosesleri de uygulanan bu yöntemlerden biridir. Bu çalışmada da, sefazolin sodyum tuzu 

(sefalosporin grubu) ve Penisilin Prokain G (Penisilin grubu) antibiyotik türlerinin fenton 

oksidasyonu (Fe
2+

/H2O2) ile arıtılabilirliği ve giderimi araştırılmıştır. Sentetik olarak 

hazırlanan antibiyotik çözeltilerinde yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar birbiri ile 

karşılaştırılmış ve en iyi giderimin sağlandığı optimum koşullar belirlenmiştir. Bu amaçla pH, 

antibiyotik türü, demir (II), hidrojen peroksit derişimleri, reaksiyon süresi, sıcaklık gibi 

parametrelerin optimizasyonu yapılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda; sefazolin antibiyotik 

türü için optimum koşullar pH 4, 2mM Fe
 
(II), 30 mM H2O2, 50 mg/L antibiyotik derişimi, 

20
0
C sıcaklık ve 20 dakika reaksiyon süresi olarak bulunmuştur. Fe

2+
/H2O2 molar oranı ise 

1:15 olarak belirlenmiştir. Penisilin Prokain G antibiyotik türü için optimum koşullar pH 3, 25 

mM H2O2, 1,5 mM  Fe
 
(II), 25 mg/L antibiyotik derişimi, 20

o
C sıcaklık, 25 dakika reaksiyon 

süresi olarak bulunmuştur. Fe
2+

/H2O2 molar oranı 1:17 olarak belirlenmiştir. Çalışmanın 

sonucunda sefazolin antibiyotiği için % 93, Penisilin Prokain G antibiyotiği için de % 95 

giderim elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler : Fenton Oksidasyonu, Antibiyotik, Sefazolin, Penisilin Prokain G  
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NITRIFIKASYON PROSESININ FARKLI REAKSIYON SÜRELERI ALTINDA 

İNCELENMESI 

Dilek AKMAN
1*

, Şebnem ÖZDEMİR
1
, Kevser CIRIK

2
, Serden BAŞAK

2
, Dilek ÖZGÜN

1
, Arzu KILIÇ

1
, Özer 

ÇINAR
3 

 

ÖZET 

Amaç: Atıksulardan azot giderimi su kirliliği kontrolünde endişe uyandıran en önemli 

konulardan birtanesini oluşturmaktadır. Atıksuların arıtımında azot giderimi amaçlandığında 

genellikle biyolojik arıtma proseslerine başvurulmaktadır. Günümüzde nitrifikasyon ve 

denitrifikasyon en yaygın kullanılan biyolojik azot giderim prosesleridir. Fakat, uygulanan 

konvansiyonel nitrifikasyon ve denitrifikasyon proseslerinin ilk yatırım maliyetleri ve işletme 

maliyetlerinin yüksek olması bu sistemlerin kullanılmasında bazı problemleri de beraberinde 

getirmektedir. Ayrıca sistem performansının stabilitesinin sağlanmasında yaşanılan zorluklar 

bu sistemlerin dezavantajlarını oluşturmaktadır. Bu nedenle prosesin işletme maliyetini 

azaltmak ve azot giderim verimini arttırmak, bu prosesin sürdürülebilirliği açısından oldukça 

önemlidir.  

Geleneksel nitrifikasyon prosesinde amonyum azotu (N
-3

) önce nitrit azotuna (N
+3

) ve sonra 

nitrat azotuna (N
+5

) dönüşmektedir. İki basamakta gerçekleşen bu proseste, 

mikroorganizmaların elektron verici kaynağı amonyum azotu, elektron alıcı kaynağı ise 

oksijendir. Nitrifikasyon prosesi genellikle yüksek oksijen konsantrasyonu ve çamur yaşına 

gereksinim duymaktadır. Şuana kadar yapılan bilimsel araştırmalarda nitrifikasyonun başarılı 

bir şekilde uygulanabilmesinde birçok kontrol yöntemi ve stratejileri geliştirilmeye 

çalışılmıştır. Uygulanan tüm yöntemlerde hedef nokta amonyum ve nitrit oksitleyen 

bakterilerin birikimini sağlanmasıdır. 

 

Bu çalışmada nitrifikasyon prosesinin uygulanabilirliğinde farklı döngü sürelerinin etkisi 

araştırılacaktır. Elde edilen veriler, bu prosesin gerçek atıksu arıtma tesislerinde 

uygulanabilirliğine ışık tutacaktır. 

 

Tasarım ve Yöntem: Reaktörde atıksu kaynağı olarak simüle atıksu kullanılmıştır. 

Laboratuvar koşullarında Sartorius Stedim Biostat B plus Fermentör (Melsungen, Almanya) 

nitrifikasyon basamağının optimizasyonu için kullanılmıştır. Kesikli sistemle çalışacak olan 

reaktörde çalışma hacmi 5 L olup mikroorganizmaların karışımı 150 rpm’de, reaktör sıcaklığı 

ise +32 
o
C’de reaktör etrafında sarılı olan su ceketi tarafından sağlanmıştır. Reaktörde aerobik 

koşullar pompalar yardımı ile sağlanıp reaktörde online olarak sıcaklık, çözünmüş oksijen, 

pH, ORP ve karıştırma hızı gözlemlenmiştir. Her bir çalışma periyodu öncesinde, reaktörün 

kararlı koşullara ulaşması (3 SRT, 3x15 gün) için 45 gün beklenmiş ve reaktör kararlı 

koşullara ulaştığında 8, 6 ve 4 günlük döngü sürelerinin deneysel verileri toplanmıştır. 
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Bulgular: Çalışmada amonyumu önce nitrite sonrasında nitrata dönüştürme yeteneğine sahip 

ototrofik mikroorganizmalar başarılı bir şekilde zenginleştirilmiştir. 8 saatlik döngü süresinde 

mikroorganizmalar 30 mg NH4-N. L
-1

 giriş amonyum azotunun tamamını reaksiyon süresinin 

ilk saatlerinde gidermiştir. Azalan reaksiyon süresi amonyumun tüketilmesi için gereken 

süreyi arttırmıştır. Amonyum tüketim hızı yavaşlamıştır. 

 

Çıkarımlar ve Özgün Değer: Bu çalışmadan elde elden veriler ile nitrifikasyon basamağının 

gerçek ölçekli arıtma tesislerinde güvenilir bir şekilde uygulanabilirliğini arttırmak 

hedeflenmektedir. Bu amaç doğrultusunda, çalışmada reaksiyon süresinin etkisi 

belirlenmiştir. 

 

Anahtar Sözcükler: Nitrifikasyon, döngü süresi, kesikli tam karışımlı reaktör 
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EV HAYVANLARI VE SÜS BİTKİLERİNİN ÇEVREYE OLUMSUZ ETKİLERİ 

Ahmet ULUDAĞ, Yakup Erdal ERTÜRK, Badel UYSAL
150

 

 

ÖZET 

Sanayileşme ile başlayan ve kırdan şehre yönelen göçe paralel olarak ortaya çıkan şehirleşme, 

beton, cam ve asfaltın çerçevelediği gri bir hayat tarzını insanlara dayatmaktadır.  Kendisi ya 

da bir nesil öncesi köylerden gelmiş olan insanlar, tabiat özlemlerini evlerinde yetiştirdikleri 

çeşitli bitkiler ve hayvanlarla gidermeye çalışmaktadırlar. Aynı olgu hızlı ve çarpık bir 

şehirleşme serüveni yaşayan Türkiye’de de kendini göstermektedir. Farklı olma isteği, 

görüntülü ve basılı yayınların giderek artan tesiri ve pazarlama kanallarının etkin çalışması 

gibi sebeplerle, bilinen yerli hayvan ve bitki türlerinin yerini alışılmışın dışında ve başka 

coğrafyalara ait canlıların almıştır. Son yıllarda bu canlılara yönelmiş olan yoğun talep; bu 

ürünlerin ithalâtını, üretimini ve perakende satışlarını artırması, beraberinde bu canlıların 

çevre açısından tehlikeli olma riskini de artırmaktadır. Başta biyolojik çeşitlilik olmak üzere, 

insan faaliyetlerini ve sağlığını etkileyen ve kendi anavatanları dışında yayılan bu canlılar, 

istilâcı yabancı türler (İYT) olarak adlandırılmaktadır. Bütün yabancı türlerin çevre, sağlık 

ve ekonomi üzerinde olumsuz etkisi bulunmamakla birlikte, evlerde beslenen hayvanlar ve 

bitkiler, ya kaçmak suretiyle ya da çeşitli sebeplerle ev şartlarında bakımlarının yapılamadığı 

durumlarda acıma hissi ile tabiata salınarak bulaştırılmaktadır. Ülkemizde bu durumu ortaya 

koyan yeterli çalışma bulunmamaktadır. Türkiye flora ve faunası ile ilgili bilim yayınları ve 

internet gibi kaynaklar incelendiğinde, İYT olarak belirlenmiş ev bitkisi ve hayvanı türlerinin, 

bazıları da tabiatta tespit edilmiş olarak bulunduğu görülmektedir. Meselâ, Eichornia 

crassipes, Elodea canadensis, Carpobrotus edulis, istilâcı bambu türleri, Trachemys scripta 

elegans ve Psittacula krameri gibi ev ve süs amaçlı sahip olunan bitki ve hayvan türleri 

bunlar arasında sayılabilir. Bazı ülkelerde bu konularda kanunî düzenlemeler ve üretici ve 

ithalâtçıların gönüllü uygulamaları için prensipler hazırlanmıştır ve hazırlanmaktadır. 

Ülkemizdeki karantina uygulamaları da dâhil bu konuda yeterli bir kanunî alt yapı mevcut 

değildir. Bu canlıların Türkiye’de oluşturdukları zararlar ortaya konulmamış olmakla beraber, 

İYT olarak oluşturdukları zararların ülkemizde oluşmadığı da söylenemez. Bu türlerle 

mücadele için öncelikle muhtemel olumsuzluklarının ülkemiz ölçeğinde de belirlenmesi ve 

sıradan bir vatandaştan politika üreticilerine kadar bütün kesimlerde farkındalık yaratılmasına 

ihtiyaç vardır. Bu çalışmada ikincil veriler ve bilgiler kullanılmak suretiyle söz konusu 

tehdidin büyüklüğüne ve önemine dikkat çekilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: İstilâcı yabancı tür, süs bitkisi, ev hayvanı, biyolojik çeşitlilik 
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Alt Başlık: Pazarlama ve Sürdürülebilirlik 

TEHLİKELİ ATIK YÖNETİMİ 

 

Tuba Turan 

Beste Yalçın Çelik 

 

ÖZET 

Tehlikeli madde kavramı dünyada 1960’lara kadar çok sık kullanılmamaktaydı. 

Birinci Dünya savaşı sonlarında çok çeşitli amaçlarla yüksek öldürücü ve yok edici kapasiteye 

sahip kimyasal madde üretiminin hızlanmasıyla birlikte bu maddeler 1940-1950 yıllarında 

sınırsız kullanılmıştır ve 1960’larda  hava, su, toprak ve canlılarda geri dönüşümsüz etkiler 

yarattığı için dünyanın ilgisini çekmeye başlamıştır. Yaşanan felaketler sonucunda bu etkiye 

yol açan veya açabilecek olan maddelerin bir grup isim altında toplanması ve etkilerinin 

azaltılması veya yok edilmesi için alınacak önlemler öncelikle gelişmiş ülkelerde yasal 

yaptırımların uygulanması için yönetmelikler kapsamına alınmıştır.  

 

Tehlikeli atıkların kontrolü yönetmeliğinin amacı, tehlikeli atıkların üretiminden nihai 

bertarafına kadar, doğrudan alıcı ortama verilmesinin önlenmesi, üretiminin kontrolünün 

sağlanması, kaynağın yerinde veya yakın mesafede bertaraf edilmesi, çevreyle uyumlu 

yönetiminin sağlanması gibi esasları kapsar. Yönetmelikte esas ilke; atığın, kaynağında en aza 

indirilmesidir. Kirleten öder ilkesine göre ise atıkların yönetiminden kaynaklanan her türlü 

çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar atıkların yönetiminden sorumlu olan 

gerçek ve tüzel kişiler tarafından karşılanır ve diğer önemli ilke ise atıklar fiziksel, biyolojik 

ve kimyasal ön işlemler haricinde kesinlikle doğrudan başka bir madde veya atıkla 

karıştırılamaz ve seyreltilemez olmasıdır. 

 

Tehlikeli atıkların kontrolü ile ilgili, yetkili otorite tarafından tehlikeli atıkların 

yönetimi için taslak planlar hazırlaması gerekmektedir. Bu planlar, Atık Çerçeve Direktifi’nin 

gerektirdiği genel atık yönetimi planlarının parçası veya ayrı planlar olabilir ve kamunun 

erişimine açık olmaları gerekmektedir.  
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ÇEVRE KORUNMASINDA ATIĞIN ATIKLA GİDERİLMESİ PRENSİBİ 

Utkan Özdemir, Gonca Al
 

Kocaeli Üniversitesi 

 

ÖZET 

 

Çevresel problemler göz önüne alındığında, katı atıkların bertarafı birçok dünya ülkesinin 

temel problemlerinden birisidir. Bu doğrultuda farklı kaynaklarda oluşan ve büyük ölçüde 

çeşitlilik gösteren katı atıkların bir kısmının tekrar kullanımı hedeflenmektedir. Böylece 

ekonomik fayda sağlanmaya çalışılmaktadır. Katı atıkların yarattığı çevre kirliliğine, su 

kaynaklarında meydana gelen ekolojik problemlerin de eklenmesi insanlık için daha büyük 

risklerin habercisidir. Dolayısıyla katı atıkların bertarafında önemli yeri olan tekrar 

kullanımın, sadece ekonomik faydası değil, “atığın atıkla giderim” esasına katkısı da 

tartışılmaya başlanmıştır. Tüketim hızının giderek arttığı dünyada, özellikle tarımsal kökenli 

atıkların, su arıtımında adsorbent olarak kullanılmasıyla yüksek arıtma verimleri sağlandığı 

gözlemlenmiştir. Bu durumu takip eden çeşitli araştırmalar, muz kabuğu, ayçiçeği sapı, pirinç 

kabuğu, portakal kabuğu gibi tarımsal kökenli atıkların yanı sıra kül ve arıtma çamuru gibi 

atıkların da organik ve inorganik bir takım kirleticilerin su ortamından arıtılmasında önemli 

rol oynadıklarını göstermiştir. Böylece adsorbent maliyeti nedeniyle çoğu zaman işletmeler 

tarafından uygun görülmeyen ve pilot ölçekli çalışma olarak kalan adsorpsiyon prosesinin 

kullanılabilirliğinin arttırılması şansı doğmuştur. Adsorpsiyon proseslerinin yaygınlaştırılması 

ile atıksu arıtımında elde edilebilecek yüksek verimlerin yanı sıra bu proseslerde adsorbent 

olarak kullanılan atıkların bertarafı da sağlanmış olacaktır. Aynı zamanda bu durum atıkların 

başka proseslerde de benzer şekilde değerlendirilmelerinin önünü açmaktadır. Bu çalışmada 

özellikle endüstriyel bazda kullanımlarında ekonomik ve çevresel faydalar sağlayacak atık 

kökenli adsorbentlerin türleri ve kapasiteleri karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Atık malzemeler, adsorpsiyon, adsorbent, ekonomik fayda. 
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