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2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu (UBS’19), 17-19 Eylül 2019 tarihlerinde,
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde Bandırma’da gerçekleştirilmiştir.
Sempozyum, 27 Haziran 2018 tarih ve 30461 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren
Akademik Teşvik Yönetmeliği’ne uygun bir şekilde gerçekleştirilmiş, en az beş farklı ülkeden
konuşmacı katılım sağlamıştır. Bu kitap, sadece Sempozyumda sunulan bildirileri içermektedir.
Katılım sağlanmayan ve sunulmayan bildiriler sempozyum programından çıkarılmıştır. Bazı
yazarlar, sempozyuma katılarak sunum yapmasına karşın, bildiri tam metinlerinin yayınlanmasını
arzu etmemişlerdir.
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Bu kitap, 2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu’nda (UBS’19) sunulan tam metin bildirilerden
oluşmaktadır. Kitabın tüm yayın hakları Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ne aittir. Yayıncı veya
editörlerin izni olmadan eserin herhangi bir bölümü yeniden basılamaz ve çoğaltılamaz. Kaynak
gösterilerek alıntı yapılabilir. Kitapta yer alan yayınların her tür görüş, etik, içerik vb. sorumluluğu
yazarlarına aittir.
İletişim: ubs@bandirma.edu.tr

ÖNSÖZ / FOREWORD
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, kurulduğu 23 Nisan 2015 tarihinden günümüze, gerek
eğitim-öğretim faaliyetleri ve akademik başarıları, gerekse her yıl düzenlediği yüzlerce bilimsel
toplantı ile, bölgesi ve ülkesine en yüksek düzeyde hizmet etmeyi ilke edinmiş genç bir
üniversitedir. Gelişimini hızla sürdüren üniversitemiz, bilhassa kurulu bulunduğu bölgeye yönelik
bilimsel faaliyetlere büyük önem vermektedir. Birincisi 2018 yılında büyük bir katılım ve başarıyla
düzenlenen Sempozyumun, ikincisini düzenlemekten büyük mutluluk ve onur duyuyoruz.
Bu kapsamda; Bandırma ve yakın çevresi ile ilgili değerlerin bir envanterinin oluşturulması, tarih,
arkeoloji, kültür, ekonomi, turizm, tarım, denizcilik, sağlık vb. pek çok konuda mevcut durumun
saptanması, sorunların tespiti ve olası çözüm önerilerinin geliştirilmesi amacıyla, Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliği ve organizasyonunda, Bandırma’nın düşman işgalinden
kurtuluş tarihi olan ve aynı zamanda Üniversitemizin isminde de yer alan 17 Eylül 2019 tarihinde,
2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu (UBS’19) başarıyla gerçekleştirilmiştir. Geçen
yıl olduğu gibi bu yıl da sempozyumun coğrafi kapsamı; Bandırma ve yakın çevresindeki Erdek,
Gönen, Manyas ve Marmara ilçeleri ile sınırlı tutulmuştur. Sempozyum; Balıkesir Valiliği,
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara
İlçelerinin Kaymakamlık ve Belediye Başkanlıklarının katılım ve katkılarıyla düzenlenmiştir.
Sempozyumumuzda sunulmak üzere değerlendirilmesi amacıyla toplam 125 bildiri
gönderilmiştir. Editör ve Bilim Kurulu değerlendirmeleri sonucunda kabul edilen 118 bildiri
Sempozyum Programı’na dahil edilmiştir. 17-19 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz
Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu’nda (UBS’19) 107 bildiri sunulmuş olup,
Azerbaycan, Rusya Federasyonu, Sırbistan, İsveç ve Bosna-Hersek’den 6 yabancı meslektaşımız,
sempozyumumuza toplam 5 bildiri ile katkı sağlamıştır. Sempozyum sonrasında, sempozyumda
sunulan ve yazarları tarafından tam metin bildiriler kitabında yayınlanması arzu edilen tüm
bildirilerden, üç ciltlik bir eser oluşturulmuştur. Birinci ciltte; Bandırma ve çevresinin tarih(10),
arkeoloji(4), önemli şahsiyetler(3), kültür ve folklor(4), edebiyat(5) ve eğitim(5) olmak üzere
toplam 31 bildiri bulunmaktadır. İkinci ciltte; Bandırma ve Çevresi ile ilgili; ekonomi(10), tarım(5),
hayvancılık(3), işletme(5), turizm(8) ve ulaştırma(5) olmak üzere toplam 36 bildiri yer almaktadır.
Üçüncü ve son ciltte ise; sağlık ve sağlık kurumları(12), coğrafya-çevre-ormancılık(13), denizciliksu ürünleri(7) ve enerji-jeoloji-madencilik(7) olmak üzere toplam 39 bildiri yer almaktadır.
Bandırma ve çevresinin; dünü, bugünü ve yarınına yönelik bildirileri ile sempozyumumuza katkı
sunan tüm katılımcılara, sempozyumun düzenlenmesi ve başarıyla gerçekleştirilmesinde büyük
emekleri olan başta Düzenleme ve Bilim Kurulu olmak üzere tüm kurullarda görev yapan
meslektaşlarıma ve çalışma arkadaşlarıma, kısaca emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.
Bu vesileyle, ‘Bandırma ve Çevresinde Yerel Yönetimler’ temalı açılış oturumumuza katılarak
bizleri onurlandıran, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız ve İlçe Belediye Başkanlarımıza,
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörü olarak teşekkürü bir borç biliyorum. Üniversitemizle
ilgili konularda bize desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Balıkesir Valisi Sn. Ersin YAZICI’ya ve
Bandırma Kaymakamı Sn. Günhan YAZAR’a, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Yücel
YILMAZ’a, Bandırma Belediye Başkanı Sn. Tolga TOSUN’a, Gönen Belediye Başkanı Sn. İbrahim
PALAZ’a, Manyas Belediye Başkanı Sn. Tancan BARÇIN’a, Marmara Belediye Başkanı Sn.
Süleyman AKSOY’a ve Erdek Belediye Başkan V. Sn. Hasan YAPAKÇI’ya içtenlikle teşekkür
ediyorum. Bu eserin bölgemize ve ülkemize faydalı olmasını diliyor, ilgili alanlarda temel başvuru
kaynaklarından biri olması dileğiyle, saygılarımı sunuyorum.
Prof. Dr. Süleyman ÖZDEMİR
Rektör
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Bandırma’da Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı
Ayrımcılığına İlişkin Tutumları ve Etkileyen Faktörler

Doç. Dr. Dilek AVCI 1
Doç. Dr. Latife UTAŞ AKHAN 2

ÖZET:
Amaç: Bu çalışmada hemşirelik bölümü öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarının ve etkileyen
faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Araştırma Aralık 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında 325 öğrenci ile yürütülmüştür. Veriler Kişisel
Bilgi Formu ve Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği ile toplanmıştır. Çözümlemede Kolmogorov-Smirnov testi,
tanımlayıcı istatistikler, t testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır.
Bulgular: Öğrencilerin Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği toplam puan ortalaması 75.65±7.18’dir. Yaşlının
yaşamını sınırlama, yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık ve yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık alt boyutlarının
puan ortalamaları ise sırasıyla 22.54±4.09, 33.42±5.43, 19.68±3.23 olarak belirlenmiştir. Bunun yanı sıra
erkek, yaşlıyla birlikte yaşayan, klinik uygulamalarda yaşlı bireye bakım veren ve mezuniyet sonrası
yaşlılarla çalışmak isteyen öğrencilerin Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği puan ortalamasının anlamlı düzeyde
yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05).
Sonuç: Hemşirelik bölümü öğrencilerinin genel olarak yaşlı ayrımcılığına ilişkin olumlu tutuma sahip
oldukları belirlenmiştir. Yaşlı nüfusunun giderek arttığı toplumumuzda geleceğin sağlık çalışanı olacak
hemşirelik öğrencilerinin geriatri hemşireliği bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi, yaşlılarla etkileşimlerinin
artırılması yaşlı ayrımcılığının önlenmesi açısından yararlı olabilir.
Anahtar sözcükler: hemşirelik öğrencileri, yaşlı, yaşlı ayrımcılığı, tutum
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Attitudes towards Ageism of Nursing Students Studying in
Bandirma and Affecting Factors

Assoc. Prof. Dr. Dilek AVCI 1
Assoc. Prof. Dr. Latife UTAS AKHAN 2

ABSTRACT:
Aim: This study aimed to determine attitudes of nursing students towards ageism and the affecting
factors.
Method: The study was conducted with 325 students between December 2017 and January 2018. Data
were collected with Personal Information Form and Ageism Attitude Scale. For the analysis KolmogorovSmirnov test, descriptive statistics, t test, ANOVA were used.
Results: The mean score the students obtained from the overall Ageism Attitude Scale was 75.65±7.18.
The mean scores of restricting life of the elderly, positive ageism and negative ageism were 22.54±4.09,
33.42±5.43, 19.68±3.23, respectively. In addition, the mean score of Ageism Attitude Scale was found to
be significantly higher among students who were living with the elderly, caring for the elderly person in
clinical practice and wanting to work with the elderly after graduation (p<0.05).
Conclusions: It was determined that nursing students had positive attitudes towards ageism in general.
Improving the geriatric nursing knowledge and skills of nursing students, and increasing their interactions
with the elderly who will be health workers of the future in our society, where the elderly population is
increasing, may be beneficial in terms of preventing ageism.
Keywords: nursing students, elderly, ageism, attitude
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GİRİŞ
Sağlık alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle yaşam süresi uzamakta ve yaşlı
nüfus oranı hızla artmaktadır (Çilingir ve ark., 2017; Ünsar ve ark., 2015). Dünya genelinde yaşlı
nüfus oranına bakıldığında 2000 yılında 600 milyon olan yaşlı nüfusunun 2050 yılında iki milyara
ulaşacağı ve 2013’de %12 olan yaşlı nüfus oranının 2025’de %15’e, 2100’de ise %30’a
yükseleceği tahmin edilmektedir (UNFPA, 2012). Türkiye’de 65 yaş ve üzeri nüfus oranı 2014
yılında %8.0 iken, 2023’de bu oranın %10.2’ye, 2050’de %20.8’e, 2075’te %27.7’ye çıkacağı ve
ülkemizin çok yaşlı nüfuslu ülkeler arasında yer alacağı öngörülmektedir (TÜİK, 2013). Bu
sonuçlar gelecek 50 yıl içinde yaşlı nüfusun dört kat artacağını ve bu artışın özellikle gelişmekte
olan ülkelerde olacağını göstermektedir (UNFPA, 2012).
Yaşlı nüfus oranının artması sağlık, sosyal, ekonomik ve kültürel sorunları da beraberinde
getirmektedir. (Alkaya & Okuyan, 2017; Salman ve ark., 2018; Zhang ve ark., 2016). Yaşlılık tüm
yaşam faaliyetlerinde, fonksiyonel kapasitede, üretkenlikte, yeterlilikte, bağımsızlıkta azalma
süreci olarak değerlendirilmekte olup, yaşlı bireyler topluma yük olarak görülmektedir. Ayrıca
kronik hastalıklara bağlı yeti kayıpları ve sağlık gereksinimlerinin artması yaşlılığın kaçınılması
gereken bir durum olarak algılanmasına, yaşlılığa yönelik olumsuz tutumların oluşmasına ve yaşlı
ayrımcılığına yol açmaktadır (Ateş ve ark., 2018; Ayyıldız & Evcimen, 2018; Rathnayake ve ark.,
2016; Salman ve ark., 2018).
Yaşlı ayrımcılığı, bireylerin sadece yaşlı olmaları nedeniyle kalıp önyargılardan kaynaklı ayrımcı
eylemlerle karşılaşmalarıdır (Küçük, 2016; Saygılı, 2015). Yaşlı ayrımcılığı, yaşlılara sunulan
hizmetlerin kalitesini olumsuz etkilemektedir (Alkaya & Okuyan, 2017; Neville & Dickie, 2014).
Literatürde yaşlı ayrımcılığının en çok yapıldığı alanın sağlık hizmetleri olduğu ve çoğunlukla
gençler tarafından yapıldığı belirtilmektedir (Altay & Aydın, 2015; Kıssal & Okan, 2018; Köse ve
ark., 2015). Yaşlı bireyler genellikle sağlık çalışanları tarafından uzun süre hastanede yatışı
gereken, tedavi edilemedikleri için sağlık sisteminde başarısızlığa neden olan grup olarak
nitelendirilmekte ve dolayısıyla yaşlı bakımı istenmeyen bir çalışma alanı olarak görülmektedir
(Çilingir ve ark., 2017; Duru ve ark., 2015; Neville & Dickie, 2014; Shen & Xiao, 2012). Sağlık
hizmeti sunanların yaşlıların kronik sorunlarıyla uğraşmak yerine genç hastaların akut sağlık
sorunlarıyla ilgilenmeyi tercih ettikleri, yaşlı bireylerin bakımlarını zaman kaybı olarak
değerlendirdikleri, hayat kurtarıcı veya koruyucu müdahaleleri yaşlılara daha az uyguladıkları
belirtilmektedir (Köse ve ark., 2015; Liu ve ark., 2012).
Yaşlı ayrımcılığının önlenebilmesi için sağlık çalışanlarının yaşlılığı doğal bir süreç olarak
görmeleri, yaşlılık dönemi ile ilgili yeterli bilgiye sahip olmaları ve yaşlılara bakım verirken olumlu
tutum sergilemeleri oldukça önemlidir (Ateş ve ark., 2018; Köse ve ark., 2015; Salman ve ark.,
2018; Zhang ve ark., 2016). Çünkü yaşlı ayrımcılığı sağlık hizmetlerinin sunumunda önceliklerin
belirlenmesini, yaşlıların sağlık hizmetine ulaşımını, sağlık çalışanlarının yaşlı sağlığı alanında
uzmanlaşmalarını ve yaşlılığa yönelik politikaların etkin bir şekilde uygulanmasını doğrudan ya
da dolaylı olarak etkilemektedir (Özdemir & Bilgili, 2014; Salman ve ark., 2018). Bu nedenle
gelecekte sağlık bakım ekibi içinde yer alacak olan hemşirelik öğrencilerinin yaşlılığa ilişkin
tutumlarının belirlenmesi, mezuniyet öncesinde olumlu tutumlarının pekiştirilmesi ve olumsuz
tutumların giderilmesine yönelik planlamalar yapılmasında eğitim kurumlarına önemli
sorumluluklar düşmektedir. Bu araştırmada hemşirelik bölümü öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına
ilişkin tutumlarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Elde edilen sonuçların
yaşlı nüfusunun giderek arttığı toplumumuzda geleceğin sağlık çalışanı olacak hemşirelik
öğrencilerinin geriatri hemşireliği bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinde ve yaşlı bireylerin daha
kaliteli sağlık bakım hizmeti almasında katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
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YÖNTEM
Araştırmanın Tipi
Kesitsel tipteki araştırma Aralık 2017-Ocak 2018 tarihleri arasında Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi’nde yürütülmüştür.
Araştırmanın Evreni ve Örneklemi
Araştırmanın evrenini üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü’nde öğrenim
gören 337 öğrenci oluşturmuştur. Araştırmada örneklem seçimine gidilmemiş, evrenin
tamamına ulaşılması hedeflenmiştir. Çalışmanın yapıldığı tarihlerde devamsızlık yapmayan ve
araştırmaya katılmayı kabul eden 325 öğrenci araştırmaya dâhil edilmiştir.
Veri Toplama Araçları
Araştırmada veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen Kişisel Bilgi Formu ve
Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği kullanılmıştır.
Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından literatür bilgileri doğrultusunda hazırlanan form
öğrencilerin sosyodemografik özelliklerini ve yaşlıya yönelik tutumlarını sorgulayan 12 sorudan
oluşmaktadır.
Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği (YATÖ): Üniversite öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin
tutumlarını belirlemek amacıyla Yılmaz ve Terzioğlu tarafından 2011 yılında geliştirilmiş ve
Cronbach alpha katsayısı 0.80 olarak hesaplanmıştır. Ölçek yaşlının yaşamını sınırlama, yaşlıya
yönelik olumlu ayrımcılık, yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık olmak üzere üç alt boyuttan ve beşli
likert tipi puanlanan 23 maddeden oluşmaktadır. Ölçekten alınabilecek puan aralığı 23–115
arasında değişmektedir. Alınan puanın artması yaşlı ayrımcılığına yönelik olumlu tutumun
arttığını göstermektedir (Yılmaz & Terzioğlu, 2011). Bu araştırmada ölçeğin Cronbach alfa
güvenilirlik katsayısı 0.82 olarak belirlenmiştir.
Araştırmanın Uygulanması
Araştırmanın planlama aşamasında kurumdan resmi izin alınmıştır. Veri toplama aşamasında
öğrencilere araştırmanın amacı ve kapsamı anlatılmış, araştırmaya katılmayı kabul ettiklerine
dair sözlü ve yazılı onamları alınmıştır. Araştırmaya katılmak isteyen öğrencilere anket formları
dağıtılmış ve araştırmacılar gözetiminde eksiksiz olarak doldurmaları sağlanmıştır. Veri toplama
araçlarının uygulanması yaklaşık 20 dakika sürmüştür.
Verilerin Analizi
Öğrencilerden elde edilen veriler SPSS (Statistical Packet for the Social Science) 16.0 istatistik
paket programı ile analiz edilmiştir. Çözümlemede Kolmogorov-Smirnov testi, tanımlayıcı
istatistikler, t testi ve tek yönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Anlamlılık düzeyi p<0.05
olarak kabul edilmiştir.
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BULGULAR
Araştırmaya katılan öğrencilerin yaş ortalaması 21.13±1.66’dır. Öğrencilerin %80.3’ünün kız,
%27.7’sinin dördüncü sınıf öğrencisi, %68.6’ının çekirdek aile yapısına sahip olduğu, %45.8’inin
il merkezinde yaşadığı, %52.7’sinin annesinin ve %30.2’sinin babasının ilkokul mezunu olduğu,
%81.7’inin ekonomik düzeyini orta olarak algıladığı belirlenmiştir. Araştırma grubunun %13.5’i
büyükanne-büyükbaba gibi yaşlı bireylerle aynı evde yaşadığını, %84.5’i kendi ebeveynleri
yaşlandığında birlikte yaşamak isteğini, %72.9’u klinik uygulamalarda yaşlı bireylere bakım
verdiğini, %55.4’ü mezuniyet sonrası yaşlı bireyle çalışmak istemediğini ifade etmiştir.
Tablo 1. Öğrencilerin Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği Puan Ortalamaları
Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği
Yaşlının yaşamını sınırlama
Yaşlıya yönelik olumlu ayrımcılık
Yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık
Toplam YATÖ

X±SS
22.54±4.09
33.42±5.43
19.68±3.23
75.65±7.18

Min–Mak
12–36
14–43
7–29
43–96

Puan Aralığı
9–45
8–40
6–30
23–115

Öğrencilerin YATÖ toplam puan ortalaması 75.65±7.18’dir. Yaşlının yaşamını sınırlama, yaşlıya
yönelik olumlu ayrımcılık, yaşlıya yönelik olumsuz ayrımcılık alt boyutlarının puan ortalamaları
ise sırasıyla 22.54±4.09, 33.42±5.43, 19.68±3.23 olarak belirlenmiştir (Tablo 1).
Tablo 2. Öğrencilerin Bazı Özelliklerine Göre Yaşlı Ayrımcılığı Tutum Ölçeği Puan Ortalamaları
Değişkenler
Sınıf
1. sınıf
2. sınıf
3. sınıf
4. sınıf
Cinsiyet
Kız
Erkek
Yaşlıya Yaşama Durumu
Evet
Hayır
Klinikte Yaşlıya Bakım Verme Durumu
Evet
Hayır
Mezuniyet Sonrası Yaşlıyla Çalışmayı İsteme
İstiyorum
İstemiyorum

n

X ± SS

t/F

p

81
78
76
90

73.82±8.34
75.98±6.38
75.97±7.05
76.74±6.62

2.577

0.054

261
64

75.15±7.03
77.70±7.48

2.565

0.011

44
281

78.90±7.58
75.14±7.01

3.277

0.001

237
88

76.66±7.19
72.94±6.45

4.252

<0.001

145
180

79.28±4.99
72.28±6.92

11.015

<0.001

Öğrencilerin bazı özelliklerine göre YATÖ puan ortalamalarının dağılımı Tablo 2’de verilmiştir.
Buna göre erkek, yaşlıyla birlikte yaşayan, klinik uygulamalarda yaşlı bireye bakım veren ve
mezuniyet sonrası yaşlılarla çalışmak isteyen öğrencilerin YATÖ puan ortalamalarının diğer
gruplara göre anlamlı düzeyde yüksek olduğu saptanmıştır (p<0.05).
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TARTIŞMA
Bu araştırmada YATÖ kullanılarak hemşirelik öğrencilerinin yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumları
değerlendirilmiş ve genel olarak tutumlarının olumlu olduğu bulunmuştur. Benzer şekilde
hemşirelik bölümü öğrencileriyle yapılan çalışmalarda öğrencilerin yaşlı ayrımcılığına ilişkin
olumlu tutuma sahip oldukları belirlenmiştir (Alkaya & Okuyan, 2017; Altay & Aydın, 2015;
Çilingir ve ark., 2017; Neville & Dickie, 2014; Rathnayake ve ark., 2016; Salman ve ark., 2018;
Ünsar ve ark., 2015; Zaybak ve ark., 2017). Yaşlanan bir toplum olan ülkemizde geleceğin sağlık
çalışanı olacak hemşirelik öğrencilerinin yaşlılara yönelik hoşgörülü ve olumlu tutum
geliştirmeleri istendik bir durum olup, hemşirelik eğitiminin yaşlılara karşı olumlu tutum
geliştirilmesinde önemli bir role sahip olduğunu göstermektedir. Literatürde yaşlılık hakkında
doğru ve yeterli bilgiye sahip olma ile yaşlı bireylere yönelik olumlu tutum arasında ilişki olduğu
vurgulanmaktadır (Bleijenberg ve ark., 2012; Zhang ve ark., 2016). Araştırmanın yürütüldüğü
hemşirelik bölümü müfredatında yaşlı sağlığı ve bakımıyla ilgili konuların yer alması, geriatri
dersinin olması ve klinik uygulamaların öğrencilerin geriatri hemşireliği becerilerini geliştirdiği ve
yaşlılara yönelik duyarlılıklarını artırdığı söylenebilir.
Bu çalışmada öğrencilerin sınıflarına göre yaşlılara yönelik tutumlarının farklılaşmadığı, ancak
dördüncü sınıf öğrencilerinin diğer sınıflara göre yaşlı ayrımcılığına yönelik daha olumlu tutum
içinde oldukları belirlenmiştir. Literatürde de devam edilen sınıf düzeyi arttıkça öğrencilerin yaşlı
bireylere karşı tutumlarının daha olumlu olduğu belirtilmektedir (Alkaya & Okuyan, 2017; Koç ve
ark. 2013; Salman ve ark. 2018; Yılmaz & Özkan, 2010). Bu sonuç öğrencilerin hem yaşla birlikte
olgunlaştığı hem de geriatri bilgi ve becerilerinin arttığı şeklinde yorumlanabilir.
Araştırmadan elde edilen önemli diğer bir bulgu ise erkek öğrencilerin kız öğrencilere kıyasla
yaşlılara karşı daha olumlu tutuma sahip olmalarıdır. Literatürde kadın ve erkek öğrencilerin yaşlı
ayrımcılığına ilişkin tutumlarına dair bulgular farklılık göstermektedir. Bazı çalışmalarda erkek
öğrencilerin (Çilingir ve ark., 2017; Köse ve ark., 2015; Salman ve ark., 2018; Zaybak ve ark.,
2017), bazılarında ise kadın öğrencilerin yaşlılara yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu
belirtilmekle birlikte (Altay & Aydın, 2015; Ateş ve ark., 2018; Güven ve ark., 2012), cinsiyet
faktörünün yaşlı ayrımcılığına ilişkin tutumlarda belirleyici olmadığını bildiren çalışmalarda
bulunmaktadır (Alkaya & Okuyan, 2017; Carlson & Idvall, 2015; Koç ve ark. 2013; Ünsar ve ark.,
2015). Literatürde kadınların yaşlandıkça çirkinleşeceklerini düşündükleri, anksiyetelerinin
arttırdığı, bu nedenle yaşlılığa yönelik daha olumsuz tutuma sahip oldukları vurgulanmaktadır
(Yılmaz & Terzioğlu, 2011). Çalışmadan elde edilen bu sonucun kadınların yaşlılık ile ilgili bu tür
düşüncelerinden kaynaklanabileceği düşünülmekte olup, cinsiyete özgü farklılığın nedeninin
açıklanabilmesi için daha fazla çalışmaya gereksinim olduğu söylenebilir.
Bu araştırmada yaşlı bireyle aynı evde yaşadığını ifade eden öğrencilerin yaşlılara bakış açısının
daha olumlu olduğu bulunmuştur. Bu bulgunun literatürle uyumlu olduğu söylenebilir. Yapılan
diğer çalışmalarda da yaşamının herhangi bir döneminde aile içinde yaşlı ile birlikte yaşayan
öğrencilerin yaşlılara karşı daha olumlu tutum sergiledikleri belirlenmiştir (Alkaya & Okuyan,
2017; Altay & Aydın, 2015; Ateş ve ark., 2018; Dinçer ve ark., 2016; Ünalan ve ark., 2012; Ünsar
ve ark., 2015). Türk toplumunun kültürel yapısı gereği insanlar ailesindeki yaşlı bireylerle daha
fazla zaman geçirmekte ve yaşlı bakımını ailenin bir sorumluluğu olarak görmektedirler. Bu
durum öğrencilerin olumlu tutum geliştirmelerine katkıda bulunmuş olabilir. Aynı zamanda bu
çalışmada literatürle uyumlu olarak klinik uygulamalarda yaşlı bireye bakım veren öğrencilerin
yaşlıya yönelik tutumlarının daha olumlu olduğu saptanmıştır (Ünsar ve ark., 2015). Bu sonuç
yaşlıya yönelik olumlu/olumsuz tutumların oluşmasında yaşlılarla olumlu iletişim/etkileşimin
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etkili olduğu, öğrencilerin deneyimleri arttıkça kalıplaşmış önyargılarından uzaklaşarak olumlu
tutum geliştirdikleri şeklinde yorumlanabilir.
Öğrencilerin kariyer planlamasında geriatriyi tercih etmemelerinde tutumların etkili olduğu
belirtilmektedir (King ve ark., 2013; Köse ve ark., 2015). Bu çalışmada literatürle uyumlu olarak
yaşlılara yönelik olumsuz tutuma sahip olan öğrencilerin geriatriyi tercih etmek istemedikleri
belirlenmiştir (Alkaya & Okuyan, 2017; Altay & Aydın, 2015; Salman ve ark., 2018). Yapılan
çalışmalarda öğrencilerin tutumları olumlu olsa bile gelecekte geriatriyi tercih etmek
istemedikleri vurgulanmaktadır (Köse ve ark., 2015; Rathnayake ve ark., 2016). Nitekim bu
çalışmada da öğrenciler yaşlılara yönelik olumlu tutuma sahip olmalarına rağmen, %55'i mezun
olduktan sonra yaşlı bireylerle çalışmak istemediklerini belirtmişlerdir. Köse ve arkadaşları
(2015) yaptıkları çalışmada öğrencilerin geriatriyi tercih etmeme nedeni olarak her yaştan
hastayı içeren geniş bir hasta popülasyonuna bakım vermenin mesleki gelişimlerine daha fazla
yarar sağladığına inanmalarını göstermiştir. Ayrıca sözü edilen çalışmada öğrencilerin yaşlılarla
çalışmanın psikolojilerini olumsuz olarak etkilemesi ve yaşlılara bakım vermenin zor olması
nedeni ile genç hastalar ile çalışmayı istedikleri saptanmıştır (Köse ve ark., 2015). Tüm bu
bulgular doğrultusunda pozitif tutuma sahip olmanın olumlu davranışa neden olmadığı ve
geriatrinin mezuniyet sonrası çok fazla istenilmeyen bir alan olduğu söylenebilir. Liu ve
arkadaşları (2013) ise yaptıkları çalışmada yaşlılara karşı olumlu tutum geliştirilmesi ve onlarla
çalışma isteğinin artırılması için öğrencilerin klinik eğitim ile geriatri hemşireliği dersini birlikte
almaları gerektiğini önermişlerdir. Geriatri hemşireliğinin öğrenciler tarafından ilgi duyulan bir
alan haline getirilmesinde kapsamlı bir eğitim ile geriatri bilgi ve becerilerinin geliştirilmesinin ve
bu alanın yaşlılara, ailelerine, topluma değerli katkılar sağlayacağına inanmalarının önemli
olduğu düşünülmektedir.
Araştırmanın Kısıtlılıkları
Araştırmanın görece küçük bir grupta ve bir üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencileriyle
yürütülmesi ve sonuçlarının kendi evrenine genellenebilir olması en önemli kısıtlılıklarındandır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırmada öğrencilerin yaşlılara yönelik olumlu tutuma sahip oldukları belirlenmiştir. Ayrıca
erkek, yaşlıyla birlikte yaşayan, klinik uygulamalarda yaşlı bireye bakım veren, mezuniyet sonrası
yaşlılarla çalışmak isteyen öğrencilerin yaşlılara karşı tutumlarının daha olumlu olduğu
saptanmıştır. Bu doğrultuda toplumun bir üyesi ve geleceğin sağlık personeli olacak hemşirelik
öğrencilerinin eğitimlerinin ilk yılından itibaren yaşlılara yönelik farkındalıklarını artırabilecek
etkinliklerin düzenlenmesi, eğitim müfredatının tutum ve davranış değişikliği sağlayacak şekilde
düzenlenmesi, öğrencilere olumlu rol modeli olunması, öğrencilerin yaşlılarla daha fazla bir
arada olabilecekleri ve bakım verebilecekleri uygulama alanlarının oluşturulması (huzurevi,
rehabilitasyon merkezi vb.) önerilebilir. Ayrıca yaşlı ayrımcılığının nedenlerinin anlaşılabilmesi ve
çözüm üretilebilmesi için daha geniş örneklem grubunda çok boyutlu ve nitel araştırmalar
yapılabilir.
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Bandırma’da Öğrenim Gören Hemşirelik Öğrencilerinin Çocuk
Sevme Durumları ve Etkileyen Faktörler

Doç. Dr. Diler AYDIN 1
Dr. Öğr. Üyesi Berna AKAY 2

ÖZET:
Çalışmanın Konusu: Hemşirelik, bilim ve sanattan oluşan bir meslek olup, temelini sevgi, şefkat, merhamet
gibi insani duygularla yapılan bakım ve iyileştirme yaklaşımlarından almaktadır. Pediatri hemşiresi olmaya
karar vermede en önemli faktörlerden biri çocukları sevmek olduğu vurgulanmaktadır.
Amaç: Bu çalışmanın amacı; bir üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencilerinin çocuk sevme durumlarının
ve etkileyen faktörlerin belirlenmesidir.
Yöntem: Tanımlayıcı nitelikteki çalışma, Nisan-Mayıs 2019 tarihlerinde 2018-2019 eğitim öğretim yılı
bahar döneminde hemşirelik bölümünde öğrenim gören 220 öğrenci ile yapıldı. Konu hakkında bilgi
verilerek, katılım için sözlü ve yazılı onamları alındı. Veriler 18 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ve Barnett
Çocuk Sevme Ölçeği ile yüz yüze görüşme yöntemi ile toplandı.
Bulgular: Çalışmamıza katılan 220 öğrencinin yaş ortalamasının 20,99±2,98, %78,2’si kız öğrenci olduğu
saptandı. %95,5’inin kardeş sahibi olduğu, %42,3’ünün başka bir çocuğun bakımını üstlendiği ve
%51,4’ünün pediatri hemşiresi olarak çalışmayı istediği belirlendi. Barnett Çocuk Sevme Ölçeği puan
ortalamalarının 80,67±15,11 ile yüksek düzeyde olduğu saptandı. Kız öğrencilerin çocuk sevme düzeyleri
erkeklere oranla ve pediatri hemşiresi olarak çalışmak isteyenlerin istemeyenlere oranla anlamlı derecede
yüksek olduğu bulunurken, başka bir çocuğun bakımını üstlenme, kardeş sahibi olma ve çocuk sağlığı
dersini alma gibi faktörlerden etkilenmediği saptandı.
Sonuç: Çalışmamızdaki öğrencilerin çocuk sevme düzeylerinin yüksek olduğu, cinsiyetin ve pediatri
hemşiresi olmak istemenin çocuk sevme durumlarını etkilediği saptandı.
Anahtar sözcükler: Çocuk sevme, hemşirelik, öğrenci.
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Liking of Children State and the Affecting Factors of Nursing
Students in Bandirma

Assoc. Prof. Dr. Diler AYDIN 1
Assist. Prof. Dr. Berna AKAY 2

ABSTRACT:
Subject of the Study: Comprising of science and art; the profession of nursing grounds on care and therapy
approaches that are made with human feelings such as love, affection and compassion. It is stressed that
one of the most important factors in deciding to become a pediatric nurse is to love children.
Aim: This study is conducted to determine nursing students' level of liking of children and the affecting
factors.
Method: The descriptive study was carried out with 220 students studying in the department of nursing
in the spring term of the academic year of 2018-2019 between April-May 2019. They were informed about
the subject and then oral and written consent was received from them for participation. Data were
collected with a personal information form consisting of 18 questions and the Barnett’s Liking of Children
Scale (BLOCS) using the face-to-face interview method.
Results: It was determined that age average of 220 students who participated in our study was 20,99±2,98
years and 78,2% of them were female. It was found that 95,5% of them had a sibling, 42,3% took care of
another child and 51,4% wanted to work as a pediatric nurse. It was determined that the score average
of the Barnett’s Liking of Children Scale was 80,67±15,11, which was considered to be high. It was
determined that the levels of child loving were significantly higher in the female students than the male
students and higher in the students who wanted to work as a pediatric nurse than those who did not. It
was also found that the levels of liking of children were not affected by factors such as taking care of
another child, having a sibling and taking pediatric health course.
Conclusion: It was determined that the students in our study had higher levels of liking of children and
the liking of children state was affected by gender and the desire of becoming a pediatric nurse.
Keywords: Liking of children, nursing, student.
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GİRİŞ
Hemşirelik, bilim ve sanattan oluşan bir meslek olup, temelini sevgi, şefkat, merhamet gibi insani
duygularla yapılan bakım ve iyileştirme yaklaşımlarından almıştır. Bu duygularla birlikte bilimle
hareket etmeye başlayan hemşirelikte, mesleki birçok rol ve sorumluluklar gelişerek, farklı
uzmanlık alanları da yapılanmıştır. Hemşireliğin uzmanlık alanlarından biri olan çocuk sağlığı ve
hastalıkları hemşireliği, çalıştığı dönemin bağımlı ve sevgiye, ilgiye en çok ihtiyacı olan özellikleri
nedeniyle belki de en fazla motivasyona ve sevmeye odaklanan alanlardan biridir. Pediatri,
hemşireliğin temel rol ve işlevlerine ek olarak; çocuk ve aileyi bakımın merkezine alan, yenidoğan
döneminden başlayarak, ergenlik döneminin sonuna kadar tüm gelişim dönemlerini ve bu
dönemlerin özelliklerine yönelik yaklaşım ve bakımı vermekten sorumlu bir alandır (Erdem ve
Duyan, 2011:296; Kostak, 2013:51; Tutar Güven ve ark., 2016:52).
Çocuk hemşiresi olmaya karar vermede en önemli faktörlerden biri çocukları sevmek olduğu
vurgulanmaktadır. Özellikle de çocuk hemşirelerinin çocukların fiziksel, sosyal ve emosyonel
gelişimi ile ilgili farklılıkları bilerek, onların içinde bulundukları gelişimsel dönemin gerektirdiği
yaklaşımı gösterip, iletişim becerilerinden yararlanmaları, onlara ihtiyaçları olan sevgi ve ilgiyi
göstermeleri gerektiği bildirilmektedir. Literatürde çocuk sevme durumlarının bazı demografik
özelliklerden, çocuk bakma durumu, çocukla oyun oynama durumu, çocuk kliniklerinde çalışmayı
isteme vb, ayrıca lisans eğitim dönemi boyunca aldığı dersler ve mesleki hayatı boyunca
gerçekleşen klinik uygulamalardan etkilendiği belirtilmektedir. Pediatri kliniklerinde öğrenciler
çocuk hasta ile çalışırken umut, sevgi, güven, mutluluk gibi olumlu duyguların yanı sıra; kızgınlık,
korku, stres, çaresizlik gibi olumsuz duyguları da beraberinde hissedebilmektedir. Olumlu
duygular öğrencilerin motivasyonunu ve öğrenme yeteneğini arttırırken, yaşanan olumsuz
duygular öğrenme ve bakım verme istekliliğini/motivasyonunu azaltmaktadır. Öğrencilerin
çocuk sevme düzeyleri olumsuz duyguların etkisini önemli ölçüde azalmasını sağlamaktadır
(Barnett ve Sinisi, 1990:161-163; Gelbal ve Duyan, 2010:128; Mutlu ve Balcı,2010:155; Erdem ve
Duyan, 2011:296; Fromm, 2011:35; Kostak, 2013:52; Uğurlu, 2013:52; Altay ve
Törüner,2014:166; Tutar Güven ve ark., 2016:54).
Çocuk hemşirelerinin çocukların fiziksel, entellektüel, duygusal sosyal gelişimsel farlılıklarını
anlamaları, çocukları savunmaları, onlara gerekli sevgi ve ilgiyi göstermeleri beklenir. Çocuk
hemşiresinin, çocukları sevip sevmeme durumları da iletişimde önemlidir. Birleşmiş Milletler
Çocuk Hakları Bildirgesinde, “Çocuğun kişiliğinin tam ve uyumlu şekilde gelişmesi için sevgi ve
anlayışa gereksinimi vardır” belirtildiği gibi çocuğun en çok sevgi ve ilgiye gereksiniminin olduğu
sağlıktan sapma durumlarında hemşirelerden/sağlık personelinden sevgi görmesi, sevilmesi çok
önemli bir gereksinimdir. Hemşirelik mesleği, özellikle çocuk hemşireliği iletişim, empati ve
çocuk sevgisi üzerine temellendirilir. Hemşirelerin çocuk sevme durumları çocukları daha kolay
kabul etmelerine, birlikte vakit geçirirken hoşlanmalarına, onlarla iletişim kurarken daha dikkatli
ve özenli davranmalarına neden olmaktadır (Kostak,2013:51).
Bu doğrultuda bu çalışma, bir üniversitenin hemşirelik bölümü öğrencilerinin çocuk sevme
durumlarının ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacı ile planlandı.
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Araştırma Tipi: Bu araştırma, hemşirelik bölümü öğrencilerinin çocuk sevme durumlarının ve
etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla kesitsel ve tanımlayıcı tipte planlandı.
Araştırmanın Örneklemi: Araştırmanın örneklemini Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünde öğrenim gören ve araştırmaya katılmaya gönüllü olan
220 öğrenci oluşturdu.
Veri Toplama Araçları
Kişisel Bilgi Formu: Araştırmacılar tarafından hazırlanan bilgi formu öğrencilerin
sosyodemografik özelliklerini ve çocuk sevme durumlarını değerlendiren itoplam 18 sorudan
oluşmaktadır.
Barnett Çocuk Sevme Ölçeği (BÇSÖ): 1990 yılında Barnett ve Sinisi tarafından, insanların
çocuklara yönelik tutumlarını ölçme amacıyla geliştirilmiş öz bildirim türünde bir değerlendirme
aracıdır. Ölçme aracının Türkiye için güvenirlik ve geçerlik çalışması Gelbal ve Duyan tarafından
2008 yılında yapılmıştır. Ölçekte 14 madde bulunmakta olup, her bir maddede belirtilen
düşünceye, bireylerden “Hiç katılmıyorum” yanıtından, “Tamamen katılıyorum” yanıtına kadar
değişkenlik gösteren yedi derecede görüş bildirmeleri istenmektedir. Çocukları sevmeyi
belirlemeye yönelik maddelerden dördü olumsuz (3, 6, 10 ve 13. maddeler) ve onu da olumlu
anlam taşımaktadır. Olumlu maddeler puanlanırken “Tamamen katılıyorum” yanıtı “7” ile ve “Hiç
katılmıyorum” yanıtı ise “1” ile puanlanmaktadır. Olumsuz maddelerin puanlanmasında da ”Hiç
katılmıyorum” yanıtı “7” ile “Tamamen katılıyorum” yanıtı da “1” ile puanlanmaktadır. Ölçekten
alınabilecek puanlar 14-98 arasında değişmektedir. Bu çalışmada 14-38 puan arası düşük, 39-74
puan arası orta, 75-98 puan arası yüksek çocuk sevme puanı olarak belirlenmiştir Ölçekten alınan
yüksek puanlar, insanların çocukları daha fazla sevdikleri; düşük puanların ise çocukları sevme
düzeyinin düşük olduğu anlamına gelmektedir. Ölçeğin Cronbach alfa katsayısı 0,92 olarak
belirlenmiştir (Duyan ve Gelbal,2008:44). Çalışmamızda Cronbach alfa katsayısı 0,91 olarak
bulundu.
Araştırmanın Etik Yönü: Araştırmanın yapılabilmesi için Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi
Girişimsel Olmayan Araştırmalar Etik Kurulu’ndan etik onay alındı. Araştırmaya katılan
öğrencilere araştırma hakkında bilgilendirme yapıldıktan sonra yazılı ve sözlü onamları alındı.
Verilerin Analizi: Veriler bir istatistik paket programında analiz edildi. Tanımlayıcı istatistikler
sayı, yüzde, ortalama, standart sapma kullanıldı. Sosyodemografik özelliklerin ölçek puanına
etkisine bakılırken Mann Whitney U ve Kruskal Wallis Testi kullanıldı. İstatistiksel anlamlılık sınırı
p<0,05 olarak kabul edildi.
BULGULAR
Çalışmaya katılan 220 öğrencinin yaş ortalamasının 20,992,98, %78,2’sinin kadın olduğu,
%79,5’inin çekirdek ailede yaşadığı, %95,5’inin kardeşinin olduğu ve %43,2’sinin kardeş sayısının
3 ve üzeri olduğu saptandı. Başka bir çocuğun bakımını üstlenme durumlarına bakıldığında
%57,7’sinin bir çocuğun bakımını üstlenmediği, “çocukları sever misiniz?” sorusuna %86’sının
evet dediği belirlendi (Tablo 1). Öğrencilerin %88,6’sı çocuklarla oyun oynamayı sevdiğini ifade
ederken, %91,8’inin çocuk sahibi olmayı istediği saptandı. Araştırmaya katılan öğrencilerin
%46,8’inin çocuk sağlığı dersini almış olduğu, %51,4’ünün ise mezuniyet sonrası pediatri
hemşiresi olarak çalışmayı istediği belirlendi (Tablo 1).
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Tablo 1. Öğrencilerin Bazı Tanıtıcı Özellikleri ve Çocuklarla İlgili Deneyim ve Düşünceleri

Özellikler
Yaş (ortss)
Cinsiyet
Sınıf

Aile tipi

Kadın
Erkek
1.
2.
3.
4.

Sınıf
Sınıf
Sınıf
sınıf

Geniş
Çekirdek
Parçalanmış
Kardeş varlığı Var
Yok
Kardeş sayısı 1
2
3 ve üzeri
Çocukları
Evet
sevme
Hayır
Biraz
Başka
bir Evet
çocuğun
bakımını
Hayır
üstlenme
Çocuk sağlığı Evet
dersini alma Hayır
Pediatri
Evet
hemşiresi
Hayır
olmayı
isteme

Sayı (%)
20,992,98
172 (78,2)
48 (21,8)
66 (30)
52 (23,6)
42 (19,1)
60 (27,3)
37 (16,8)
175 (79,5)
8 (3,6)
209 (95)
11 (5,0)
57 (25,9)
57 (25,9)
95 (43,2)
189 (85,9)
9 (4,1)
22 (10)
93 (42,3)
127 (57,7)
103 (46,8)
117 (53,2)
113 (51,4)
107 (48,6)

Öğrencilerin çocuk sevme ölçeği toplam puan ortalamasının 80,6715,11 ile yüksek düzeyde
olduğu, cinsiyete göre puanlar karşılaştırıldığında kız öğrencilerin puanlarının anlamlı derecede
yüksek olduğu (p=0,04) ve mezuniyet sonrası pediatri hemşiresi olarak çalışmayı isteyenlerin
istemeyenlere göre çocuk sevme puanlarının daha yüksek olduğu bulundu (p=0,001) (Tablo 2).
Öğrencilerin çocuk sevme ölçeği puanlarının okudukları sınıftan, kardeş sahibi olma
durumlarından, kardeş sayısından etkilenmediği saptandı. Bunun yanı sıra çocuk sağlığı dersini
almış olma (p=0,68) ve bir çocuğun bakımını üstlenme durumlarına göre (p=0,09) puanlar
karşılaştırıldığında anlamlı bir fark olmadığı bulundu (Tablo 2).
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Tablo 2. Öğrencilerin Bazı Özelliklerine Göre BÇSÖ Puan Ortalamalarının Karşılaştırılması

Özellikler
Cinsiyet

Kadın
Erkek
Çocuk sağlığı Evet
dersi alma
Hayır
Pediatri
Evet
hemşiresi
olarak
Hayır
çalışmayı
isteme
Başka
bir Evet
çocuğun
bakımını
Hayır
üstlenme

Ortss
81,8914,42
76,2916,82
80,6114,62
80,7215,60
83,1515,24

İstatistiki Değerlendirme
U=3325 Z=-2.062
p=0,04
U=5835 Z=-0,404
p=0,68
U=4513 Z=-3,252
p=0,001

78,0414,59
82,4914,76

U=5119 Z=-1,688
p=0,09

79,3315,29

 Mann Whitney U Testi

SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırmada öğrencilerin çocuk sevme puanlarının yüksek düzeyde olduğu, cinsiyetin ve pediatri
hemşiresi olarak çalışmak istemenin çocuk sevme puanlarını etkilediği, çocuk sağlığı dersini almış
olma, bir çocuğun bakımını üstlenme, kardeş sahibi olma, kardeş sayısı, aile tipi gibi özelliklerden
etkilenmediği belirlendi.
Hemşirelik eğitiminin temelinde hümanizm olması nedeniyle, ayrıca toplumumuzda çocukların
sevilme düzeyinin yüksek olması nedeniyle hemşirelik öğrencilerinin çocuk sevme düzeylerinin
yüksek olması beklenen bir durumdur. Çalışma sonucumuzun literatürdeki bu konuyla ilgili diğer
çalışmalarla uyumlu olduğu görülmektedir. Hemşirelik öğrencileriyle yapılan çalışmalarda (Mutlu
ve Balcı, 2010:155; Kostak, 2013:53; Altay ve Törüner, 2014:168; Bektaş ve ark, 2015:39; Aşçı ve
ark, 2017:25) çocuk sevme puanları yüksek düzeyde bulunmuş olup, hemşirelerle yapılan
çalışmalarda da (Erdem ve Duyan, 2011:298; Tural Büyük ve ark, 2014:132; Kostak ve ark,
2017:150) çocuk sevme düzeyi açısından benzer sonuçlar elde edilmiştir. Hemşirelik dışındaki
meslek gruplarıyla yapılan çalışmalarda; çocuk gelişim ve sosyal hizmet bölümlerinde okuyan
öğrencilerin de çocuk sevme düzeylerinin yüksek olduğu ve çocuk gelişimi bölümünün sosyal
hizmet bölümündeki öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu bulunmuştur
(Duyan ve Gelbal, 2008:46). İlköğretim öğretmenleriyle yapılan bir çalışmada da çocuk sevme
puanlarının yüksek düzeyde olduğu görülmektedir (Gelbal ve Duyan, 2010:131). Bu sonuçlar
çocuklarla ilgili çalışan meslek gruplarında çocukları seven bireylerin çalıştığını
düşündürmektedir.
Cinsiyete göre çocuk sevme puanları karşılaştırıldığında, çalışmamızda kız öğrencilerin
puanlarının daha yüksek olduğu görüldü. Kostak’ın (2013) çalışmasında da kız öğrencilerin
puanlarının daha yüksek olduğu görülürken, Bektaş ve arkadaşlarının (2015) ve Aşçı ve
arkadaşlarının (2017) çalışmasında cinsiyete göre fark olmadığı bulunmuştur. Çalışmamızdaki
sonucun kültürümüzde çocuk bakımının kadın cinsiyete atfedilmesi ve her kadının annelik
içgüdüsüne sahip olması bakımından beklenen bir sonuç olduğu düşünülürken, günümüzde
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toplumsal cinsiyet ayrımının azalması ve çocuk bakımının her iki ebeveyne eşit sorumluluk
yüklemesi açısından literatürde farklı sonuçlar olduğu görülmektedir.
Bu çalışmada pediatri hemşiresi olarak çalışmak isteyen hemşirelik öğrencilerinin çocuk sevme
düzeylerinin daha yüksek olduğu görüldü. Pediatri hemşiresi olmak istemeyi belirleyen en
önemli faktör çocuk sevgisidir (Erdem ve Duyan, 2011:302; Kostak, 2013:55). Çalışmamızdaki
öğrencilerin %51,4’ü pediatri hemşiresi olmayı isterken Kostak’ın (2013) çalışmasında da
öğrencilerin %58,6’sı çocuk kliniklerinde çalışmayı istediklerini ifade etmişlerdir. Yoğun ve stres
düzeyi yüksek klinikler olarak bilinen çocuk kliniklerinde öğrencilerin çalışmayı istemesi mutluluk
vericidir.
Çalışmamızda öğrencilerin çocuk sevme düzeylerinin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Dersinden etkilenmediği bulunmuş olup literatürdeki hemşirelik öğrencileriyle yapılmış bazı
çalışmalarla sonucun uyumlu olduğu görülmektedir (Kostak, 2013:53; Altay ve Törüner,
2014:168). Mutlu ve Balcı ise bu sonucun aksine hemşirelik öğrencilerinin staj öncesine göre staj
sonrası çocuk sevme puanlarının yüksek olduğunu bulmuştur (Mutlu ve Balcı, 2010:155). Çocuk
kliniklerinde öğrencilerin olumlu duygular içinde çalışabilecekleri ortamların oluşturulması ve
çocuk sevme düzeylerinin klinik deneyim öncesi ve sonrası değerlendirilmesinin yararlı olacağı
düşünülmektedir.
Bu çalışmanın sonuçları doğrultusunda; hemşirelik öğrencilerinin mezuniyet sonrası çalışacakları
kliniği belirlemede çocuk sevme düzeylerinin göz önüne alınması, bu konuda daha fazla sayıda
örneklemle daha geniş çalışmalar yapılması, hemşirelik lisans/yüksek lisans ders içeriklerinde
çocuk sevme, çocuklarla terapötik iletişim gibi içeriklere yer verilmesi önerilmektedir.
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Bandırma ve Çevresinde Bulunan Engelli Bireyler ve
Bölgedeki Olanaklar
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nur YILMAZ 1
Dr. Öğr. Üyesi Gülhan YILMAZ GÖKMEN 2
ÖZET:
Dünya Sağlık Örgütünün tanımlamasına göre sağlık bakımından bozukluk (impairment) geçici veya kalıcı
olabilen psikolojik ya da fiziksel yapı veya fonksiyonlarındaki bir kaybı veya anormalliği ifade eden bu tanım
organ düzeyindeki bozuklukları ifade eder, hastalığın belirti ve bulgularını içerir. Özürlülük (disability)
doğuştan veya sonradan olan herhangi bir noksanlık sonucu meydana gelen bedensel, zihinsel, ruhsal,
duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş, normal yaşamın gereklerine uyamayan kişiler
için, bir işi yapabilme yeteneğinin kaybedilmesi veya kısıtlanması durumunu ifade eder. Engellilik
(handicap) bir noksanlık veya sakatlık sonucunda, belirli bir kişide meydana gelen ve o kişinin yaş, cinsiyet,
sosyal ve kültürel durumuna göre normal sayılabilecek faaliyette bulunma yeteneğini önleyen ve
sınırlayan dezavantajlı bir durumu ifade eder.
Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Haziran-2019’da yayınlanan istatistik bülteninden
alınan bilgiye göre ülkemizde en az bir engeli olan (3 ve daha yukarı yaş) nüfusun oranı %6,9 (4.876.000
kişi)’dur. Bandırma ve çevresi için engellilik durumu değerlendirildiğinde; Bandırma, Erdek, Manyas,
Gönen ve Marmara’dan Bandırma Rehberlik ve Araştırma Merkezi’ne gelen başvurular incelenerek
Bandırma ve çevresinde toplam 13.014 engellinin bulunduğu görülmüştür. Bu sayı Türkiye geneli engelli
nüfus oranına göre düşük olmakla birlikte azımsanamayacak düzeydedir. Ortopedik özürlü, görme özürlü,
işitme özürlü, dil ve konuşma özürlü, zihinsel özürlü ve süreğen hastalık alt gruplarına göre inceleme
yapıldığında en çok engelli sayısının zihinsel yetersizlik grubunda olduğu bunu takiben 2. sırada ortopedikbedensel yetersizliğin geldiği görülmektedir.
Bandırma ve çevresinde engellilerin, erişebilecekleri 1. ve 2. basamak sağlık hizmetlerinin yanında, özel
eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alabilecekleri özel eğitim okulları ve özel eğitim ve rehabilitasyon
merkezleri bulunmaktadır. Bandırma ve çevresi engelli bireyler açısından avantajlı bir bölgedir. Gönen’de
bulunan şifalı kaplıca suları bölgede hidroterapi ve aquaterapi imkanı sunmaktadır. Bandırma’nın coğrafi
olarak deniz kenarında bulunması sebebi ile deniz suyunun, deniz ürünlerinin ve kıyı ikliminin sistematik
kullanımına dayanan, kendi kendine uygulanabilen deniz banyoları gibi bazı talossoterapi yöntemleri
erişilebilir durumdadır. Bandırma’ya 50 km uzaklıkta bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı
Hippoterapi Merkezi engelli bireylerin at yardımlı yapılan rehabilitasyon uygulamalarına ulaşabilmesini
sağlamaktadır.
Yerel yönetimlerin dikkati engelli popülasyonuna yönlendirilerek engellilerin ulaşabilecekleri olanakların
artması sağlanabilir. Bunun yanında hali hazırda var olan hizmetlerin duyurulması engelli bireylerin bu
konudaki farkındalığını arttıracaktır. Engelli bireylerin bölgede sunulan ve potansiyel olarak sunulabilecek
hizmetlere erişimi yaşam kalitelerini ve fonksiyonelliği arttıracaktır. Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi’nin ilgili bölüm ve birimlerinin ilgili kuruluşlar ile iş birliği içerisinde sosyal sorumluluk
projelerinde yer almasının hem üniversite öğrencilerine hem de engelli bireylere fayda sağlayacağını
düşünmekteyiz.
Anahtar sözcükler: Bandırma, Engelli, Özürlü
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Persons with Disabilities in Bandırma and Its Surroundings and
Facilities in The Region

Asst. Prof. Dr. Fatma Nur YILMAZ 1
Asst. Prof. Dr. Gülhan YILMAZ GÖKMEN 2

ABSTRACT:
According to the definition of the World Health Organization, this definition refers to a loss or abnormality
in the psychological or physical structure or function, which may be transient or permanent, refers to
disorders at the organ level and includes the signs and symptoms of the disease. Disability refers to the
loss or restriction of the ability to do a job for people who have lost their physical, mental, spiritual,
emotional and social abilities to various degrees and are unable to comply with the requirements of
normal life. Handicap refers to a disadvantageous situation that occurs as a result of a deficiency or
disability that prevents and limits the ability of a person to perform activities that may be considered
normal according to their age, sex, social and cultural status.
According to information obtained from the statistical bulletin published by the General Directorate of
Services for the Disabled and Elderly in June-2019, the proportion of the population with at least one
disability (age 3 and over) in our country is 6.9% (4,876,000 people). When disability status is evaluated
for Bandırma and its surroundings; The applications from Bandırma, Erdek, Manyas, Gönen and Marmara
to Bandırma Guidance and Research Center were examined and it was observed that there were 13,014
disabled people in and around Bandırma. This number can not be underestimated although the overall
Turkey is at a level lower than the proportion of the population with disabilities. When orthopedic
disability, visual disability, hearing disability, language and speech disability, mental disability and chronic
disease subgroups are examined, it is seen that the number of disabilities is in the mental disability group,
followed by orthopedic-physical disability.
There are special education schools and special education and rehabilitation centers in Bandırma and its
environs, in addition to the 1st and 2nd level health services accessible to the disabled. Bandırma and its
environs are an advantageous region for disabled people. The healing spa waters in Gönen offer
hydrotherapy and aquatherapy in the region. Since Bandırma is located geographically at the seaside,
some talossotherapy methods, such as self-applicable sea baths, are based on the systematic use of sea
water, seafood and coastal climate. The Hippotherapy Center, which is 50 km away from Bandırma,
provides access to horse-aided rehabilitation practices.

The attention of the local administrations can be directed to the disabled population to increase the
opportunities for the disabled. In addition, publicizing the services already available will increase
awareness of people with disabilities. Access to the services offered and potentially available in the region
by disabled people will improve their quality of life and functionality. We believe that the participation of
the related departments and units of Bandırma Onyedi Eylül University in social responsibility projects in
cooperation with the related institutions will benefit both university students and disabled individuals.
Keywords: Bandırma,Handicap, Disability
JEL Code: I12
1Bandırma
2

Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, fyilmaz@bandirma.edu.tr
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GİRİŞ
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) The international Classification of Impairments, Disabilities and
Handicaps adlı belgesinde yaptığı tanımlamalara göre; Bozukluk (impairment) sağlık bakımından
anatomik, fizyolojik ve psikolojik işlev veya yapılardaki eksikliği ve anormalliği ifade eder.
Özürlülük (Disability) doğuştan veya sonradan olan herhangi bir bozukluk sonucu meydana gelen
bedensel, zihinsel, ruhsal, duygusal ve sosyal yetilerini çeşitli derecelerde kaybetmiş kişiler için,
bir aktiviteyi normal tarza ve normal kabul edilen sınırlar içinde gerçekleştirmedeki kısıtlılık veya
yetersizlik durumunu ifade eder. Engellilik (Handicap) bir noksanlık veya özür nedeniyle yaşa,
cinsiyete, sosyal ve kültürel duruma göre normal sayılabilecek faaliyette bulunma yeteneğini
sınırlayan dezavantajlı durumu ifade eder (Oral, A et all. 2016:84 ; Şişman, Y. 2012:76)
Birleşmiş Milletler Genel Toplantısı’nda 13 Aralık 2006 tarihinde kabul edilen, ülkemiz tarfından
imzalanmış ve 3 Aralık 2008 tarihinde kanun olarak onaylanmış olan“Engellilerin Haklarına ilişkin
Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” 1. Maddesinde “Engelli kavramı diğer bireyler ile eşit koşullar
altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli
fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişileri içermektedir” biçiminde
tanımlanmıştır (Oral, A et all. 2016:85 ; Şişman, Y. 2012:76; Engellilerin Haklarına İlişkin, 2008)
DSÖ, gelişmiş ülkelerde nüfusun %10’unu, gelişmekte olan ülkelerde %12’sini özürlülerin
oluşturduğunu bildirmektedir (Disability Prevention and Rehabilitation, 1981). Ülkemizde ise
engellilik prevalansı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2002 Türkiye Özürlüler Araştırması
sonuçlarına göre %12.3 olarak saptanmıştır (Türkiye Özürlüler Araştırması, 2002). Dünya
Engellilik Raporu (DER)’de önerilen uluslararası sınıflamalara uygun güncel ölçütlerle
karşılaştırılabilir veriler sağlamak doğrultusunda 2011 yılında engellilik ile ilgili Nüfus ve Konut
Araştırması gerçekleştirilmiştir. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri
Genel Müdürlüğü tarafından Temmuz-2019’da yayınlanan istatistik bülteninden alınan bilgiye
göre ülkemizde üç yaş ve üzeri bireylerde “ciddi güçlük/hiç yapamama” düzeyinde en az bir
engeli olan nüfusun oranı %6,9 (4.876.000 kişi)’dur (Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni, 2019).

YÖNTEM
Bandırma ve çevresinde engellilik durumunu değerlendirmek için T.C Milli Eğitim Bakanlığı
Bandırma İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden gerekli izinler alınarak Bandırma Rehberlik ve
Araştırma Merkezi’nden (RAM) Bandırma, Erdek, Manyas, Gönen ve Marmara Adası’ndaki
engelli sayısı ve engel türleri ile ilgili sayısal veriler istenmiştir. Gelen verilere göre engel türleri
ve özür grupları incelenmiştir. Mevcut engel türleri ve özür grupları göz önünde bulundurularak
Bandırma ve çevresinde engellilerin erişebilecekleri hizmet ve rehabilitasyon olanakları
derlenmiştir.

BULGULAR
Bandırma Rehberlik ve Araştırma Merkezi’nden alınan sayısal veriler incelenerek Bandırma ve
çevresinde toplam 13.014 engelli bireyin bulunduğu görülmüştür (Tablo 1). Sayıca en çok olan
Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik özür grubunda 2692’si erkek, 1618’i kız olmak üzere toplam
4310 birey bulunmaktadır. İkinci sırada 2126 birey ile Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik özür
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grubu yer almaktadır. Bunları takiben üçüncü sırada ise 1994 birey ile bedensel yetersizlik özür
grubu bulunmaktadır.

Tablo 1.Bandırma ve Çevresinde Bulunan Engelli Bireyler ile İlgili Sayısal Veriler
Özür Grupları
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hafif Düzeyde Zihinsel Yetersizlik
Orta Düzeyde Zihinsel Yetersizlik
Bedensel Yetersizlik
Dil ve Konuşma Güçlüğü
Ağır Düzeyde Zihinsel Yetersizlik
Özel Öğrenme Güçlüğü
Otizm
Dikkat eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
İşitme Yetersizliği
Yaygın Gelişimsel Bozukluk
Diğer
Genel Toplam

Erkek

Kız

Toplam

2692
1218
1222
670
344
372
466
239
133
162
658

1618
908
772
341
253
181
86
81
107
36
455

4310
2126
1994
1011
597
553
552
320
240
198
1113

8176

4838

13014

Bandırma ve Çevresinde Sunulan Hizmet ve Rehabilitasyon Olanakları
Bandırma ve çevresinde engellilerin, erişebilecekleri 1. ve 2. basamak sağlık hizmetlerinin
yanında, özel eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alabilecekleri 2’si Bandırma’da, 2‘si Gönen’de
olmak üzere toplam 4 Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi bulunmaktadır. Ayrıca bölgede
bulunan 3 özel eğitim okulundan 2’si Bandırma’da 1’i Gönen’dedir. Bandırma ve çevresi engelli
bireylerin erişebileceği olanaklar açısından avantajlı bir bölgedir.
Hidroklimatoloji, Balneoterapi ve Kaplıca Tedavisi
Tıbbi Ekoloji ve Hidroklimatoloji, kas ve iskelet sistemi hastalıklarının tedavisinde farmakoterapi
ile birlikte hidroklimatolojik tedavi unsurlarını (termomineralli sular, peloid, gaz ve diger termal
unsurlar) kullanan bir tıp disiplinidir. Balneoterapi, ise mineralli ve termal sular (şifalı sular),
peloidler (şifalı çamurlar) ve gazlar gibi doğal unsurların banyo, içme ve inhalasyon yöntemleriyle
kullanılması ile yapılan bir tedavi yöntemidir. Balneoterapi, kaplıca ve kür merkezlerinde özgün
tedavi modalitesi olarak kullanılmaktadır (Karagülle, Z. 2008:225). Günümüzde doğal termal
mineralli su banyoları ile birlikte peloid (termal çamur), masaj ve egzersiz gibi uygulamaların
kombine yapıldığı bir tedavi şekli olarak birçok Avrupa ülkesi, Japonya, İsrail ve Türkiye’de yaygın
olarak kullanılmaktadır (Uçar M. et all. 2009:923). Kaplıcalar ve hidroklimatoloji biliminin
gelişmesi ülkemizde 28 Kasım 1938'de yayınlanan düzenleme ile sağlanmıştır (Karaarslan, F.
2019:9). 2 Kaplıca tedavisi yada kaplıca kürü ise, balneoterapinin başka tedavi yöntemleriyle
birlikte, kompleks bir kür programı çerçevesinde kullanılmasını ifade eder(Karagülle, Z.
2008:225). Gönen’de bulunan şifalı kaplıca suları bölgede hidroterapi ve aquaterapi imkanı
sunmaktadır.
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Hidroterapi
Suyun değişik biçimlerde terapötik kullanımı hidroterapi kavramı ile ifade edilir ve uygarlığın
başlangıcına kadar geri gider. Hidroterapi, suyun, üç halinin sıvı buz ve buhar olarak, sıcak veya
soğuk uygulamalar şeklinde sağlığı koruma ve hastalıkları tedavi etme amacıyla kullanımı diye
genel olarak tanımlanır. Başlıca hidroterapi yöntemleri tam vücut veya lokal ve oturma
banyoları, buhar banyoları, kolon irrigasyonu ve sıcak ve/veya soğuk kompres ve buz
uygulamalarıdır (Karagülle, Z. 2008:224).
Talossoterapi
Talassoterapi bir deniz kıyı şeridinde ve tıbbi denetim kontrol altında prevensiyon veya tedavi
amacıyla uygulanan özel bir klimaterapi yöntemidir; deniz ortamının yani deniz iklimi, güneş,
deniz suyu, deniz çamuru, deniz yosunu, deniz kumu ve denizden elde edilen bazı diğer
maddelerin değişik yöntemlerle kombine kullanımıdır (Karagülle, Z. 2008:225). Bandırma’nın
coğrafi olarak deniz kenarında bulunması sebebi ile deniz suyunun, deniz ürünlerinin ve kıyı
ikliminin sistematik kullanımına dayanan, kendi kendine uygulanabilen deniz banyoları gibi bazı
talossoterapi yöntemleri erişilebilir durumdadır.
At Yardımlı Uygulamalar
At yardımlı rehabilitasyon uygulamalarını, Rekreasyonel Ata Binme Tedavisi (RABT) ve
hippoterapi şeklinde ikiye ayırmak mümkündür. RABT at eğitmeni ve eğitimli atlar ile yapılır ve
sadece atın yavaş ve istikrarlı yürüyüşü esnasında progresif olarak denge ve postürün
korunmasına odaklanılır (Şık, B. Y et.all. 2012:602) . Hippoterapi ise at eğitmeni eşliğinde
rehabilitasyon ekibi tarafından yapılan tedavidir. Hippoterapide ergoterapist veya fizyoterapist,
atın hareketlerini bir tedavi aracı veya yöntemi olarak kullanır ve çocuğun fonksiyonel
sınırlılıklarını göz önüne alarak yürüme, denge, postür ve mobilite ile ilgili kaba motor
fonksiyonların ve denge reaksiyonlarının, ince motor kontrolün ve bilişsel becerilerin
geliştirilmesine odaklanır (Şık, B. Y et.all. 2012:602) (Karayağız Muslu, G. 2011:83). Bandırma’ya
50 km uzaklıkta bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Hippoterapi Merkezi engelli
bireylerin at yardımlı yapılan rehabilitasyon uygulamalarına ulaşabilmesini sağlamaktadır.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu’nda 2018 yılında sunulan “Balıkesir Bandırma’da
Hizmet Veren Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezlerinin Erişilebilirlik Özelliklerinin
İncelenmesi” isimli çalışmada Bandırma Rehberlik ve Araştırma Merkezine bağlı faaliyet
gösteren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin erişilebilirliği değerlendirilimiştir.
Çalışmaya göre merkezlerin erişilebilirlikleri uygun olmakla beraber geliştirilebilir bazı durumlar
gözlenmiştir. Engelli bireylerin sosyal hayata ve eğitime tam katılımı için sadece hizmet aldıkları
merkezler değil, bu merkezlerin yer aldığı sokaklar, caddeler ve lokasyonlar da engelliye göre
düzenlenmelidir. Yerel yönetimlerin dikkati engelli popülasyonuna yönlendirilerek engellilerin
ulaşabilecekleri olanakların artması sağlanabilir ve erişilebilirlik arttırılabilir. Bunun yanında hali
hazırda var olan hizmetlerin duyurulması engelli bireylerin bu konudaki farkındalığını
arttıracaktır. Engelli bireylerin bölgede sunulan ve potansiyel olarak sunulabilecek hizmetlere
erişimi yaşam kalitelerini ve fonksiyonelliği arttıracaktır. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin
ilgili bölüm ve birimlerinin ilgili kuruluşlar ile iş birliği içerisinde sosyal sorumluluk projelerinde
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yer almasının hem üniversite öğrencilerine hem de engelli bireylere fayda sağlayacağını
düşünmekteyiz.
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ÖZET:
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), akciğer kapasitesinde azalma ve hava yolu direncinde artma
ile karakterize, kronik ilerleyici bir akciğer hastalığıdır. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre KOAH, 2030
yılında dünyada ölüm nedenleri sıralamasında %8,6’lık payla üçüncü sırada yer alması beklenmektedir.
KOAH gelişiminin en önemli nedeni aktif olarak sigara/tütün ürünü kullanmak ya da pasif olarak dumana
maruz kalmaktır. Ayrıca açık ve kapalı hava kirliliği, mesleki maruziyet, biyokütle yakıtlarının yakılması ve
genetik faktörler de hastalık gelişiminde etkilidir. KOAH’lı hastaların çoğu, basit aktiviteler sırasında bile
ortaya çıkan efor dispnesi nedeniyle günlük yaşam aktivitelerini yapmakta zorluk çeker ve gelişen hareket
korkusu sonucu sedanter bir yaşam tarzını tercih ederler. Bunun sonucunda fiziksel aktivite düzeyleri
düşer ve egzersiz kapasiteleri azalır. Hastalar, günlük yaşamlarında düşük fonksiyonel kapasitesiteye sahip
ve ilaca bağımlı bireyler haline gelirler. Bu durum, hastalığın semptomlarının açığa çıkmasını veya
ilerlemesini hızlandırır ve yaşam kalitelerini düşürür. Bir süre sonra da kısır bir döngüye yol açarak
hastalığın tedavisini zorlaştırır. KOAH’ın tedavisinde farmakolojik tedavinin yanında pulmoner
rehabilitasyon (PR) da çok önemli bir yere sahiptir ve KOAH’ın güncel tedavi kılavuzlarında yer almaktadır.
PR kronik solunum sistemi hastalığı olan bireylerde fiziksel, emosyonel durumu düzeltmeyi ve sağlığı
geliştirici kalıcı davranışları sağlamayı hedefleyen, hasta değerlendirmesini takiben bireysel olarak
belirlenen egzersiz, eğitim ve davranış değişikliği gibi yaklaşımları içeren, kapsamlı, interdisipliner tedavi
yaklaşımlarının bütünüdür. Ülkemize ait KOAH prevelansı ile ilgili veriler yetersiz olup farklı bölgelerde
yapılan çalışmalar %13 ila %19 arasında değişmektedir. Bandırma ve çevresindeki KOAH oranı
bilinmemektedir. Bandırma Devlet hastanesinin verileri incelendiğinde 2018 yılında 6978 kişinin KOAH
tanısıyla takip edildiği bu kişilerin de toplamda 13069 defa hastaneye başvuruda bulunduğu görülmüştür.
Bu hastalardan 484 kişinin KOAH tedavisi için ortalama yılda iki defa hastane yatışı bulunmaktadır. 2019
Ocak-Haziran döneminde ise 3208 kişi KOAH tanısıyla takip edilmiş ve toplamda 5314 defa hastaneye
başvuruda bulunmuşlardır. 189 kişi de yatarak tedavi almıştır. 154 bin nüfusa sahip olan Bandırma için bu
rakamlar Türkiye geneline göre düşük olmakla birlikte azımsanamayacak düzeydedir. Sanayileşmenin çok
olduğu Bandırma bölgesinde açık ve kapalı hava kirliliği ve mesleki maruziyet olması; doğalgazın heryere
ulaşamayıp biyokütle yakıtlarının yakılması KOAH’ı tetikleyebilir ya da atak sayısını arttırabilir. Bunların
kesin tespiti için geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır. Bandırma ve çevresi PR merkezi açısından
değerlendirildiğinde sadece Gönen Devlet Hastanesinde PR’nun uygulandığı görülmüştür. Bu merkezde
de yeterli ekipmanın bulunmamasına bağlı olarak hasta kapasitesi yetersizdir. PR programlarının
uygulanmasıyla hastaneye başvuru sayısı ve sıklığı, hastanede kalış süresi ve ilaç kullanımı azalmaktadır.
Bu sayede hastaların yaşam kalitesinin artmasının yanında sağlık harcamaları da azalmaktadır. Bandırma
Devlet Hastanesine PR ünitesinin kurulmasıyla hastaların pulmoner rehabilitasyona ulaşımları
kolaylaşacak, yaşam kaliteleri artacak ve ülke ekonomisine katkıda bulunulacaktır.
Anahtar Kelimeler: Bandırma, KOAH, Pulmoner Rehabilitasyon
JEL Kodu: I12, Z19
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ABSTRACT:
Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) is a chronic progressive lung disease characterized by
decreased lung capacity and increased airway resistance. According to World Health Organization COPD
data, COPD is expected to be the third cause of death in the world in 2030 with a share of 8.6%. The most
important reason for the development of COPD is the active use of cigarettes / tobacco products or
passive smoke exposure. In addition, indoor and outdoor air pollution, occupational exposure,
combustion of biomass fuels and genetic factors are also effective in disease development. Most patients
with COPD have difficulty performing daily living activities due to exertional dyspnea even during simple
activities and prefer a sedentary lifestyle as a result of fear of movement. As a result, physical activity
levels decrease and exercise capacity decreases. Patients become drug-dependent individuals with low
functional capacity in their daily lives. This accelerates the release or progression of the symptoms of the
disease and reduces their quality of life. After a while, it leads to a vicious cycle, making it difficult to treat
the disease. In addition to pharmacological treatment, pulmonary rehabilitation (PR) has an important
place in the treatment of COPD and is included in the current treatment guidelines of COPD. PR is a
comprehensive, interdisciplinary treatment approach aimed at improving the physical, emotional state
and providing health-promoting permanent behaviors in individuals with chronic respiratory disease,
including individualized exercise, training and behavioral change following patient evaluation. Data on the
prevalence of COPD in our country are insufficient and studies conducted in different regions vary
between 13% and 19%. The rate of COPD in and around Bandirma is unknown. When the data of Bandırma
State Hospital were examined, it was seen that 6978 people were followed up with the diagnosis of COPD
in 2018 and these people applied to the hospital in total 13069 times. 484 of these patients have an
average of two hospitalizations per year for the treatment of COPD. In January-June 2019, 3208 people
were followed-up with the diagnosis of COPD and applied to hospital in total 5314 times. 189 people
received inpatient treatment. 154 thousand These figures are for Banda has a population level can not be
underestimated, although low compared to overall Turkey. Open and closed air pollution and
occupational exposure in Bandırma region where industrialization is high; Burning of biomass fuels that
cannot reach natural gas everywhere can trigger COPD or increase the number of attacks. Large-scale
studies are needed for their precise detection. When Bandırma and its environs were evaluated in terms
of PR center, it was observed that PR was applied only in Gönen State Hospital. Patient capacity is
insufficient due to insufficient equipment in this center. The number and frequency of admission to
hospital, duration of hospital stay and drug use are reduced with the implementation of PR programs. In
this way, besides the increase in the quality of life of the patients, health expenditures also decrease. With
the establishment of the PR unit in Bandırma State Hospital, patients' access to pulmonary rehabilitation
will be facilitated, their quality of life will increase and the country's economy will be contributed.
Keywords: Bandırma, COPD, Pulmonary Rehabilitation
JEL Code: I12, Z19
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GİRİŞ
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH), genellikle zararlı partikül veya gazlara ciddi
maruziyetin neden olduğu havayolu ve/veya alveoler anormalliklere bağlı kalıcı hava akımı
kısıtlanması ve solunumsal semptomlarla karekterize, yaygın, önlenebilir ve tedavi edilebilir bir
hastalıktır (Vogelmeier et al., 2017). KOAH, tüm dünyada önde gelen morbidite ve mortalite
nedenidir. Bu durum önemli boyutlarda ve giderek artan ekonomik ve sosyal yüke neden
olmaktadır. KOAH prevalansı, morbidite ve mortalitesi ülkeler arasında ve aynı ülke içindeki
değişik kesimler arasında farklılıklar göstermektedir. KOAH, zararlı gazlara ve partiküllere uzun
süreli toplam maruziyeti ile, gene¬tik, hava yolu aşırı cevaplılığı ve çocuklukta yetersiz akciğer
gelişimi gibi birçok konakçı faktörünün karmaşık etkileşimi sonucu ortaya çıkmaktadır. KOAH
prevalansı genellikle doğrudan tütün kullanım prevalansı ile ilişkilidir. Fakat, birçok ülkede temel
risk faktörleri mesleki maruziyet, dış ortam ve iç ortam hava kirliliğidir. KOAH risk faktörleri ile
maruziyetin devam etmesi ve dünya nüfusunun yaşlanmasına bağlı olarak önü¬müzdeki on
yıllarda KOAH prevalansı ve yükünün artacağı öngörülmektedir. Yapılan çalışmalarda KOAH’ın
küresel prevalansının %11,7 olduğu bildirilmiştir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre KOAH,
2030 yılında dünyada ölüm nedenleri sıralamasında %8,6’lık payla üçüncü sırada yer alması
beklenmektedir (Vogelmeier et al., 2017).
Sağlık Bakanlığı’nca 2000 yılında yapılan ve Türkiye’de ölüm nedenlerini tahmin etmeyi
hedefleyen Ulusal Hastalık Yükü Çalışmasında, KOAH’ın üçüncü ölüm nedeni olduğu
bildirilmiştir. Ülkemize ait KOAH prevelansı ile ilgili veriler yetersiz olup farklı bölgelerde yapılan
çalışmalar %13 ila %19 arasında değişmektedir (Abul & Özlü, 2013; Arslan, Ilgazlı, Etiler, &
Hamzaoğlu, 2013).
KOAH‟ta doğrudan (tanı ve tedavi harcamaları) ve dolaylı (sakatlığın ekonomik sonuçları,
kaybedilen iş gücü, erken ölüm, hastalık nedeni ile yapılan harcamalar vb.) maliyet oldukça
yüksek düzeylerdedir (Qaseem et al., 2011). KOAH alevlenmeleri doğrudan maliyetin yaklaşık
%60’ına neden olmaktadır. KOAH’ın neden olduğu küresel ekonomik maliyet günümüzde 2,1
trilyon Amerikan Doları (USD $) düzeyindedir ve bu maliyetin 2030 yılına kadar 4,8 trilyon USD
$’a yükselmesi beklenmektedir (Murray et al., 2013). Bu konu ile ilgili Türkiye’de 2006 yılında
yapılan çalışmada KOAH olanların hastane yatış maliyetlerini hasta başına ortalama 1336 TL
olarak belirlemişlerdir (Kart et al., 2014).
KOAH Semptom ve Tedavisi
KOAH’ın başlıca semptomu kronik ve progresif dispnedir. Öksürük ve balgam çıkarma da en
önemli semptomlar arasında yer alır. KOAH ilerledikçe öksürükte ve dispnede artış görülürken,
pürülan balgam ve hırıltı (wheezing) varlığı gibi bulgular da ortaya çıkar ("Türk Toraks Derneği'nin
GOLD 2017 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Raporuna Bakışı," 2017). KOAH’ta temel
tedavi hastalık gelişiminin ve ilerlemesinin önlenmesidir. KOAH’ta koruma ve tedavi için risk
faktörlerinin belirlenmesi ve maruziyetin azaltılması önemlidir. Sigara içimi KOAH’ta en yaygın
karşılaşılan ve kolayca belirlenebilen risk faktörüdür. Bu nedenle sigara içen tüm kişilerde
sigarayı bırakma sürekli olarak teşvik edilmelidir. Buna ek olarak mesleki toz, duman ve gazlara
ve iç/dış ortam hava kirleticilerine kişisel toplam maruziyeti azaltmak hedefi mutlaka gözönünde
tutulmalıdır (Vogelmeier et al., 2017).
KOAH’ta semptomların tedavisi için farmakolojik tedavi ( Bronkodilatörler, Kortikosteroidler,
Fosfodiesteraz-4 inhibitörleri…) uygulanırken gerekli durumlarda cerrahi yaklaşımlar uygulanır.
KOAH’ın yönetiminde farmakolojik tedavi kadar non-farmakolojik tedavi de önemli bir yere
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sahiptir ve KOAH’ın güncel tedavi kılavuzlarında yer almaktadır (Vogelmeier et al., 2017). Nonfarmakolojik tedavi eğitim ve özyönetim, fiziksel aktivite ve pulmoner rehabilitasyonu
kapsamaktadır.
KOAH ve Pulmoner Rehabilitasyon
KOAH’lı hastaların çoğu, basit aktiviteler sırasında bile ortaya çıkan efor dispnesi nedeniyle
günlük yaşam aktivitelerini yapmakta zorluk çeker ve gelişen hareket korkusu sonucu sedanter
bir yaşam tarzını tercih ederler. Bunun sonucunda fiziksel aktivite düzeyleri düşer ve egzersiz
kapasiteleri azalır. Azalan fiziksel aktivite ve sedanter yaşam tarzı, hastaların kas-iskelet
sistemleri üzerinde de olumsuz etkilere yol açar ve postüral bozukluklara neden olur. Sonuç
olarak hastalar, günlük yaşamlarında düşük fonksiyonel kapasitesiteye sahip ve ilaca bağımlı
bireyler haline gelirler. Bu durum, hastalığın semptomlarının açığa çıkmasını veya ilerlemesini
hızlandırır; depresyon ve anksiyeteye yol açarak yaşam kalitelerini düşürür. Bir süre sonra da
kısır bir döngüye yol açarak hastalığın tedavisini zorlaştırır. KOAH’ın tıbbi tedavisinde birçok
yöntem uygulanmasına rağmen, ortaya çıkan bu kısır döngü nedeniyle tedavideki başarı oldukça
düşmektedir (Coventry et al., 2013). Bu kısır döngüyü kırmak için Pulmoner Rehabilitasyon doğru
bir yaklaşımdır.
Pulmoner Rehabilitayon (PR) kronik solunum sistemi hastalığı olan bireylerde fiziksel, emosyonel
durumu düzeltmeyi ve sağlığı geliştirici kalıcı davranışları sağlamayı hedefleyen, hasta
değerlendirmesini takiben bireysel olarak belirlenen egzersiz, eğitim ve davranış değişikliği gibi
yaklaşımları içeren, kapsamlı, interdisipliner tedavi yaklaşımlarının bütünüdür (Spruit et al.,
2013). PR’nin amacı bireylerin günlük yaşam aktivitelerindeki kısıtlılığın azaltılması, fonksiyonel
kapasitenin arttırılması, semptomların azaltılması, hastalığın sistemik etkilerini geri döndürerek
ya da stabilize ederek sağlıkla ilişkili harcamaların azaltılması, uzun dönem sağlıkla ilişkili davranış
değişikliğini sağlayabilmektir (Kocabaş et al., 2014; Polat, 2015). Rehabilitasyon süreci ile elde
edilen iyileşmeyi korumak için hasta merkezli bir yaklaşımla, hastane temelli ve daha sonra
toplum temelli interdisipliner uygulamalar yapılmalıdır. Bunun için multidisipliner bir ekip
gereklidir. Pulmoner rehabilitasyon ekibi, konsültan hekim (göğüs hastalıkları uzmanı), geriatrist,
fizyoterapist (solunum terapisti), ergoterapist, hemşire, beslenme uzmanı, egzersiz fizyoloğu,
psikolog, sağlık ekonomistinden oluşur. Bakımda süreklilik sağlamak için multisipliner ekibin
üyelerinin rolleri açıkça tanımlanmış olmalıdır (Polat, 2015). Pulmoner rehabilitasyon
programlarının hastalığın başlangıcından son dönemine kadar sürmelidir ve uzun süreli
programlar (haftada 2-3 seans ve en az 8 hafta) daha etkin olduğu için tercih edilmelidir
(Rochester et al., 2015).
Ülkemizde Pulmoner Rehabilitasyon uygulamaları araştırıldığında PR uygulaması yapılan toplam
35 hastane ve merkez bulunduğu görülmüştür (Savcı S, 2017). Uygulama merkezlerinin sayıca
az olması, ulaşım güçlüğü, ventilatör bağımlılığı ya da yatağa bağımlılık gibi primer hasta kaynaklı
kısıtlılıklar; hastanede denetimli PR programlarının uygulanmasını sınırlandırmaktadır. PR
merkezlerinin sayısının ve kapasitelerin arttırılması için çaba gösterilmeli ve ayaktan protokollere
devam edemeyecek hastaların, ev temelli tedavi seçenekleri değerlendirilmelidir ("Türk Toraks
Derneği'nin GOLD 2017 Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) Raporuna Bakışı," 2017).
Bandırma ve Çevresinde KOAH ve Pulmoner Rehabilitasyon
Bandırma ve çevresindeki KOAH prevelansı net olarak bilinmemektedir. Bandırma Devlet
hastanesinden izin alınarak KOAH ile ilgili veriler incelendiğinde 2018 yılında 6978 kişinin KOAH
tanısıyla takip edildiği bu kişilerin de toplamda 13069 defa hastaneye başvuruda bulunduğu
görülmüştür. Bu hastalardan 484 kişinin KOAH tedavisi için ortalama yılda iki defa hastane yatışı
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bulunmaktadır. 2019 Ocak-Haziran döneminde ise 3208 kişi KOAH tanısıyla takip edilmiş ve
toplamda 5314 defa hastaneye başvuruda bulunmuşlardır. Bu hastalardan 189 kişi de yatarak
tedavi almıştır. 154 bin nüfusa sahip olan Bandırma için bu rakamlar Türkiye geneline göre düşük
olmakla birlikte azımsanamayacak düzeydedir.
Bandırma ve çevresi incelenerek KOAH için risk oluşturabilecek faktörler aşağıdaki gibi
belirlenmiştir:






Sanayi bölgesi olması: Sanayileşmenin çok olması hava kirliliğinin yanında fabrika
çalışanlarında mesleki maruziyete yol açmaktadır.
Biyokütle yakılması: Bandırma’da doğalgaz kullanımı başlamış olmasına rağmen hem
bandırma merkezde hem de çevre ilçelerde hala biyokütle ile ısınma devam etmektedir.
Bu da ciddi hava kirliliğine sebep olmaktadır.
Bandırma’nın transit kara ulaşımındaki yeri: Bandırma’nın Çanakkale ve Bursa arasında
konuşlanması ve Gönen, Erdek ve Manyas gibi önemli turizm destinasyonlarının
ortasında yer alması trafik yükünü ciddi ölçüde artırmaktadır. Kara ulaşım araçları havayı
kirletmektedir (KÖROĞLU T, 2018).
Bandırma’daki rüzgarın etkisi: Rüzgâr temiz havayı Bandırmaya taşıdığı gibi endüstriyel
kirli havayı da şehir merkezine taşımaktadır (Kılıç A, 2018).


Risk faktörlerinin kesin tespiti için geniş çaplı çalışmalara ihtiyaç vardır.
Bandırma ve çevresi PR merkezi açısından değerlendirildiğinde sadece Gönen Devlet
Hastanesinde PR’nun uygulandığı görülmüştür. Bu merkezin çevre ilçelere uzak olması, PR için
yeterli personelin ve ekipmanın bulunmaması bu merkezin hasta kapasitesini azaltmaktadır ve
pulmoner rehabilitasyonun etkin olarak uygulanmasını engellemektedir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
KOAH olan hastalarda PR programlarının uygulanmasıyla uygulanmasıyla günlük yaşam
aktivitelerindeki kısıtlılığın azalır, fonksiyonel kapasite mümkün olan en yüksek seviyeye çıkartılır
ve birey kendine yeter hale gelerek bağımsızlaşır. Böylece hastaların hastaneye başvuru sayısı
ve sıklığı, hastanede kalış süresi ve ilaç kullanımı azalır. Bu sayede sağlık harcamaları da
azalmaktadır.
Bandırma ve çevresinde donanımlı bir PR merkezinin eksikliği KOAH hastalarının nonfarmakolojik tedavi seçeneğini değerlendirememesine sebep olmaktadır. Dispne, inaktivite,
sosyal izolasyon, kötü yaşam kalitesi kısır döngüsüne girmiş hastaların tedavilerini yönetmek
zorlaşmaktadır. Bandırma Devlet Hastanesine PR ünitesinin kurulmasıyla hastaların PR’a
ulaşımları kolaylaşacak, yaşam kaliteleri artacak ve sağlık harcamaları azalarak ülke ekonomisine
katkıda bulunulacaktır. PR ünitesinin kaliteli ve güvenilir bir tedavi vermesi için bu konuda
uzmanlaşmış göğüs hastalıkları hekimi, solunum fizyoterapisti ve hemşire başta olmak üzere
diğer rehabilitasyon ekibinin istihdam edilmesi gerekmektedir.
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Bandırma’da Kamu Sağlık Hizmetleri Perspektifiyle Yaşlı
Refahının Analizi

Doç. Dr. Murat Çiftçi 1

ÖZET:
Yaşlılar, dezavantajlı gruplar içinde yer alan nüfus kesimidir. Bu sebeple de sosyal politika ve sosyal hizmet
disiplinlerinin kapsadığı önemli bir çalışma alanı özelliğine sahiptir. Genel olarak 65 yaş ve üstündeki nüfus,
yaşlı olarak tanımlanmaktadır. Geçmişte yaşlılık yaşında alt sınırsa 60 yaştır. Özellikle 75 yaş ve üstü
yaşlıların bakıma ihtiyaç duymaları olasılığı yükselmektedir. Günümüzde yaşlı nüfusun da kendi içerisinde
genç-yaşlı, orta-yaşlı, ileri-yaşlı, ihtiyar gibi alt yaş aralıklarına göre sınıflandırılması yapılmaktadır. Bu
çalışmada da 65 yaş ve üstü nüfus bütününü temel almak yerine 65 yaş ve üzerindeki 6 yaş aralığındaki
nüfusa göre analiz gerçekleştirilmesinin sebebi de alt ayrımların mevcut olmasındandır. Çalışmada kamu
sağlık hizmetlerine odaklanılmasının sebebiyse yaşlılık döneminde diğer dönemlere göre daha fazla ihtiyaç
duyulan sağlık hizmetlerinin yaşlı refahında büyük öneme sahip olmasındandır.
Çalışmada kamu sağlık hizmetleri perspektifiyle Bandırma’daki yaşlı nüfus refahının Balıkesir’e bağlı diğer
ilçelerle mukayesesine odaklanılmıştır. İstatistik uygulama çalışmasında kamu sağlık hizmetlerine ilişkin
veriler, Kamu Hastaneler Birliği’nin 2017 yılı raporundan derlenmiştir. Bandırma ve diğer ilçelerde 2017
yılındaki yaş dilimlerine göre nüfus sayılarıysa Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınmıştır. Kamu sağlık
hizmetlerine ilişkin on beş farklı değişken, yaş dilimindeki nüfus başına düşen miktara göre hesaplanarak
uygulamaya esas veriye dönüştürülmüştür. Bandırma’yla birlikte Balıkesir’e bağlı on beş ilçe ise,
uygulamanın gözlemlerini oluşturmuştur. İstatistik uygulama yöntemi olaraksa, bölgesel gelişmişlik
endekslerinin oluşturulmasında yaygın olarak kullanılan temel bileşenler analizinden yararlanılmıştır.
Elde edilen bulgulara göre altı yaş dilimine göre (65-69 yaş, 70-74 yaş, 75-79 yaş, 80-84 yaş, 85-90 yaş, 90
ve üzeri yaş) gerçekleştirilen altı temel bileşen analizinde de ilk temel bileşenin varyans açıklama oranı
kritik eşik değeri oluşturan 2/3’ün üzerinde gerçekleşmiştir (%73,341 ile %79,252 arasında). Bu sebeple
yaşlı refahında ilk temel bileşen, yaşlı refah endeksi olarak kabul edilmiştir. İkinci aşamada on beş ilçe
arasında temel bileşen skoru (yaşlı refah endeksi) büyükten küçüğe doğru sıralanmıştır. Böylece de yaşlı
nüfus başına düşen kamu sağlık hizmetinin en yüksek olduğu ilçeden en düşük olduğu ilçeye doğru refah
sıralaması gerçekleştirilmiştir. Altı yaşlı dilimi için gerçekleştirilen bütün temel bileşenler analizlerinde,
Bandırma’daki yaşlı refahının Balıkesir Merkez ilçeden (Karesi ve Altıeylül ilçeleri) sonra en yüksek ikinci
ilçe olduğu tespit edilmiştir. Buna köre Bandırma, yaşlı nüfus için kamu sağlık hizmetlerine göre Balıkesir’in
refah düzeyi en yüksek, en yaşanabilir ikinci ilçesidir.
Anahtar Kelimeler: Kamu sağlık hizmetleri, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, sosyal politika, bölge bilimi, Bandırma.
JEL Kodu: I11, I18, R58
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Analysis of Elder Welfare in Bandirma from the Perspective of
Public Health Services

Associate Professor Murat Çiftçi 1

ABSTRACT:
The elderly is one of the disadvantaged groups in population. For this reason, it has an important working
area covered by the disciplines of social policy and social service. In general, the population aged 65 and
over is defined as elderly. In the past, the minimum age limit for elderliness was 60 years old. Especially
the elderly who are 75 years old or older are more likely to need care. Nowadays, the elderly population
is classified according to lower age ranges such as young-old, middle-aged, old-aged, gaffer. In this study,
instead of taking the population as a whole as 65 years and over, the analysis performed according to the
population aged 65 and the upper 6 years because there is an existing sub-divisions difference. The reason
for focusing on public health services in this study is that health services, which are needed more in the
old age than the other periods, have a great importance in the elderly welfare.
The study focused on the comparison of elderly population welfare in Bandirma with other districts of
Balikesir from the perspective of public health services. In the statistical implementation study, data on
public health services are compiled from the report of the Public Hospitals Association in 2017. In
Bandirma and in the other districts, population numbers according to age brackets in 2017 are taken from
Turkey Statistic Institution. Fifteen different variables related to public health services are calculated
according to the amount per population in the age group and turned into practice data for application.
Fifteen districts of Balikesir, together with Bandirma, formed the observations of the application. As the
statistical application method, the main components analysis which is widely used in the formation of
regional development indices is used.
According to the findings, in all the six principal component analyzes performed according to six age
groups (65-69 years, 70-74 years, 75-79 years, 80-84 years, 85-90 years, 90 years and over), the variance
explanation ratio of the first principal component is above 2/3 which constitutes the critical threshold
(between 73,341% and 79,252 and over). For this reason, the first major component of the elderly welfare
is accepted as the elderly welfare index. In the second stage, the main component score (elderly welfare
index) is ranked from the highest to the lowest among the fifteen districts. Thus, welfare rankings are
realized from the district with the highest public health service per elderly population to the district with
the lowest. In the analysis of all major components performed for the six age groups, the elderly welfare
in Bandirma is the second highest district after Balıkesir Central district (Karesi and Altıeylul districts).
According to this, Bandirma is the second most livable district in Balikesir according to public health
services for the elderly population.
Keywords: Public health services, health management, social services, social policy, region science, Bandirma.
JEL Code: I11, I18, R58
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GİRİŞ
Sosyal politika dezavantajlılıkla mücadeleyi konu alan kamu politikaları bütünüdür. İlk çıkış
noktası çalışma hayatındaki dezavantajlılıkla mücadele olmuştur. Gelir ve serveti büyük ölçüde
elinde tutan burjuvazi karşısında gelir ve servetten yoksun geniş kitleleri ifade eden
proleteryanın bu dezavantajlı durumunu iyileştirmek için çalışma şartlarının iyileştirilmesine
yönelik ilk girişimler, çalışma yaşı alt sınırına yönelik kanunların getirilmesi ve çalışma
sürelerindeki azami sınırı belirlemeye yönelik girişimlerle başlamıştır. Daha sonra sendikal
faaliyetler, sosyal sigorta uygulamaları ve diğer eklemelerle sosyal politika uygulamalarında
anlamlı bir genişleme yaşanmıştır. Çalışma hayatına ilişkin ilk nesil sosyal politikalar için dar
anlamlı sosyal politika ifadesi tercih edilmektedir.
Esasen 19. yüzyıl boyunca sanayileşen ve sanayileşmiş Batı toplumlarında proleterya, halkın
çoğunluğunu oluşturmaktadır. Dolayısıyla da çalışma hayatında dezavantajlılıkla mücadele
zemini üzerine inşaa edilen bir sosyal politika da doğrudan ya da dolaylı olarak halkın
çoğunluğunu etkileyen kamu politikaları bütünü özelliğine sahiptir.
Yirminci yüzyıl boyunca seçme hakkının tabana yayılması ve cinsiyet ayrımcılığının aşamalı olarak
terk edilmesiyle birlikte halk, tebaa özelliğinden vatandaş özelliğine bürünebilmiştir. Bu da
siyasal karar alma sürecine yönetilenleri ifade eden elitler dışındaki halkın çok daha fazla etki
edebilmesi imkânını oluşturmuştur. Bu durum da sosyal politika uygulamalarının dar anlamlı
özelliğini ifade eden çalışma ilişkileri odaklı uygulama yapısını, toplumun tüm katmanlarını
içerecek ve doğrudan etkileyecek şekilde politika uygulama alanında genişlemesini beraberinde
getirmiştir.
Birleşmiş Milletler’in İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi uluslar üstü ölçekte sosyal politikanın
belki de anayasasını oluştururken, ulusal ölçekte halkın tamamındaki dezavantajlılıkları hedef
alacak şekilde kapsam genişlemesini sağlayan uygulama örneklerini de Beveridge raporunun
kabulüyle İngiltere ve 1938’de de Yeni Zelanda başlatmıştır. Sosyal politikanın dar anlamından
geniş anlamlı modern yapısına evrilmesinde de kuşkusuz sadece çalışanları etkilemeyen, aynı
zamanda çalışanların çalışmayan aile fertlerini de etkileyerek çalışma hayatı dışındakileri de
dolaylı dahi olsa kucaklayan sosyal güvenlik rejimlerinin oluşturulmasının etkisi olmuştur.
Sosyal politika içerisinde en geniş çalışma alanını oluşturan sosyal güvenlik, sosyal risklerin
oluşumu sonucunda yaşanan dezavantajlılıkla mücadeleye odaklanmıştır. Sosyal risklerin
oluşumu durumunda gelir kaybı ve/ya gider artışına yol açması, sosyal politika içerisinde sosyal
güvenlik uygulamalarının merkeze yerleşmesine yol açmıştır. Sosyal sigortaları ve tamamlayıcı
diğer programları içeren primli rejimlerde riske karşı korumada bireyin maliyete kısmen veya
tamamen katılımı esas tutulmuştur. Ancak bu rejim toplumun önemli bir kesimine sosyal politika
uygulanmasını engellediğinden, primsiz rejimi oluşturan sosyal yardım ve sosyal hizmet
uygulamalarıyla bütünleşik şekilde programların oluşturulmasını zorunlu kılmıştır.
Sosyal yardım faaliyetleri geçici veya sürekli yoksulluğun yol açtığı dezavantajlılıkla mücadelede
ağırlıklı olarak nakdi, bazen de ayni ödemelerle şekillenmiştir. Buna karşılık sosyal hizmetlerde
toplum refahının maksimize edilmesi üst hedef olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda da
dezavantajlılıkla mücadele, toplum refahının maksimize edilmesinde ilk aşamayı
oluşturmaktadır. Söz konusu toplum refahının maksimize edilmesinde de doğrudan kamunun
hizmet sunumu veya aracılar kullanılarak hizmet satın alınmasıyla gerçekleştirilmektedir. Son
yıllarda kamunun doğrudan hizmet sunumu yerine hizmet satın alması ağırlık kazanmıştır. Uzun
yıllardır sosyal hizmetlerin süregelen uygulama felsefesi bu çerçevede şekillenmektedir.
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Sosyal hizmetlerin toplum refahını arttırıcı fonksiyonu, vurgulandığı üzere öncelikle dezavantajlı
gruplara odaklanılmasına yol açmaktadır. Bu kapsamda da yoksullar, engelliler, eski hükümlüler,
yaşlı nüfus, çocuklar, kadınlar, göçmenler, sığınmacılar ve mülteciler, LGBT vb gruplar sosyal
hizmetlerin odaklandığı öncelikli kesimlerini oluşturmaktadır. Yaşlılar da sosyal risklere karşı
korunmaya muhtaçlıkta öncelikli dezavantajlı kesimler arasında yer aldığından, sosyal hizmet
uygulamaları içerisinde önemli bir yeri işgal etmektedir.
Sosyal politikanın alt disiplini olan sosyal güvenlik içerisinde yer alan sosyal hizmetler, sosyal
politika disiplininin temel prensiplerinden olan kamu eliyle politika uygulanması koşuluna
dayanarak öncelikli olarak kamu eliyle uygulamaları gerçekleştirmektedir. 1970’lerin ikinci
yarısında küresel ölçekte hâkim olmaya başlayan ve ülkemizde de 24 Ocak 1980 kararlarıyla
miladın oluştuğu neoliberal akımların etkisiyle kamu eliyle politika uygulamanın yanı sıra kamu
dışı gönüllü kuruluşlar eliyle de uygulamalara gidilmesi prensibi benimsenmiştir. Ancak kamu
uygulamaları ağırlığını hissettirmeye devam etmektedir.
Kamu eliyle gerçekleştirilen sosyal hizmet uygulamaları içerisinde de kamu sağlık hizmetleri
önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmanın hazırlanmasındaki çıkış noktası da kamu sosyal sağlık
hizmet sunumuna göre Balıkesir ilçelerindeki (dezvanatajlı grup özelliğindeki) yaşlı nüfus yaş
dilimlerine göre yaşlı refahının ilçeler arasındaki gelişmişlik sıralamasının gerçekleştirilmesidir.
Çalışma yöntemi olarak da çoklu bileşke endeks tasarımlarında yaygın olarak kullanılan çok
değişkenli istatistik yöntemlerinden temel bileşenler analizi tercih edilmiştir.

VERİLER, YÖNTEM VE LİTERATÜR
Veriler
Çalışmada kullanılan veriler 2017 yılına ait olup, Balıkesir ilçelerindeki 65 yaş ve üstündeki altı
yaşlı dilimindeki nüfuslar ile ilçelerdeki kamu hastanelerinde görev yapan sağlık personellerinin
sayıları ile hastane yatakları, başvuru ve poliklinik sayılarına dayanmaktadır. Yaşlı yaş dilimi sayısı
altı olup, kamu sağlık hizmet göstergesi değişkenlerinin sayısı ise on beştir. Dolayısıyla 15x6=90
farklı katsayı hesaplanarak altı farklı yaşlı yaş dilimi için altı ayrı temel bileşenler analizi
gerçekleştirilerek temel bileşen skorları tespit edilmiştir. Elde edilen temel bileşen skorlarına
göre de kamu sağlık hizmetleri açısından yaşlı refahı sıralama çalışması oluşturulmuştur.
İki ana veri gurubunda ilkini oluşturan yaşlı yaş dilimlerindeki nüfus miktarları TUİK’ten elde
edilmiştir. Buna göre yaşlı yaş dilimleriyse:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

65-69 yaş arasındaki nüfus sayısı,
70-74 yaş arasındaki nüfus sayısı,
75-79 yaş arasındaki nüfus sayısı,
80-84 yaş arasındaki nüfus sayısı,
85-89 yaş arasındaki nüfus sayısı,
90 ve üstü yaştaki nüfus sayısıdır.

İkinci ana veri grubuysa T.C. Sağlık Bakanlığı (2018)’ndan Balıkesir ilçelerine göre on beş veri
olarak derlenmiştir. Söz konusu veriler hem kamu hastanelerinde görev yapan sağlık
personellerinden hem de hastane yatağı ile başvuru ve poliklinik sayılarından oluşmaktadır. Buna
göre kamu sağlık hizmetleri göstergeleri:
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Hastanedeki yatak sayısı,
Yatan hasta sayısı,
Yoğun bakımda erişkin yatak sayısı,
Palyatif bakım merkezi yatak sayısı,
Tabip sayısı,
Uzman hekim sayısı,
Diş hekimi sayısı,
Hemşire ve ebe sayısı,
Hasta sayısı,
Poliklinik sayısı,
Başvuru sayısı,
Acil başvuru sayısı,
A grubu ameliyat sayısı,
B grubu ameliyat sayısı,
C grubu ameliyat sayısıdır.

Söz konusu yirmi bir göstergeden, altı farklı on beşer adet değişken elde edilerek temel bileşenler
analizi gerçekleştirilmiştir. Buna göre her bir ilçedeki her bir yaşlı diliminde yer alanların
sayılarına göre sağlık personeli ve diğer sağlık hizmet sunumu göstergelerinin hesaplaması ise
denklem 1’de gösterildiği gibi oluşturulmuştur. Buna göre formülasyonsa:
𝑋𝑖,𝑗 =

𝐻𝑖,𝑗
⁄𝑃
𝑖,𝑒

[1]

Denklemdeki Xi,j i ilinde j sağlık personeli veya sağlık hizmet sunumu göstergesi başına düşen
nüfusu sembolize etmektedir. Hi,j i ilinde j sağlık personeli veya sağlık hizmet sunumu
göstergesini ifade etmektedir. Pi,e ise i ilindeki e yaşlı dilimindekilerin nüfusunu göstermektedir.
Yöntem
Yaşlı dilimlerine göre Balıkesir ilçelerinde kamu sağlık hizmetlerine göre yaşlı refahı sıralamasının
gerçekleştirilmesi için çalışmada kullanılan istatistik yöntem temel bileşenler analizidir. Diğer adı
ana veya asal bileşenler analizi de olan bu çok değişkenli istatistik yöntemi, ağırlıklı olarak üç
sebeple kullanılmaktadır. Bu sebeplerse:




Çok sayıda verinin indirgenmesi,
Tahminleme yapılması,
Temel bileşen skorları hesaplayarak skor değerlerini büyükten küçüğe veya küçükten
büyüğe sıralamak suretiyle endeks oluşturmaktır (Özdamar, 2004: 213).

Bu çalışmada temel bileşenler analizinin uygulanmasının sebebiyse temel bileşen skorlarına
dayanarak yaşlı refahı sıralaması gerçekleştirmektir. Sıralama çalışmalarında ilk olarak çok sayıda
değişkeni temsil etme gücüne sahip daha az sayıda bileşen/ler elde edilmek suretiyle veri
indirgemesine gidilmektedir. İkinci aşamada asgari koşuları sağlayacak düzeyde en yüksek
varyans açıklama yüzdesine sahip temel bileşen veya bileşenler belirlenerek endeks
oluşturulmaktadır. Ardından da temel bileşen skorlarına göre oluşturulan endekse göreyse
sıralama yapılmaktadır. Bundan dolayı analize konu olan veri setini temsil edecek kaç temel
bileşenin olduğu sorusunun yanıtlanması son derece önemlidir.
Tatlıdil (1992: 127) ve Özdamar (2004: 229) değişken setini temsil ederek endeks olma
yeterliliğine sahip temel bileşen/lerin varyans açıklama oranının en az 2/3’e ulaşması gerektiğini

35

2nd International Symposium of Bandirma and its Surroundings - UBS’19
September 17-19, 2019 / Bandırma - TURKEY
savunmaktadırlar. Şayet en yüksek varyans açıklama oranına sahip birinci temel bileşen bu
koşulu sağlayamadıysa da 2/3 oranına ulaşılana kadar en yüksek varyans açıklama yüzdesine
sahip temel bileşenden itibaren 2/3’lük ağırlığa ulaşana kadarki temel bileşenlerin birlikte
endeks tasarımında kullanılması gerektiğini ifade etmektedirler.
Temel bileşenler analizinde diğer bir önemli konuysa değişkenlerin temel bileşen yüklerinin en
az kaç olması gerektiğinin tespitidir. Temel bileşen yükleri, değişkenlerin temel bileşenle
arasındaki korelasyonu da ifade etmektedir. Genel olarak kabul edilen asgari temel bileşen yükü
±0,3 olup, bu değerin altındaki temel bileşen yüküne sahip değişkenin temel bileşen
oluşturulması üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir etkiye sahip bulunmadığı sonucuna
varılmaktadır. Bazı yazarlar ±0,3’lük değerin de yetersiz kalacağını ifade ederek, asgari sınırın
±0,4 hatta ±0,5 olması gerektiğini savunmaktadırlar (Albayrak, 2006: 102).
Literatür
Temel bileşenler analizi, bölgesel gelişmişlik endekslerinin oluşturulmasında yaygın olarak
kullanılmaktadır. Buna göre veri setinin özelliğine göre temel bileşen skorlarının bölgesel
birimlerde aldıkları değerlerinin büyükten küçüğe bazen de küçükten büyüğe sıralanmasına göre
gelişmişlik sıralaması gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de resmi kurum olarak Devlet Planlama
Teşkilatı’nın, ardından da Kalkınma Bakanlığı’nın hazırlattırdığı sosyoekonomik gelişmişlik
endeksleri, uzun yıllardan bu yana bölge, il ve ilçelerin gelişmişlik sıralamalarının yapılarak kamu
teşviklerinin belirlenmesinde aktif olarak kullanılmaktadır. Temel bileşenler analizine dayanarak
gerçekleştirilen bu çalışmalar ilk olarak Dinçer (1996)’in iller ve bölgeler düzeyinde hazırladığı
bölge ve illerin sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerini kendi aralarında sıralayarak karşılaştırdığı
çalışması ile başlamıştır. Bu çalışmayı Dinçer vd (2004)’ın yine temel bileşenler analizine göre
iller ve bölgelerin gelişmişlik düzeylerini sıraladıkları çalışması takip etmiş olup aynı yönteme
dayanarak hazırlanan il düzeyindeki son çalışma ise T.C. Kalkınma Bakanlığı (2013) tarafından
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ilçelerin gelişmişlik sıralamalarının gerçekleştirildiği Dinçer ve
Özarslan (2003)’ın çalışması da mevcuttur.
Sağlık hizmet kalitesi, sağlık hizmetlerinde yoksunluk ve eşitsizliklerin bölgesel birimler
arasındaki mukayesesini gerçekleştirmek için ulusal ve uluslararası literatürde yer alan ve temel
bileşenler analizine dayanan çalışmalar da mevcuttur. Quadrado vd (2001) İspanya'da bölgesel
birimlerdeki sağlık hizmet sunucusu personelde yaşanan eşitsizliğe dayanarak eşitsizlik endeksi
oluşturmada Theil endeksiyle beraber temel bileşenler analizinden yararlanmışlardır. Özdemir
ve Altıparmak (2005) çalışmalarında temel bileşen skorlarına dayanarak sağlık hizmet
unsurlarına göre gelişmişlik sıralamasını tespit etmişlerdir. Zere vd (2007) çalışmalarında
Namibia'daki bölgesel birimlerde sağlık hizmet göstergelerine göre bileşik endeks oluşturmada
yine temel bileşen skorlarına dayanarak uygulama gerçekleştirmişlerdir. Garrido-Cumbrera vd
(2008) İspanya'da 70 bölgesel birimdeki sağlık hizmetlerine ilişkin endeks oluşturmada temel
bileşen skorlarını esas almışlardır. Sepehrdoust (2009), İran'da illerdeki nüfus başına düşen
sağlık personelinde yaşanan sağlık hizmet eşitsizliğinin tespiti amacıyla bileşik sağlık hizmet
eşitsizliği endeks tasarımını gerçekleştirmek için temel bileşenler analizinden yararlanmıştır.
Gözlü ve Tatlıdil (2015) temel bileşenler analizi vasıtasıyla 26 sağlık değişkeniyle illere göre sağlık
hizmetlerine erişim endeksi tasarımını gerçekleştirmişlerdir. Fullman vd (2017) sağlık hizmet
göstergelerinden yararlanarak temel bileşenler analizi tekniğine dayanarak 195 ülkedeki sağlık
hizmetlerine erişim ve kalite sıralaması çalışmasını gerçekleştirmişlerdir. Şantaş vd (2018) yedi
bölgedeki sağlık ve sosyal gelişmişliğin sıralanmasında temel bileşenler analizi tekniğini
kullanarak uygulama gerçekleştirmişlerdir. Karaaer ve Tatlıdil (2019) temel bileşenler analizi
tekniğinden yararlanarak sağlık hizmet sunucularına göre illerin sağlıkta gelişmişlik düzeylerinin
sıralamasını gerçekleştirmişlerdir.
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BULGULAR
Balıkesir ilçelerindeki altı farklı yaşlı nüfus yaş dilimine göre gerçekleştirilen uygulamalarda, elde
edilen birinci temel bileşen skorlarının tamamının on beşer değişkenden oluşan değişken setini
temsil gücü oldukça yüksek olup, sosyal bilimler için kabul edilen 2/3’lük asgari varyans açıklama
yüzdesinin üzerine ulaştığı görülmektedir. Buna göre beşerli yaş dilimlerine göre altı farklı yaşlı
nüfus yaş dilimine dayanarak gerçekleştirilen temel bileşenler analizlerinin altısında da ilk temel
bileşenin varyans açıklama yüzdesi %75,341 ile %79,252 oranları arasında değişmektedir (Bkz.
Tablo 1).
Tablo 1. Yaşlı Yaş Dilimlerine Göre 1. Temel Bileşenlerin Varyans Açıklama Yüzdeleri
65-69 Yaş
73,341

70-74 Yaş
75,226

75-79 Yaş
77,298

80-84 Yaş
78,248

85-89 Yaş
78,343

90 ve üstü yaş
79,252

Temel bileşenler analizinde kullanılan açıklayıcı on beşer değişken içerisinde tüm yaşlı yaş
dilimlerine göre sadece tabip sayısı/yaşlı yaş dilimi nüfusu için temel bileşen yüklerinin ±0,3’ün
altında kaldığı görülmektedir. Dolayısıyla on beş açıklayıcı değişken içerisinde sadece tabip
sayısı/yaşlı yaş dilimi nüfusu ile birinci temel bileşen skorları arasındaki korelasyon ±0,3’ün (yani
%±30’un) altında kalmıştır. Buna dayanarak da yaşlı yaş dilimlerine göre 1. temel bileşen
skorlarının on beşer açıklayıcı değişkenden on dörder tanesini temsil ettiğini ve kamu sağlık
hizmetlerine dayanan yaşlı refahı göstergesi olma özelliğine sahip olduğunu savunmak mümkün
olmaktadır (Bkz. Tablo 2).
Tablo 2. Yaşlı Yaş Dilimlerine Göre Açıklayıcı Değişkenlerin Temel Bileşen Yükleri

Değişkenler
Yatak sayısı/yaş dilimi nüfusu
Yatan hasta sayısı/yaş dilimi nüfusu
Erişkin yoğun bakım yatağı sayısı/yaş dilimi nüfusu
Palyatif bakım merk. yatak sayısı/yaş dilimi nüfusu
Tabip sayısı/yaş dilimi nüfusu
Uzman hekim sayısı/yaş dilimi nüfusu
Diş hekimi sayısı/yaş dilimi nüfusu
Hemşire ve ebe sayısı/yaş dilimi nüfusu
Yatan hasta sayısı/yaş dilimi nüfusu
Poliklinik sayısı/yaş dilimi nüfusu
Hastaneye başvuru sayısı/yaş dilimi nüfusu
Acil başvuru sayısı/yaş dilimi nüfusu
A grubu ameliyat sayısı/yaş dilimi nüfusu
B grubu ameliyat sayısı/yaş dilimi nüfusu
C grubu ameliyat sayısı/yaş dilimi nüfusu

65-69
Yaş
0,957
0,977
0,928
0,646
-0,160
0,976
0,852
0,951
0,885
0,893
0,839
0,364
0,967
0,970
0,976

70-74
Yaş
0,965
0,978
0,935
0,679
-0,091
0,978
0,873
0,958
0,896
0,903
0,852
0,494
0,965
0,971
0,976

75-79
Yaş
0,972
0,983
0,941
0,673
0,052
0,98
0,907
0,967
0,912
0,916
0,853
0,637
0,956
0,975
0,978

80-84
Yaş
0,973
0,987
0,943
0,671
0,142
0,984
0,927
0,968
0,912
0,917
0,842
0,696
0,954
0,979
0,979

85-89
Yaş
0,972
0,986
0,939
0,664
0,205
0,985
0,932
0,970
0,914
0,919
0,839
0,705
0,950
0,977
0,975

90 ve
üstü yaş
0,975
0,983
0,941
0,692
0,125
0,984
0,923
0,973
0,915
0,919
0,880
0,731
0,967
0,977
0,973

Balıkesir’in on beş ilçesinde altı yaşlı yaş dilimine göre birinci temel bileşen skorları elde edilerek
toplu olarak sunulmuştur. Elde edilen birinci temel bileşen skorlarında en büyük skor değeri
kamu sağlık hizmetlerine göre en yüksek yaşlı refahını tanımlarken, en düşük temel bileşen skor
değeri ise en düşük yaşlı refahının varlığını tanımlamaktadır (Bkz. Tablo 3).
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Tablo 3. Yaşlı Yaş Dilimlerine Göre 1. Temel Bileşen Skorları
İlçeler
Merkez
Ayvalık
Bandırma
Bigadiç
Burhaniye
Dursunbey
Edremit
Erdek
Gönen
Havran
İvrindi
Manyas
Savaştepe
Sındırgı
Susurluk

65-69 Yaş
3,06727
-0,03181
1,32918
-0,52208
0,07236
-0,54366
0,26611
-0,63611
-0,01733
-0,29625
-0,80524
-0,65321
-0,33433
-0,67099
-0,22392

70-74 Yaş
3,08423
-0,07389
1,24496
-0,47555
0,11292
-0,60675
0,32436
-0,60876
0,00743
-0,21171
-0,81258
-0,58802
-0,47367
-0,73361
-0,18935

75-79 Yaş
2,88478
0,11444
1,46481
-0,58866
0,26151
-0,62404
0,44634
-0,55849
0,01045
-0,32858
-0,88594
-0,56833
-0,55849
-0,76257
-0,30724

80-84 Yaş
2,88361
0,02834
1,35480
-0,49441
0,42753
-0,51479
0,66005
-0,57013
-0,13553
-0,37097
-0,80754
-0,73777
-0,54159
-0,75163
-0,42997

85-89 Yaş
2,82106
-0,02689
1,29251
-0,51800
0,46759
-0,50240
0,85651
-0,55364
-0,05411
-0,41515
-0,86985
-0,70862
-0,58480
-0,81388
-0,39035

90 ve üstü yaş
2,96528
-0,15958
1,22916
-0,44121
0,12907
-0,26541
0,74637
-0,43853
0,02587
-0,47765
-0,95707
-0,59335
-0,62336
-0,79878
-0,34082

Elde edilen birinci temel bileşen skorlarının büyükten küçüğe doğru sıralanması sonrasında
ilçelerdeki yaşlı yaş dilimlerine göre kamu sağlık hizmetlerine dayalı olarak yaşlı refahındaki
gelişkinlik sıralaması gerçekleştirilmiştir. İlçelerin kamu sağlık hizmetlerine dayanan yaşlı
refahındaki gelişmişlik sıraları da toplu olarak sunulmuştur. Buna göre kamu sağlık hizmetlerine
göre yaşlı yaş dilimlerinin tamamında en yüksek yaşlı refahının olduğu Balıkesir ilçesi Merkez
ilçedir. Balıkesir Merkez ilçesini ise Bandırma ilçesi takip etmekte olup üçüncü en yüksek yaşlı
refahının tespit edildiği ilçe ise Edremit ilçesi olmuştur. En düşük yaşlı refahının tespit edildiği
ilçe ise İvrindi ilçesidir (Bkz. Tablo 4).
Tablo 4. Yaş Gruplarına Göre 1. Temel Bileşen Skorları ve Varyans Açıklama Yüzdesi
İlçeler
Merkez
Ayvalık
Bandırma
Bigadiç
Burhaniye
Dursunbey
Edremit
Erdek
Gönen
Havran
İvrindi
Manyas
Savaştepe
Sındırgı
Susurluk

65-69 Yaş
1
6
2
10
4
11
3
12
5
8
15
13
9
14
7

70-74 Yaş
1
6
2
10
4
12
3
13
5
8
15
11
9
14
7

75-79 Yaş
1
5
2
12
4
13
3
9
6
8
15
11
10
14
7

80-84 Yaş
1
5
2
9
4
10
3
12
6
7
15
13
11
14
8

85-89 Yaş
1
5
2
10
4
9
3
11
6
8
15
13
12
14
7

90 ve üstü yaş
1
6
2
10
4
7
3
9
5
11
15
12
13
14
8
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SONUÇ
Kamu sağlık hizmetleri, sosyal politika üst ölçeğinde sosyal hizmetler kapsamında
gerçekleştirilen uygulama alanlarından birisidir. Yaşlılar da yine sosyal politika üst ölçeğinde
sosyal hizmet uygulamalarında öncelikli hedef kitleleri oluşturan dezavantajlı kesimler içerisinde
yer almaktadır. Dolayısıyla da yaşlıların kamu sağlık hizmetlerinden faydalanma olanaklarına
dayanan yaşlı refahı, sosyal politika üst ölçeğinde sosyal hizmet uygulamalarının başarısı için bir
gösterge olma özelliği taşımaktadır. Bu çalışmada da kamu sağlık hizmetlerine göre yaşlı
refahının Balıkesir’in on beş ilçesindeki karşılaştırmalı durumu tespit edilmiştir.
Elde edilen bulgular, Balıkesir ilçelerinde Merkez ilçenin kamu sağlık hizmetlerine dayanan yaşlı
refahında ilk sırada yer aldığını desteklemektedir. Merkez ilçeyi ise Bandırma ve Edremit ilçeleri
izlemektedir. Esasen her üç ilçe, Balıkesir’in üç merkezini oluşturmaktadır. Nüfus ve
sosyoekonomik imkânlar açısından pek çok vilayeti geride bırakan Bandırma ve Edremit ilçeleri,
Balıkesir içerisinde üç merkezli bir yapının varlığına da işaret etmektedir. Bu özellik, söz konusu
ilçelerin çevre ilçelerle birlikte düşünüldüklerinde, iki aday vilayet özelliği göstermelerini de
beraberinde getirmektedir. Dolayısıyla Balıkesir, adeta üç vilayetin birleşmesinden oluşan bir alt
bölge özelliği göstermektedir. Yaşlıların yaşam kalitesini arttırmada ve yaşlılıkla doğru orantılı
şekilde artan sağlık risklerine karşı korunma düzeylerinin ipuçlarını veren kamu sağlık hizmetleri
perspektifiyle yaşlı refahında il içerisinde üç merkezde ciddi yığılmanın varlığıyla
karşılaşılmaktadır. Yaşlı refahında alt sıralarda yer alan İvrindi, Sındırgı, Manyas gibi ilçelerse
görece düşük nüfusa sahip, sosyoekonomik açıdan üç merkez etrafında yerini alan çevre ilçeler
özelliğini göstermektedir.
Kamu sağlık hizmetlerine göre yaşlı refahında Balıkesir ilçelerinin durumu, il içerisindeki
gelişmişlik sıralamasını sunmaktadır. Ülke bütününe göre yorum yapmaksa ancak Türkiye’nin
tamamındaki bini aşkın ilçenin bir arada analize tabi tutulmasıyla mümkün olabilir. Ancak
Bandırma ve çevresini konu alan bu sempozyum kapsamında gerçekleştirilen çalışmadaysa
sadece Balıkesir ilçelerinin kendi aralarındaki karşılaştırmaları gerçekleşmiştir. Bu özelliği, aynı
zamanda mevcut çalışmanın ülke veya bölge bütünü için il ölçeğinde bir başlangıç çalışması
olduğunu göstermekte olup, çalışma sonucundaki temel öneri de, ölçeğin genişleterek nihai
olarak ülke bütününü içerecek kapsam genişliğine eriştirilmesidir. Veri edinimi ve uygulama
yöntemleri, çoğu farklı alanların aksine gelecekteki kapsamlı çalışmaları destekleyecek
niteliktedir.
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Sağlığa Yapılan Bir Yatırım: Sağlıklı Hayat Merkezleri
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ÖZET:
Sağlık Bakanlığı tarafından “sağlığa yatırım” anlayışıyla başlatılan Sağlıklı Hayat Merkezleri, sağlıklı yaşam
tarzını teşvik eden, sağlığa yönelik risklere karşı koruyucu yaklaşımı benimseyen, hekimlik dışı sağlık
hizmetlerine erişimi kolaylaştırmayı hedefleyen çok amaçlı merkezlerdir. Sağlıklı Hayat Merkezi’nin tanımı
ve görevleri, 25 Mayıs 2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de “Toplum Sağlığı Merkezi ve Bağlı
Birimler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” içerisinde yer almaktadır. Merkezlerin
sağlıklı yaşlanma, kadın ve üreme sağlığı, çocuk gelişimi gibi toplum sağlığına yönelik birçok görevi
bulunmaktadır. Bu görevlerinden biri de sağlıklı bireylerde kişiye özel fiziksel aktivite ve egzersiz
programlarının planlanması ve uygulanmasıdır. Fiziksel aktivitenin arttırılması ve devamlılığının
sağlanmasında fizyoterapistler aktif rol oynamaktadır. Türkiye genelinde toplamda 100 adet Sağlıklı Hayat
Merkezi bulunmakta olup Balıkesir’in Altıeylül (2) ve Bigadiç (1) ilçelerinde 3 merkez ile hizmet
vermektedir. Bandırma ve çevresinde yer alan Erdek, Gönen, Manyas ilçelerinde bu hizmetin verilmediği
tespit edilmiştir. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin kurulması ve gelişmesi, yerleşkelerinin olduğu bu
ilçelerde nüfus artışını beraberinde getirmektedir. Bu nedenle bu ilçelerde Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin
bulunmuyor olması bir eksiklik olarak görülmektedir. Bandırma ve çevresindeki bu ilçelere Sağlıklı Hayat
Merkezleri’nin kurulması hem bu ilçelerdeki ihtiyacın karşılanmasını hem de fizyoterapist istihdamının
arttırılmasını sağlayacaktır.
Anahtar sözcükler: egzersiz, fiziksel aktivite, fizyoterapist, sağlık, sağlıklı hayat merkezi
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An Investment to Health: Healthy Life Centers
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ABSTRACT:
Healthy Life Centers initiated by the Ministry of Health with the idea of “investing to health” are multipurpose centers that encourage healthy lifestyle, adopt a protective approach against health risks and
aim to facilitate access to primary healthcare. The definition and tasks of the Healthy Life Center are
specified in the “Regulation of the Amendments on the Community Health Center and Affiliated Units
Regulation” in the Official Gazette dated 25 May 2018 and numbered 30431.The centers have many tasks
for community health such as healthy aging, women and reproductive health, child development. One of
these tasks is planning and implementing of customisable physical activity and exercise programs for
healthy individuals. Physiotherapists play an active role in increasing and sustaining physical activity.
There are 100 healthy life centers in Turkey and they serve with 3 centers in Balıkesir Altıeylül (2) and
Bigadiç (1) districts. It has been determined that these services are not provided in Erdek, Gönen, Manyas
districts in Bandırma and its surroundings. The establishment and development of Bandırma Onyedi Eylül
University brings along population growth in these districts where university campuses are located.
Therefore, the lack of Healthy Life Centers in these districts is seen as a deficiency. The establishment of
Healthy Life Centers in Bandırma and its surrounding districts will both meet the needs of these districts
and increase the employment of physiotherapists.
Keywords: exercise, physical activity, physiotherapist, health, healthy life center
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GİRİŞ
Sağlık, bireyler için olduğu kadar toplumlarda da sosyal ve ekonomik gelişim için temel bir
kaynaktır (Aydın, 2019: 21-29). Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre sağlık; sadece hastalık ve
sakatlık durumunun olmaması değil, bireyin bedenen, ruhen ve sosyal yönden de tam bir iyilik
hali olarak tanımlanmaktadır (WHO, 1998). Sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk parametreleri de
hastalığın önlenmesi ve/veya iyi bir sağlık için gerekli bir takım özelliklerle ilişkilidir (McArdle ve
ark., 2010: 835) ve halk sağlığı açısından önemlidir (Caspersen, Powell, & Christenson, 1985: 126131). Egzersiz ile fiziksel uygunluğun bir ya da daha fazla parametresi korunmakta veya
geliştirilmektedir (Caspersen ve ark., 1985: 126-131; Chodzko-Zajko ve ark., 2009: 1510-1530).
Günlük yaşamda enerji dengesinin sağlanması ve vücut ağırlığının kontrolü için iskelet kasları
kullanılarak yapılan, kalp ve solunum hızını arttıran ve enerji tüketimi ile sonuçlanan tüm
bedensel hareketlere fiziksel aktivite denilmektedir (Aktaş ve ark., 2015: 60-70; Baltacı &
Düzgün, 2008: 7; Can, Arslan, & Ersöz, 2014: 1-10; Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi
Başkanlığı, 2017; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2014: 1). DSÖ’ye göre, Türkiye’deki hastalık
yükünün yüzde 8-16’sı toplumda fiziksel aktivitenin yetersiz olmasından kaynaklanmaktadır
(Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2013: 170). Yine DSÖ verilerine göre yalnızca Avrupa kıtasındaki
600.000 ölümün fiziksel aktivite yapılmamasından kaynaklandığı belirtilmektedir (Kalkavan,
Özkara, Alemdağ, & Çavdar, 2016: 329-339). Egzersiz de fiziksel aktivitenin önemli
komponentlerinden biridir (McArdle, Katch, & Katch, 2010: 835).
Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM), Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan, Toplum Sağlığı
Merkezi’ne bağlı bir birim olarak hizmet veren, hem aile ve toplum sağlığı merkezlerinin vermiş
olduğu birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı sağlamak, hem
de sağlığa yönelik risklerden bireyi ve toplumu korumak ve sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek
amacıyla oluşturulan birimlerdir. Toplum sağlığına yönelik birçok görevleri bulunan bu
merkezlerde, sağlıklı bireylere egzersiz ve fiziksel aktivite düzenlemesi yapılmakta ve fiziksel
aktivitenin arttırılması ve devamlılığının sağlanması amacıyla da fizyoterapistler
görevlendirilmektedir. Türkiye genelinde toplamda 100 adet Sağlıklı Hayat Merkezi
bulunmaktadır. Balıkesir ilinin Altıeylül ilçesinde 2, Bigadiç ilçesinde 1 tane olmak üzere
toplamda 3 merkez hizmet vermektedir (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2018). Bandırma Onyedi
Eylül Üniversitesi yerleşkelerinin bulunduğu Bandırma, Gönen, Erdek ve Manyas ilçelerinde bu
hizmetin verilmediği tespit edilmiştir. Bu derleme ile hem Sağlıklı Hayat Merkezleri’nin
tanıtılmasını sağlamak hem de yerleşkelerin bulunduğu bu ilçelerdeki ihtiyacın belirtilmesi
hedeflenmektedir.
Sağlık
Sağlık, bireyler için olduğu kadar toplumlarda da sosyal ve ekonomik gelişim için temel bir
kaynaktır (Aydın, 2019: 21-29). DSÖ’ye göre sağlık; sadece hastalık ve sakatlık durumunun
olmaması değil, bireyin bedenen, ruhen ve sosyal yönden de tam bir iyilik hali olarak
tanımlanmaktadır (WHO, 1998). Fiziksel uygunluk, kişinin yorgunluk oluşmadan gün içerisindeki
aktivitelerini yapabilme yeteneğidir. Temelde fiziksel uygunluk parametreleri sağlıkla ilişkili ve
sportif beceriyle ilişkili olmak üzere 2 gruba ayrılmaktadır (Caspersen ve ark., 1985: 126-131).
Sağlıkla ilişkili fiziksel uygunluk parametreleri, hastalığın önlenmesi ve/veya iyi bir sağlık için
gerekli bir takım özelliklerle ilişkili (McArdle ve ark., 2010: 835) ve halk sağlığı açısından
(Caspersen ve ark., 1985: 126-131) önemlidir. Bu parametreler kassal ve kardiyorespiratuvar
dayanıklılık, kas kuvveti, vücut kompozisyonu ve esneklik olarak sıralanabilir (Caspersen ve ark.,
1985: 126-131). Egzersiz ile fiziksel uygunluğun bir ya da daha fazla parametresi korunmakta

43

2nd International Symposium of Bandirma and its Surroundings - UBS’19
September 17-19, 2019 / Bandırma - TURKEY
veya geliştirilmektedir (Caspersen ve ark., 1985: 126-131; Chodzko-Zajko ve ark., 2009: 15101530).
Fiziksel Aktivite
Günlük yaşamda enerji dengesinin sağlanması ve vücut ağırlığının kontrolü için iskelet kasları
kullanılarak yapılan, kalp ve solunum hızını arttıran ve enerji tüketimi ile sonuçlanan tüm
bedensel hareketlere fiziksel aktivite denilmektedir (Aktaş ve ark., 2015: 60-70; Baltacı &
Düzgün, 2008: 7; Can ve ark., 2014: 1-10; Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı,
2017; Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2014: 1). Bireylerin işyeri, ulaşım, ev işleri, boş zaman
aktiviteleri olmak üzere gün içerisinde fiziksel olarak aktif olabilecekleri temelde 4 alan
bulunmaktadır (Vural, Serdar, & Güzel Atalay, 2010: 69-75). Kol, bacak, baş, gövde gibi vücut
hareketleri (Aktaş ve ark., 2015: 60-70), egzersiz, yürüme, dans, bisiklete binme fiziksel
aktivitelere örnek olarak verilebilir (Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı,
2017).
Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi’ne göre hafif yapılan ev işleri, düşük tempoda yürüyüş hafif
şiddetli aktivitelere, bisiklete binme, bahçe işleri, normal tempoda yürüyüş, dans orta şiddetli
aktivitelere, koşu, ağırlık kaldırma, ip atlama yüksek şiddetli aktivitelere örnek olarak verilebilir
(Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2014: 5).
Amerikan Spor Hekimleri ve Amerikan Diyetisyenler Derneği, bireylerin yapabiliyorsa hemen
hemen her gün en az 30 dakika orta şiddetli fiziksel aktivite yapmasını önermektedir (Savcı,
Öztürk, Arıkan, İnal İnce, & Tokgözoğlu, 2006: 166-172). Fiziksel aktivitenin hem kas-iskelet
sistemi ve diğer vücut sistemleri hem ruh sağlığı ve sosyal gelişim hem de yaşlılık üzerine olumlu
etkileri bulunmaktadır (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2014: 2-3). Obezite, tip 2 diyabet, kanser,
osteoporoz, kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon ve mental hastalıklar fiziksel inaktiviteye
(fiziksel hareketsizlik) bağlı yaşam tarzı değişiklikleriyle ilişkilidir (Can ve ark., 2014: 1-10). Yapılan
çalışmalarda 1980 yılından 2008 yılına doğru obezite prevalansının iki kat artış gösterdiği, 2012
yılında 15 yaş ve üzeri nüfusun yaklaşık %52’sinin obez (%17,2) veya fazla kilolu (%34,8) olduğu
belirtilmiştir. Obezitenin nedenleri üzerine yapılan çalışmalarda da fiziksel inaktivitenin bu
durumla ilişkili olduğu bulunmuştur (Can ve ark., 2014: 1-10). Türkiye Diyabet Epidemiyolojisi
(TURDEP-II) çalışmasına göre 1998 yılında %7,2 olan diyabet oranının, 2010 yılında %13,7’ye
yükseldiği, Uluslararası Diyabet Federasyonu (IDF) verilerine göre de 2014 yılında diyabet
oranının %14,7 olduğu belirtilmiştir (Coşansu, 2015: 1-6). Fiziksel inaktivite, diyabetin
gelişiminde başlıca risk faktörlerden biri olarak görülmektedir (Can ve ark., 2014: 1-10; Coşansu,
2015: 1-6). Türk toplumunun kalp sağlığını araştıran TEKHARF çalışması 2007/08 yılı sonuçlarına
göre 1990 yılından itibaren yılda %6,4 oranında koroner kalp hastalığının (KKH) artış gösterdiği
ortaya konulmuştur. Nüfusun artış ve yaşlanma faktörü dışında KKH’nin yaşam tarzı
değişikliklerine bağlı olarak yılda %3 oranında arttığı tespit edilmiştir (Onat, Can, Yüksel, 2017:
23). Fiziksel inaktivitenin, KKH ile ilişkili olduğu çalışmalarda gösterilmiştir (Can ve ark., 2014: 110).
Çalışmalar haftada 150 dk yapılan fiziksel aktivitenin kanser, tip 2 diyabet, kalp hastalıkları gibi
kronik hastalıklara karşı önleyici ve tedavi edici etkisinin bulunduğunu göstermektedir (ACSM,
2018). Ancak, Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması “Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk
Faktörleri Prevalansı üzerine 2017 yılında yapılan çalışmada, hipertansiyon prevalansının %16,2
olduğu ve kontrolüne yönelik katılımcıların %2,3’ünün fiziksel aktivite yaptığı, diyabet
prevalansının %9,1 olduğu ve kontrolüne yönelik katılımcıların %3,3’ünün fiziksel aktivite yaptığı,
yüksek total kolesterol prevalansının %10,1 olduğu ve kontrolüne yönelik katılımcıların % 4,5’nin
fiziksel aktivite yaptığı tespit edilmiştir (Üner, Balcılar, & Ergüder, 2018: 59-64). Dünyada, meme
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kanseri, kolon-rektum kanseri ve tip 2 diyabet hastalıklarının yüzde 10-16’sı, iskemik kalp
hastalıklarının yüzde 22’si yetersiz fiziksel aktiviteden kaynaklanmaktadır. DSÖ’ye göre,
Türkiye’deki hastalık yükünün yüzde 8-16’sı toplumda fiziksel aktivitenin yetersiz olmasından
kaynaklanmaktadır (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2013: 170). Fiziksel inaktivite, dünya
genelindeki ölümlerin yaklaşık %6’sından sorumludur ve risk faktörleri arasında dördüncü sırada
yer almaktadır (Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı, 2017). DSÖ verilerine
göre yalnızca Avrupa kıtasındaki 600.000 ölümün fiziksel aktivite yapılmamasından
kaynaklandığı belirtilmektedir (Kalkavan ve ark., 2016: 329-339).
Sağlık Bakanlığı tarafından 2011 yılında yapılan “Türkiye Kronik Hastalıklar ve Risk Faktörleri
Sıklığı Çalışması” ile bulaşıcı olmayan hastalıklar ve risk faktörleri hakkında bilgi elde edilmek
istenmiştir. Çalışma kapsamında her bir hastalık veya risk faktörüne yönelik bir bölüm yer
almakta olup fiziksel aktivite de bu bölümler arasındadır. Bireylerin boş zamanlarında yaptığı
fiziksel aktivite düzeyi ile ilgili yapılan çalışmada, erkeklerin yalnızca %23’nün, kadınların ise
yalnızca %13’nün yeterli düzeyde fiziksel aktivite yaptığı tespit edilmiş olup artan yaşla beraber
fiziksel aktivite düzeyinin her iki cinsiyette de azaldığı ifade edilmiştir. Gün içerisinde televizyon
veya bilgisayar ekranında geçirilen toplam sedanter süre, her iki cinsiyette de 15-44 yaş
aralığında daha fazla oranda görülmektedir (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2013: 169-190). Geç
ergenlik, lise sonrası ve üniversite dönemi yaş gruplarında fiziksel aktivite yapmayanların oranı
artmaktadır. Özellikle 18-25 yaş arası dönemde yapılan düzenli fiziksel aktivitenin ilerleyen
dönemlerde sağlığa faydalı olacağı düşünüldüğü için kritik bir dönem olarak ifade edilmektedir
(Yılmaz, 2019: 1433-1453). Gün içerisinde merdiven çıkma oranlarına göre erkeklerin yaklaşık
dörtte biri, kadınların yaklaşık beşte biri 5 kat ve üzeri merdiven çıkmaktadır. İşyerine en az 30
dk boyunca yürüyen kişi sayısı erkeklerde yüzde 6, kadınlarda yüzde 9 olmak üzere oldukça azdır.
Fiziksel aktivite düzeyini arttırmak isteyenlerin oranı yüzde 40 olmasına rağmen yakın zamanda
aktivite düzeyini arttıran kişilerin oranı yüzde 8’dir ve yaşın ilerlemesiyle fiziksel aktivite düzeyini
arttıran ya da arttırmayı düşünen kişilerin sayısı azalmaktadır (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2013:
169-190).
Türkiye Hane Halkı Sağlık Araştırması “Bulaşıcı Olmayan Hastalıkların Risk Faktörleri Prevalansı
üzerine 2017 yılında yapılan çalışmada da, bireylerin % 24,6’sının yüksek düzeyde, % 26,0’ının
orta düzeyde, % 49,4’ünün düşük düzeyde fiziksel aktivite yaptığı bulunmuştur (Üner ve ark.,
2018: 56-59). Bu oranlar göstermektedir ki Türk toplumunun fiziksel aktivite düzeyi yetersiz
kalmaktadır (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu, 2013: 169-190).
Egzersiz
Egzersiz, fiziksel uygunluk için gerekli olan bir ya da daha fazla parametrenin korunması veya
geliştirilmesini sağlayan, düzenli olarak yapılan, ısınma-yüklenme-soğuma periyotlarından
oluşan, tekrarlı vücut hareketlerini içeren fiziksel aktivitelerdir (Baltacı & Düzgün, 2008: 7;
Caspersen ve ark., 1985: 126-131; Chodzko-Zajko ve ark., 2009: 1510-1530; Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu, 2014: 1,6). Fiziksel aktivite genel bir ifade olarak geçmekte olup egzersiz ise önemli bir
kısmını oluşturmaktadır (McArdle ve ark., 2010: 835).
Egzersizler; dayanıklılık (aerobik), kuvvet, esneklik, denge egzersizleri şeklinde sınıflandırılabilir.
Dayanıklılık egzersizleri, bir fiziksel aktivitenin uzun süreli olarak devam ettirilebilmesini
sağlamaktadır. Bisiklete binme, yürüyüş, yüzme bu tip egzersizlere örnek olarak verilebilir.
Kuvvet egzersizleri, dirence karşı yapılan ve kaslarımızın güçlü bir şekilde kasılmasını gerektiren
egzersizlerdir. Ağırlıklarla çalışma, şınav, mekik çekme bu tip egzersizlere örnek verilebilir.
Esneklik egzersizleri, eklemlerin istenilen açıda, rahatça hareket edebilmesini sağlamaktadır.
Pilates, yoga, Thai Chi esnekliğin arttırılmasını sağlayan egzersiz çeşitleridir. Denge egzersizleri;
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esneklik, kuvvet, dayanıklılık egzersizlerinin de etkisiyle kişinin dengesinin gelişmesine ve
düşmelerin önlenmesine katkı sağlamaktadır (Chodzko-Zajko ve ark., 2009: 1510-1530; Türkiye
Halk Sağlığı Kurumu, 2014: 4-5).
Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM)
Sağlık Bakanlığı tarafından “sağlığa yatırım” anlayışıyla oluşturulan SHM’ler (Halk Sağlığı Genel
Müdürlüğü, 2018), 25 Mayıs 2018 tarihli ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Toplum
Sağlığı Merkezi ve Bağlı Birimler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
kapsamında tanımı ve toplum sağlığına yönelik görevleri yer almaktadır (Resmi Gazete, 2018).
SHM’ler, Toplum Sağlığı Merkezi’ne bağlı bir birim olarak hizmet veren, hem aile ve toplum
sağlığı merkezlerinin vermiş olduğu birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu
hizmetlere ulaşımı sağlamak, hem de sağlığa yönelik risklerden bireyi ve toplumu korumak ve
sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla oluşturulan birimlerdir. Merkezlerin toplum sağlığına
yönelik vermiş olduğu çeşitli hizmetler bulunmaktadır (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2018). Bu
hizmetler;
1) Beslenme Danışmanlığı
2) Fiziksel Aktivite
3) Kronik Hastalıkların Yönetimi
4) Sağlıklı Yaşlanma Danışmanlığı
5) Kadın ve Üreme Sağlığı
6) Gebe Sınıfı
7) Evlilik Öncesi Danışmanlık
8) Bireysel Danışmanlık/Aile Danışmanlığı
9) Sosyal Çalışmalar ve Toplumsal Destek
10) Sigara Bırakma Polikliniği
11) Çocuk ve Ergen Sağlığı Danışmanlığı
12) Koruyucu Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
13) Sağlık Okuryazarlığı Okulu
14) Okul Sağlığı Hizmetleri
15) Görüntüleme Hizmetleri
16) Tıbbi Laboratuvar Ünitesi
17) Enjeksiyon-Pansuman Hizmetleri
18) Tansiyon Ölçüm Hizmeti
19) Enfeksiyon Kontrol Hizmetleri
20) Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkez (KETEM) Faaliyetleri şeklinde
sıralanabilir.
Verilen hizmetlerden fiziksel aktivite hizmeti kapsamında, sağlıklı bireylerde bireye özel egzersiz
ve fiziksel aktivite düzenlemesi yapılmakta ve egzersiz ve fiziksel aktivitenin küçük yaştan yaşlılık
dönemine kadar her aşamada kazandırılması amacıyla çeşitli eğitimler verilmektedir. Fiziksel
aktivitenin arttırılması ve devamlılığının sağlanması amacıyla da fizyoterapistler aktif rol
oynamaktadır (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2018).
Bugün itibariyle Türkiye genelinde toplamda 100 adet SHM bulunmaktadır. Balıkesir ilinin
Altıeylül ilçesinde 2 tane ve Bigadiç ilçesinde 1 tane olmak üzere toplamda 3 merkezle hizmet
verilmektedir (Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü, 2018). Bandırma ve çevresinde yer alan Erdek,
Gönen, Manyas ilçelerinde bu hizmetin verilmediği tespit edilmiştir.
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Bandırma’da Merkez Yerleşke, Sağlık Bilimleri Fakültesi,
Bandırma Meslek Yüksekokulu, Gönen’de Gönen Meslek Yüksekokulu, Manyas’ta Manyas
Meslek Yüksekokulu ve Erdek’te Erdek Meslek Yüksekokulu yerleşkeleriyle hizmet vermektedir
ve 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı itibariyle toplamda 11.475 aktif öğrencisi bulunmaktadır. 2019
yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yerleştirme Sonuçları’na göre toplamda kontenjanların
%99,91 i dolmuş bulunmaktadır ve 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı’nda toplam öğrenci sayısının
yaklaşık 13.500 olması beklenmektedir (BANÜ, 2018).
Üniversitenin kurulması ve yeni açılan bölümlerle beraber gelişmesiyle, hem öğrenci hem de
üniversite personeli sayısında da artış olmaktadır. Özellikle üniversite dönemine denk gelen 1825 yaş arası dönem, düzenli olarak yapılan fiziksel aktivitenin, ilerleyen dönemlerde katkı
sağlayacağı düşünüldüğünde kritik bir dönem olarak ifade edilmektedir (Yılmaz, 2019: 14331453). Bu yüzden bu dönemde fiziksel aktivitenin bireylere kazandırılması önemlidir. Ayrıca
öğrenci ve üniversite personeli sayısının artması nüfus artışını da beraberinde getirmektedir.
Dolayısıyla Bandırma ve çevresinde yer alan bu ilçelerde hizmetin daha fazla ulaştırılması ve
ihtiyacın karşılanması gerekecektir. Bu nedenle bu ilçelerde SHM’lerin bulunmuyor olması bir
eksiklik olarak görülmektedir. Bu ilçelerde SHM’lerin olması ile hem toplumun ihtiyacı
karşılanarak toplumda egzersiz ve fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılması sağlanabilecek ve
diğer hizmetlerle beraber daha sağlıklı bir topluma ulaşılacak hem de fizyoterapistlerin
istihdamının arttırılması sağlanabilecektir. Aynı zamanda, üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi
birimleri ve SHM’lerin işbirliği ile toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanmış
olacaktır.
SONUÇ VE ÖNERİLER
Türkiye’de SHM’lerin sayılarının artmasıyla daha fazla sayıda kişiye hizmet ulaştırılabilecek ve
sağlıklı yaşam tarzı teşvik edilecektir. Sağlığı geliştirici bir tutum sergilenmesi ile, bireylerin aktif
ve üretken bir yaşam sürdürebilmeleri için sağlıklarını etkileyen ve iyileştiren faktörler üzerindeki
kontrollerinin arttırılması sağlanacak ve hastalıklarla mücadele daha etkili olacaktır. Fiziksel
aktivitenin arttırılması ve sürdürülmesinde fizyoterapistler aktif rol oynadığı için bu merkezlerin
sayısının artması fizyoterapistlerin istihdamının artmasına da katkı sağlayacaktır. Bandırma
Onyedi Eylül Üniversitesi’nin kurulması ve gelişmesiyle artan nüfusun ihtiyacının
karşılanabilmesi için, Bandırma ve çevresinde yer alan ilçelerde de bu merkezlerin kurulma
ihtiyacı giderek artacaktır. Ayrıca üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi birimleri ve SHM’lerin
işbirliği ile toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlanmış olacaktır.
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Bandırma ve Çevresindeki Sağlık Kuruluşlarının Dış Erişebilirlik
Özelliklerinin İncelenmesi

Safa HEYBET 1
Samet ÖZCAN 2
Liyaddin Kaya 3

ÖZET
Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş,
gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan bölgelerde
kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Bu kuruluşların fiziki özellikleri
standartlarla belirlenmekle birlikte bu merkezlerin bulundukları sokaklara ait bir standartizasyon mevcut
değildir. Bu çalışmanın amacı– Bandırma- Manyas-Gönen -Erdek- Marmara ilçelerinde faaliyet gösteren
on beş Sağlık Kuruluşun erişiminin değerlendirilmesidir. Değerlendirme için Google Sokak Görünümü
uygulamasında, Erişilebilir Şehir Yönetmeliği kullanılarak kaldırımlar, rampalar ve varsa merdivenler
incelenmiştir. Çalışmaya göre merkezlerin erişilebilirlikleri uygun olmakla beraber geliştirilebilir bazı
durumlar da gözlenmiştir. Engelli bireylerin sosyal hayata ve eğitime tam katılımı için sadece hizmet
aldıkları merkezler değil, bu merkezlerin yer aldığı sokaklar, caddeler ve lokasyonlar da engelliye göre
düzenlenmelidir.

1

49

Biruni Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İş Uğraşı Terapisi Programı, İstanbul, TÜRKİYE ,
sheybet@biruni.edu.tr
2 Biruni Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İş Uğraşı Terapisi Programı, İstanbul, TÜRKİYE,
sametozcan1998@gmail.com
3 Biruni Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İş Uğraşı Terapisi Programı, İstanbul, TÜRKİYE,
evliyakaya65@gmail.com

2nd International Symposium of Bandirma and its Surroundings - UBS’19
September 17-19, 2019 / Bandırma - TURKEY

GİRİŞ VE AMAÇ
Sağlık ocağı, sosyal devlet olmanın getirdiği ve gerekliliğini doğurduğu bir hizmettir. Gelişmemiş,
gelişmekte, kalkınmakta olan bölgelerde veya nüfus bakımından çok fazla kalabalık olmayan
bölgelerde kurulan ve birinci basamak sağlık hizmetleri veren kuruluşlardır. Türkiye’de 81 ilde
32.98 0 adet Sağlık Kuruluşu bulunmakla birlikte Balıkesir Bandırmada bu sayı on beştir.. Bu
merkezlerin kurulması için bazı teknik standartlar bulunmalıdır. Bu standartlar Sağlık Bakanlığı
genel Müdürlüğünün hazırladığı teknik şartnamede belirtilmiştir. Bu teknik şartname
öğrencilerin, eğitimlerin daha ulaşılabilir ve güvenli bir ortamda yapmalarını sağlar. Bununla
birlikte bu şartnamenin eksik kaldığı dış ortamlar konusunda geliştirme yapmak gereklidir. Bu
çalışmada Balıkesir Bandırma’da hizmet veren on beş sağlık kuruluşunun dış ortamlarının
değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
GEREÇ VE YÖNTEM
Sağlık kuruluşlarının bulundukları sokakların değerlendirilmesi amacıyla İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin Dünya Engelliler Vakfı ile birlikte hazırladığı ‘Erişilebilir Şehir Yönetmeliği’
kullanılarak hazırlanmış bir checklist ile değerlendirilmiştir. Rehabilitasyon merkezleri,
kaldırımlar, rampalar, yaya geçitleri, bina girişleri ve otobüs durakları olmak üzere altı ana
başlıkta ve 46 parametrede değerlendirilmiştir. Sağlık kuruluşlarının görsel değerlendirmeleri
Şubat 2015 – Ağustos 2017 tarihleri arasındaki Google Haritalar sokak görünümü kullanılarak
değerlendirilmiştir.
BULGULAR
Bandırma Sağlık bakanlığına bağlı faaliyet gösteren on beş kurumun hepsine Google haritalar
sokak görünümü ile ulaşılmış ve fiziki özellikleri değerlendirilmiştir.
•

Kurumların sadece ikisinin yakınlarında otobüs durağı bulunmaktadır. Geneli sağlık ocağı
olduğu için ulaşım sıkıntısı göz ardı edilmiştir.

•

Kaldırımlar: On beş sağlık kurumunun dördünde emniyet şeridi varken diğerlerinde
gözlenmemiştir. Kaldırım yüksekliği dokuz kurumda uygun görülmektedir, diğer geri
kalan kurumların çevresinde kaldırımın yüksekliği uygun değildir. Sekiz kurumda yaya
kaldırımı kenarında drenaj kanalı bulunmaktadır diğerlerinde bulunmamaktadır, üç
kurumunda kaldırımında logar kapağı bulunmaktadır, kaldırımlarda hissedilebilir alan
sadece bir kurumda gözlemlenmiştir diğer kurumlar da bulunmamaktadır. Kaldırım da
başa değebilecek ağaç bulunan kurum sayısı dokuz bu ağaç çeşitleri çam, zeytin, pelit
dir. Kaldırımın kenarında duba bulunduran 3 kurum vardır. Kaldırımda geçişi
engellenecek unsur bulunduran 2 kurum vardır bu engeller tabela ve masalardır.

•

Rampalar: Kurumların yedinin önünde rampa bulunmaktadır. Hiçbir rampada fark
edilmeyi sağlayacak farklı kaplama yüzey bulunmamaktadır. İki rampanın yanında da kot
farkı bulunmamaktadır. Yedi rampanın hepsi tek yüzeyli Hiçbir rampanın yanında
kaymaya neden olabilecek bitki bulunmamaktadır.

•

Merdivenler: On beş kurumun ikisinin girişinde merdiven gözlenmiştir. Birinin yanında
tırabzan varken diğerinin yanında gözlenmemiştir. Merdivenlerin üzerinde fark edilebilir
yüzey bulunmamaktadır. Merdivenlerin yanında çocuk/engelli tırabzanı yoktur. Tüm
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merdivenlerde aydınlatma yoktur. Merdivenin birinin yanında kaymaya neden
olabilecek ağaç bulunmaktadır.
Tüm bilgilerin yer aldığı tablo aşağıda sunulmuştur:
Tablo 1: Kaldırımlar

Kaldırımda
Emniyet
Şeridi
4
27%

Kaldırım
Yüksekliği
(15 Cm)

6
40%

11
73%

Var

Yok

Kaldırımda
Görme
Engelliler İçin
Hissedilebilir
Alan
1
7%

Uygun

9
60%

Uygun Değil

Kaldırımda
Izgara

Yaya Kaldırımı
Kaldırım
Kenarında
Üzerinde
Drenaj Kanalı Logar Kapağı

7
47%

Var

51

12
80%

Var

Yok

Kaldırımın
Kenarında
Duba

2
13%

3
20%
6
40%

13
87%

Yok

Yok

Kaldırımda
Başa
Değebilecek
Ağaç Dalı

14
93%
Var

8
53%

3
20%

Var

Yok

Var

9
60%

Yok

12
80%

Var

Yok
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Kaldırımda
Bulunan
Ağaçlar

7
46%

Kaldırımda
Kaldırımda
Otobüs Durağı
Geçişi
Engelleyecek
Unsur

Kaldırımda
Diplerinde Zıt
Renklere Sahip
Izgara

4
27%

0
0%

3
1 20%
7%

2
13%

15
100
%

Çam

Zeytin

Pelit

Ağaç Yok

Var

2
13%
13
87%

13
87%

Var

Yok

Var

Yok

Yok

Tablo 2: Rampalar

Kaldırım Sonunda
Rampa

Rampanın Şekli

Rampa Bitişiyle Yol
Arasında KOt Farkı

0 0%
0 0%
7
47%

8
53%

7
100%

Var

Yok

Tek Yüzeyli

7
100%

Üç Yüzeyli

Var

Yok
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Rampanın Başında ve Sonunda
Fark Edilmeyi Sağlayacak Farklı
Yüzey Kaplama

Rampa Kenarlarında Meyve
Döken Bitki

0
0%

0
0%

7
100%

7
100%

Var

Yok

Var

Yok

Tablo 3: Merdivenler

Merdiven Tipi

Merdivende Trabzan

Trabzan
Merdivenden Sonra
Devam

2
13% 0
0%
1
50%

1
50%

13
87%

Düz
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Döner

0 0%

2
100%

Yok

Var

Yok

Ediyor

Etmiyor
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Merdiven Üst
Yüzeyinde Fark
Edilebilir Doku

Engelli/Çocuk
Trabzanı

Merdivende
Aydınlatma

0 0%

0 0%

2
100%

2
100%

0 0%

2
100%

Var

Yok

Var

Yok

Var

Yok

Merdivende Kaymaya Neden
Olabilecek Bitki/Kaynak

1
50%

1
50%

Var

Yok

SONUÇ
Sağlık kuruluşları ve engellilere hizmet veren tüm binalar başta olmak üzere kamuya açık yapılar,
her türlü engele uygun ve erişilebilir şekilde tasarlanmalı ve inşa edilmelidir.
Düzenlemeler yapılırken sadece binalar değil, kaldırım, rampa, merdiven, servislerin otopark
alanları, kent mobilyaları, işaretlemeler gibi dış çevre elemanları da erişilebilir olması için
planlanmalıdır.
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Bandırma’da Kamu Hastaneler Birliği Sağlık Personel
İstihdamında Bölgesel Uzmanlaşmanın Analizi

Doç. Dr. Murat ÇİFTÇİ 1

ÖZET:
Balıkesir’in bir ilçesi olan Bandırma, köklü tarihe sahip bir sahil kentidir. Canlı bir ekonomiye sahip olan
kent, aynı zamanda eğitim alanında da önemli bir çekim merkezi haline gelmektedir. Resmi verilere göre
2017’de 165 bin kişinin üzerinde nüfusa sahip olan Bandırma’da, sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç da
büyüktür. Kentte kamu hastaneler birliği bünyesinde devlet hastanesi ile ağız ve diş sağlığı merkezi, halka
hizmet vermektedir. Bu çalışmanın amacı da kamu kesiminde istihdam edilen sağlık personelinin kentteki
bölgesel uzmanlaşma düzeylerini tespit etmektir. Böylece Balıkesir’in diğer ilçeleriyle kamu kesimi sağlık
personeli istihdamında bölgesel uzmanlaşma karşılaştırması yapılabilir.
Çalışmada kullanılan veriler, kamu hastaneler birliğinin yayınladığı 2017 yılı raporundan derlenmiştir.
Analiz yöntemi olaraksa lokasyon katsayısı tekniği kullanılmıştır. İstihdamda bölgesel uzmanlaşma düzeyi,
lokasyon katsayısı tekniği ile ölçülmektedir. Bu teknik, ABD’nde 1938’de geliştirilen ve bugüne kadar
sürekli kullanılan yaygın ve güvenilir bir istatistik tekniğidir. Bölgesel uzmanlaşma düzeyi analiz edilen
kamu sağlık personel türleri şunlardır: 1)Tabip (Pratisyen hekim), 2) Uzman hekim, 3) Toplam hekim
(Pratisyen ve uzman hekim bütünü), 4) Hemşire ve ebe bütünü, 5) Uzman diş hekimi, 6) Diş hekimi, 7) Diş
hekimi bütünü (Uzman ve uzman olmayan diş hekimleri toplamı). Kentteki devlet hastanesinde görev
yapan hekim sayısı 73’ü uzman olmak üzere toplam 95 kişidir. Ayrıca hastanede 283 hemşire ve ebe
hizmet vermektedir. Ağız ve diş sağlığı merkezinde çalışan diş hekimi sayısı da 2’si uzman olmak üzere
toplam 21 kişidir. Kamu sağlık personeli toplamı da 399 kişiye ulaşmıştır.
İstatistik uygulamalar üç aşamada gerçekleştirilmiştir. İlk aşamada Balıkesir’e bağlı tüm ilçelerin, il içindeki
yerel uzmanlaşma seviyeleri analiz edilmiştir. İkinci aşamada ise aynı ilçelerin, bu defa ülke bütünü esas
alınarak bölgesel uzmanlaşma seviyeleri hesaplanmıştır.
Elde edilen bulgular, on beş ilçe içerisinde Bandırma’daki kamu sağlık personelinin uzmanlaşmasının,
genel olarak diğer ilçelerinden daha üst sıralarda yer aldığını göstermektedir. Buna göre tabip
istihdamında 13. sırada yer alan kentte uzman hekim istihdamında bölgesel uzmanlaşma sırası 4.’lüğe
yükselmiştir. Hekim bütünündeyse bu sıra 10.’luktur. Hemşire ve ebe istihdamında 15 ilçe içerisinde
uzmanlaşmada 8. sırada yer almaktadır. Uzman diş hekimliğinde birinci sırada yer alarak en uzmanlaşmış
ilçe olan Bandırma, uzman olmayan diş hekimlerinin istihdamında 4. sırada olup, diş hekimleri bütününde
de 3. sırada yer almaktadır. Özellikle uzman hekim ve uzman diş hekimi istihdamında bölgesel
uzmanlaşmada üst sıralarda yer alması, kentin kamu sağlık hizmetlerinde diğer ilçelere göre daha yetkin
konumda olduğunu desteklemektedir.
Anahtar sözcükler: kamu sağlık hizmetleri, sağlık yönetimi, sosyal hizmet, sosyal politika, bölge bilimi, Bandırma.
JEL Kodu: I11, I18, R58
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Analysis of Regional Specialization in Public Hospitals
Association Health Personnel Employment in Bandırma

Associate Prof. Dr. Murat ÇİFTÇİ1

ABSTRACT:
Bandırma, which is a district of Balıkesir, is a coastal city with a long history. The city, which has a lively
economy, is also becoming an important center of attraction in the field of education. According to official
data, Bandırma, which has a population of over 165 thousand people in 2017, is in great need of health
services. In the city, within the scope of public hospitals association, public hospitals and oral and dental
health centers serve to the public. The aim of this study is to determine the level of regional specialization
of health personnel employed in the public sector. Thus, regional specialization in employment of public
health personnel can be compared with other districts of Balıkesir.
The data used in the study is compiled from the 2017 report published by the public hospitals association.
The location coefficient technique is used as the analysis method. The level of regional specialization in
employment is measured by the location coefficient technique. This technique is a common and reliable
statistical technique which was developed in the USA in 1938 and used to this day. The types of public
health personnel analyzed at the level of regional specialization are: 1) Physician (Practitioner), 2)
Specialist physician, 3) Total physician (Total of practitioner and specialist physicians), 4) Nurses and
midwifes as a whole, 5) Specialist dentist, 6) Dentist, 7) Total of dentists (Total of specialist and nonspecialist dentists). The number of physicians working in the state hospital in the city is 95, as 73 of them
are specialists. There are also 283 nurses and midwives working in the hospital. The total number of
dentists working in the oral and dental health center is 21, as 2 of them are specialists. The total number
of public health personnel has reached 399.
Statistical applications carried out in three stages. In the first stage, the local specialization levels of all
districts of Balıkesir are analyzed. In the second stage, regional specialization levels of the same districts
are calculated based on the whole country.
The findings show that the specialization of public health personnel in Bandırma among fifteen districts is
generally higher than the other districts. According to this, in the city which is 13 th in the employment of
physicians, the regional specialization ranking in the employment of specialist physicians has increased to
4th place. In the whole physicians, the raking is the 10th place. It ranks 8th in the specialization of nurses
and midwives among 15 districts. Bandırma, which is the most specialized district by taking first place in
the specialist dentistry, ranks 4th in the employment of non-specialist dentists and ranks 3rd in all dentists.
The fact that it ranks in the top of regional specialization in the employment of specialist physicians and
specialist dentists, supports the fact that the city is more competent in public health services than other
districts.
Keywords: public health service, health management, social service, social politics, regional science, Bandırma.
JEL Code: I11, I18, R58
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GİRİŞ
Balıkesir Türkiye’nin önde gelen orta büyüklükteki şehirlerinden birisidir. Şehirde hemen her
sektörde yoğun ekonomik faaliyetler yürütülmektedir. Bu özelliğiyle geleneksel ve modern
ekonominin bir arada yaşamaya devam ettiği düalist yapı mevcuttur. Modern ekonomi
kapsamında sanayi ve hizmet sektörlerinde çeşitlilik oldukça fazladır. İmalat sanayinden turizme,
toptan ve perakende ticaretten enerji ve ulaştırma alt sektörlerine kadar geniş bir yelpazede
ekonomik canlılık söz konusudur. Son yıllarda eğitim ve özellikle de yükseköğretim alanlarında
ciddi bir gelişim süreci yaşanmaktadır. On binlerce öğrencinin tahsil hayatını geçirdiği şehirde,
Balıkesir Üniversitesi’ne ek olarak Bandırma Üniversitesi de kurulmuş ve Denizcilik Fakültesine
kadar çok çeşitli ve geniş eğitim-öğretim olanaklarını Türk gençliğine sunmaya başlamıştır.
Geleneksel ekonomi kapsamında kırsal yerleşim ve tarımsal faaliyetler de canlılığını
sürdürmektedir. Dolayısıyla Balıkesir sadece kentsel ağırlığın olduğu bir kent hüviyetinde
değildir. Aynı zamanda emekliler için de uzun sahil şeridi başta olmak üzere kır ve kentsel
alanların tamamında ciddi çekiciliğe sahiptir. Hemen her coğrafi köşesinde yaşamın tüm
canlılığıyla sürmekte olduğu şehirdeki bu hareketlilik de doğal olarak kamu hizmetlerinin tüm
Balıkesirlilere ulaştırılmasını komplike hale getirmektedir.
Balıkesir’deki ekonomik ve sosyal hayatta yaşanan canlılık, ilçeler ölçeğinde de oldukça
yoğundur. Özellikle Bandırma ve Edremit, bu noktada ayrıcalıklı öneme sahiptir. Dolayısıyla en
azından nüfusun yığılması açısından olsa dahi şehrin Merkez ilçe dışında Bandırma ve Edremit’le
birlikte üç merkezli bir yapıya sahip olduğu sonucuyla karşılaşılmaktadır.
Bandırma ilçesi Balıkesir içerisindeki üç ana merkezden birisi konumundadır. Deniz kıyısında
kurulmuş olması, ilçe ve etrafının köklü bir ticaret ve turizm merkezi özelliğini de desteklemiştir.
İlçede son yıllarda yaşanan belki de en önemli gelişme, daha önce Balıkesir Üniversitesi
bünyesinde bir fakülte olarak yükseköğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğü Bandırma İİBF’nin
öncülüğünde Bandırma 17 Eylül Üniversitesi’nin kurulması olmuştur. Neredeyse çoğu fakülte,
enstitü ve yüksekokulun kurulduğu ve kuruluşların sürmeye devam ettiği ilçede,
yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimde son derece canlı bir gelişim
yaşanmaktadır. Bu durum da başta inşaat sektörü olmak üzere ilçede süratli bir gelişim ivmesinin
yeni saikinin üniversite olmasını beraberinde getirmektedir. 13 bin civarındaki öğrenci varlığı her
geçen gün artmakta olup, başta ilçe ekonomisi olmak üzere hinterlandındaki çevre ilçelerde de
canlılığı desteklemektedir.
Başta Bandırma olmak üzere Balıkesir ilçelerinde yaşanan ekonomik ve sosyal gelişmelerin doğal
bir neticesi olarak yaşanan nüfus artışı, kamu hizmetlerine duyulan ihtiyacı da arttırmaktadır.
Aynı zamanda sanayi ötesi topluma geçiş sürecinin yaşanmasının beraberinde getirdiği kamu
hizmetlerine olan vatandaş talebinde yaşanan artış da bu ihtiyacı her geçen gün daha da
arttırmaktadır.
Kamu hizmetleri içerisinde en önemli hizmet alanlarından birisi, kuşkusuz sağlık hizmetleridir.
Kamu sağlık hizmetlerinin tüm vatandaşların kolay erişimine açık olması, modern sosyal refah
devletinin en önemli sorumluluklarından birisidir. Günümüzde hak temelli bir yaklaşımla
kimsenin sağlık hizmetlerinden doğrudan ya da dolaylı olarak dışlanamaması bir kamusal
zorunluluk vasfına erişmiştir.
Kamu sağlık hizmetlerinin sunumundaysa belirleyici olan ana grup sağlık personelidir. Özellikle
hekimler ile hemşire ve ebe varlığı, kamu sağlık hizmet sunumunda başarının ön koşulu
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konumundadır. Ayrıca son yıllarda diş hekimliği mesleği de kamu sağlık hizmetlerinde temel
uygulayıcılar arasında yerini ve önemini arttırmış durumdadır. Bu çalışmada da kamu sağlık
hizmet sunumunda ana kurumu oluşturan Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü “Kamu
Hastaneler Birliği” çatısı altında faaliyet gösteren devlet hastaneleri, ağız ve diş sağlığı hastane
ve merkezlerinde görev yapan hekim, hemşire ve ebe ile diş hekimlerinin Balıkesir ilçelerindeki
bölgesel uzmanlaşma düzeylerinin tespitine odaklanılmıştır. Uygulama uzmanlık / lokasyon /
yerelleşme katsayısı tekniğine dayanmakta olup, veriler 2017 yılındaki durumu göstermektedir.
İstatistik uygulama iki aşamada gerçekleştirilmiş olup ilk aşamada Balıkesir ilçelerinde Balıkesir
bütününe göre kamu sağlık personelindeki bölgesel uzmanlaşma düzeylerinin tespiti
gerçekleştirilmiştir. İkinci aşamadaysa Türkiye bütününe göre kamu sağlık personelinin Balıkesir
ilçelerindeki bölgesel uzmanlaşma düzeyleri analiz edilmiştir.
VERİ TASARIMI VE YÖNTEM
Çalışma kapsamında gerçekleştirilen istatistik uygulama yöntemi, uzmanlaşma katsayısı
tekniğidir. Uzmanlaşma katsayısı aynı zamanda yığılma katsayısı, yerelleşme katsayısı, lokasyon
katsayısı isimleriyle de adlandırılmaktadır. Oldukça köklü geçmişe sahip olan bu yöntem,
1938’den bu yana yaygın şekilde kullanılmaktadır. İlk uygulamalar ABD istatistik kurumunca
gerçekleştirilmiştir. İstihdam verilerine dayanarak uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bu analiz
yönteminde eşik değerler belirlenmektedir. Katsayı değerinin eşik değerlerin neresinde
olduğuna göre de analiz edilen meslek grubunun, faaliyet alanının veya benzeri istihdam alanının
analiz edilen bölgesel birimde ne ölçüde uzmanlaştığı ya da uzmanlaşamadığı sonucuna
varılmaktadır.
Bu analizde uzmanlaşmanın anlamı, bölgesel birimde diğer bölgesel birimlere göre o istihdam
alanında yığılmanın şiddetidir. Yığılma ne kadar şiddetliyse o istihdam alanında gerçekleştirilen
faaliyetin diğer bölgesel birimlerdeki muadil karşılığına göre daha gelişmiş, rekabet gücünün de
daha yüksek olduğu yorumu yapılabilmektedir. Aynı zamanda diğer bölgesel birimlerden analize
konu olan faaliyet kolundaki yığılmanın doğal bir sonucu olarak yeni kaynak çekme imkânının
oluşacağı da beklenenler arasındadır. Diğer bir deyişle analizin gerçekleştirildiği bölgesel birimin,
analize konu olan faaliyet alanına göre çekim gücü olma özelliğini ve düzeyini göstermektedir
(Çiftçi, 2018a: 4-5)
Uzmanlaşma katsayısının hesaplanmasında yararlanılan formülasyon, 1 numaralı denklemde
gösterilmiştir:

𝐿𝑄𝑖,𝑗 =

𝐸𝑖,𝑗
⁄𝐸
( 𝐸𝑗 𝑖,𝑛)
⁄𝐸
𝑛

[1]

Denklem 1’de LQi,j i bölgesel biriminde j faaliyet alanı veya meslekteki bölgesel uzmanlaşma
düzeyini sembolize etmektedir. Ei,j i bölgesel biriminde j faaliyet alanında veya meslek
grubundaki istihdam hacmini göstermektedir. Ei,n ise i bölgesel birimindeki faaliyet alanları veya
meslek gruplarının tamamında gerçekleşen istihdam hacmini tanımlamaktadır. Ej j faaliyet alanı
veya meslek grubunda istihdam edilenlerin bölgesel birimlerin tamamındaki sayısal hacmini, En
ise bölgesel birimlerin tamamındaki bütün faaliyet kolları veya meslek gruplarındaki istihdam
toplamını sembolize etmektedir.
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Katsayı hesaplaması sonrasında ikinci önemli konu ise bölgesel uzmanlaşma seviyeleri için eşik
değerlerin ne olduğudur. Çeşitli çalışmalarda uzun yıllardan bu yana farklı eşik değerleri
kullanılmakla beraber, seksen yılı aşan köklü geçmişi ve literatürdeki yaygın kullanımı
neticesinde yaklaşık olarak ortak noktaya varıldığı savunulabilir. Bu konuda en yaygın atıf alan
öncül çalışmaya sahip Miller vd (1991: 67)’ ne göre bir bölgesel birimde düşük düzeyde dahi olsa
uzmanlaşmanın başlangıcında katsayı değerinin 0,7 olarak kabulü söz konusudur. Bölgesel
uzmanlaşma başlangıcıysa genel olarak 1,25 olarak kabul edilmektedir (Çiftçi, 2018b: 556). Güçlü
bölgesel uzmanlaşma eşiği olarak AB Komisyonu’nca desteklenen bölgesel kümelenme projesine
göre 2 değeri eşik değeri oluşturmaktadır (Franco vd, 2014). Tam uzmanlaşma için eşik değerin
ne olduğu konusundaysa Malmberg ve askell (2002: 436) 3 değerini işaret etmektedir. Belirlenen
dört eşik değere göre bölgesel birimlerdeki uzmanlaşma düzeyleri, beş farklı ihtimale dayalı
olarak bölgesel uzmanlaşmanın başlamadığı, düşük bölgesel uzmanlaşmanın başladığı, bölgesel
uzmanlaşmanın oluştuğu, güçlü bölgesel uzmanlaşmanın mevcut olduğu ve tam uzmanlaşma
düzeyine erişildiği şeklinde yorumlanabilmektedir. Buna göre eşik aralıklarındaki bölgesel
uzmanlaşma düzeyleri şu şekilde gerçeklemektedir:






LQ<0,70
0,70≤LQ<1,25
1,25≤LQ<2,00
2,00≤LQ<3,00
LQ≥3,00

=>
=>
=>
=>
=>

Bölgesel uzmanlaşma başlamamıştır.
Düşük bölgesel uzmanlaşma başlamıştır.
Bölgesel uzmanlaşma vardır.
Yüksek bölgesel uzmanlaşma mevcuttur.
Tam bölgesel uzmanlaşma mevcuttur.

Sağlık hizmetleri ve çalışanlarında bölgesel uzmanlaşma tespitine yönelik lokasyon katsayısı
kullanılarak gerçekleştirilen çalışmalardan bazıları şunlardır: Gleeson vd (1998) Yeni Zelanda’nın
Dunedin kentindeki kronik fiziksel engelliler ile bu engellilere yönelik verilen sağlık hizmetlerinde
yaşanan bölgesel uzmanlaşmanın tespitinde lokasyon katsayısı analizinden yararlanmışlardır.
Westert ve Groenegewen (1999) Avrupa’da hastane yatağı ve doktor varlığındaki bölgesel
uzmanlaşmanın tespitinde uzmanlaşma katsayısı tekniğini kullanmışlardır. Phillips vd (2000)
Missouri eyaletindeki toplum sağlığı merkezlerinin bölgesel uzmanlaşmasında bu tekniği
kullanmışlardır. Devol ve Koepp (2003) Boston’daki sağlık hizmet sunucularının bölgesel
yığılmalarının bileşkesi olarak oluşturdukları endeksle, sağlık hizmetlerinde bölgesel
uzmanlaşmanın tespitinde lokasyon katsayılarına dayanan bileşke endeks türetimi
gerçekleştirmişlerdir. Moineddin vd (2003) Kanada’nın Ontario kentindeki sağlık hizmet
sunumundaki bölgesel uzmanlaşmanın tespitinde uzmanlaşma katsayısı tekniğinden
yararlanmışlardır. Asthana vd (2004) İngiltere’de ölümlerin sebeplerine göre bölgesel yığılmanın
tespitinde bu analizi kullanmışlardır. Leslie vd (2012) Washington D.C.’deki eczanelerde yaşanan
bölgesel uzmanlaşmanın diğer perakende satıcılarla mukayesesinde bu tekniği kullanmışlardır.
Simith (2013) ABD’nde hastane çalışanlarının kırsal bölgelerdeki uzmanlaşma düzeylerinin
tespitinde bu analizden faydalanmışlardır. Bir diğer çalışmada Alhowaish vd (2015) Suudi
Arabistan’nın Tabuk şehrindeki sağlık hizmetleri çalışanlarında yaşanan bölgesel uzmanlaşmayı,
diğer sektör çalışanlarındaki uzmanlaşmayla mukayeseli olarak lokasyon katsayısı analizine
dayanarak gerçekleştirilen analizle incelemişlerdir. Photis (2016) Yunanistan’daki hastane ve
yatak arzıyla sağlık talebinde yaşanan bölgesel uzmanlaşmanın tespitinde bu yöntemden
yararlanmıştır.
Çalışmada gerçekleştirilen lokasyon katsayısı analizinde kullanılan veriler, Kamu Hastaneler
Birliği’nin 2017 yılı Kamu Hastaneleri İstatistik Raporu içerisinde yer alan bölgesel sağlık
kurumlarındaki personel istatistiklerine dayanmaktadır (T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri
Genel müdürlüğü, 2018).
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BULGULAR
Bandırma’nın da dahil olduğu on beş ilçedeki kamu hastanelerinde görev yapan sağlık personeli
sayıları ile il bütünü ve Türkiye bütünündeki sağlık personeli varlığının sayısal hacimleri, tablo
1’de sunulmuştur. Tablo 1’de sunulan verilere dayanarak da kamu sağlık personelinde Balıkesir
ilçelerindeki yerel uzmanlaşma (lokasyon) katsayıları hesaplanmıştır. Buna göre kamu
hastanelerinde görev yapan tabip sayısı ülke bütününde 9623 olup bu miktar Balıkesir
bütününde 207 kişidir. İl içerisinde tabip sayısının en çok olduğu yerse 56 kişiyle Merkez ilçe olup,
ikinci sırada 22 tabiple Bandırma, üçüncü sıradaysa 18 tabiple Edremit ilçeleri gelmektedir.
Kamu hastanelerinde görev yapan uzman hekim sayıları incelendiğinde ülke bütününde 41,873
kişilik arza karşılık Balıkesir’de bu sayı 592 kişi olarak gerçekleşmiştir. İlçeler düzeyinde
bakıldığında uzman hekim varlığının genel olarak Merkez ilçede toplandığı dikkat çekmektedir.
313 uzman hekimin bulunduğu Merkez ilçedeki uzman hekim varlığını 73 uzman hekim varlığıyla
Bandırma ve 67 uzman hekim varlığıyla Edremit ilçeleri takip etmektedir. En az uzman hekim
varlığına sahip Manyas ilçesindeyse bu sayı 2’ye kadar düşmektedir.
Uzman hekim ve tabip (uzman olmayan pratisyenler) toplamı açısındansa Merkez ilçedeki
yığılma sürmektedir. Ülke bütününde 51,496 kişi olan toplam hekim arzı Balıkesir il bütününde
799 kişidir. Merkez ilçedeki kamu hastanelerinde 369’a ulaşan toplam hekim mevcudunu ikinci
sırada 95 hekimle Bandırma takip etmektedir. Üçüncü sıradaki Edremit’teyse bu sayı 85 kişi
düzeyindedir. En az hekim varlığına sahip iki ilçe olan Manyas ve Savaştepe’deyse çoğunluğu
tabip olmak üzere sadece 10’ar hekim mevcuttur.
Kamu hastanelerinde görev yapan hemşire ve ebe toplamlarına göre de hekim arzının dağılımıyla
örtüşen bir yapıyla karşılaşılmaktadır. Ülke bütününde 118,733 kişiye ulaşan hacim, Balıkesir il
bütününde 2,481 kişi olarak gerçekleşmiştir. Bu sayı toplam hekim varlığının 799 olduğu
düşünüldüğünde, 1 hekime yaklaşık 3 hemşire ve ebenin düştüğü anlamına gelmektedir. Hâlbuki
ülke bütününde bu oran, yaklaşık 1 hekime 2 hemşire ve ebe şeklindedir. Hemşire ve ebelerin
Balıkesir ilçeleri arasındaki dağılımlarına bakıldığındaysa yığılmanın yine 1227 kişiyle Merkez
ilçede gerçekleştiği görülmektedir. İkinci sırada yoğunluğa sahip Bandırma’da 283, üçüncü sırada
yoğunluğa sahip Edremit’teyse 265 hemşire ve ebe kamu hastanelerinde görev yapmaktadır. En
düşük hacme sahip Manyas’taysa bu sayı 21’e kadar düşse de, hekim ile hemşire ve ebe
mukayesesine göre ülke bütünündeki 1 hekime 2 hemşire ve ebenin düştüğü dağılımın altına
inilmediği dikkat çekmektedir.
Ağız ve diş sağlığı hastaneleri / merkezleri ve kamu hastanelerinde görev yapan diş hekimi ve
uzman diş hekimi varlığı açısından konu incelendiğinde, ülke bütününde 7844 diş hekimi ve 841
uzman diş hekiminin görev yapmakta olduğu, Balıkesir’deyse toplamda 135 diş hekimi ve 6
uzman diş hekiminin bulunduğu görülmektedir. Türkiye bütününe göre uzman diş hekimi sayısı
ile uzman olmayan diş hekimi arasındaki yaklaşık 9 katlık farkın, Balıkesir bütününde 22 katı aştığı
görülmektedir. Dolayısıyla il bütünü olarak Balıkesir, uzman diş hekimi açısından ülke bütününe
göre oldukça geride kalan bir vilayet olarak değerlendirilebilir. İlçelere göre diş hekimi ve uzman
diş hekimi dağılımları incelendiğinde, diğer sağlık personelinde olduğu gibi Merkez ilçede ciddi
bir yığılmanın varlığıyla karşılaşılmaktadır. 61 diş hekiminin görev yaptığı Merkez ilçeyi 19 diş
hekimiyle Bandırma, 14 diş hekimiyle de Edremit ilçeleri takip etmektedir. Bigadiç ilçesinde hiç
diş hekimi bulunmamakta olup, beş ilçede (Dursunbey, Erdek, İvrindi, Savaştepe, Sındırgı) 2’şer,
3 ilçedeyse (Havran, Manyas, Susurluk) 3’er diş hekimi mevcuttur. Uzman diş hekiminin olduğu
ilçe sayısı ise sadece 3 ilçeyle sınırlı olup, Merkez ilçede 3, Bandırma’da 2 ve Edremit’te de 1
uzman diş hekiminin görev yaptığı görülmektedir.
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Tablo 1. Balıkesir İl Bütününe Göre Kamu Sağlık Çalışanlarında Bölgesel Uzmanlaşma - 2017
İl/ İlçe/
Toplam

Tabip

Uzman
Hekim

Hemşire
ve Ebe

Uzman Diş
Hekimi

Diş
Hekimi

Merkez
Ayvalık
Bandırma
Bigadiç
Burhaniye
Dursunbey
Edremit
Erdek
Gönen
Havran
İvrindi
Manyas
Savaştepe
Sındırgı
Susurluk
Balıkesir
Türkiye

56
14
22
12
10
11
18
7
12
7
7
8
7
8
8
207
9623

313
31
73
14
27
8
67
7
21
5
4
2
3
6
11
592
41873

1227
115
283
71
126
44
265
32
98
43
42
21
26
36
52
2481
118733

3
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
6
841

61
4
19
0
5
2
14
2
6
3
2
3
2
2
3
135
7844

Toplam
Kamu Sağlık
Personeli
1660
164
399
97
168
65
365
48
137
58
55
34
38
52
74
3421
178914

Toplam
Hekim
369
45
95
26
37
19
85
14
33
12
11
10
10
14
19
799
51496

Toplam
Diş
Hekimi
64
4
21
0
5
2
15
2
6
3
2
3
2
2
3
141
8685

Kaynak: T.C. Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü (2018). Kamu Hastaneleri
İstatistik Raporu 2017, Ankara.
İlk uygulama, Balıkesir il toplamı esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Buna göre kamu
hastanelerinde, ağız ve diş sağlığı hastane ve merkezlerinde 2017 yılında görev yapan hekim,
hemşire ve ebe ile diş hekimi arzında ilçelere göre bölgesel uzmanlaşma düzeyleri hesaplanarak
tablo 2’de toplu olarak sunulmuştur.
Bölgesel uzmanlaşma başlangıcını ifade eden 0,7’lik katsayı değerinin altında kalan kamu sağlık
personel türlerinin ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:
Balıkesir Merkez ilçede tabiplerde düşük de olsa bölgesel uzmanlaşma mevcut değildir. Ayvalık,
Erdek, Gönen ve Susurluk ilçelerinde uzman diş hekiminde bölgesel uzmanlaşma başlangıcı
sağlanamamıştır. Bigadiç’te uzman diş hekimi, diş hekimi ve toplam diş hekimi varlığında
bölgesel uzmanlaşma başlangıcı yoktur. Burhaniye ilçesinde uzman diş hekimi ve toplam diş
hekimi varlığında bölgesel uzmanlaşma başlayamamıştır. Dursunbey, Havran, İvrindi, Manyas,
Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde uzman hekim ve uzman diş hekimi arzına göre herhangi bir
bölgesel uzmanlaşma başlangıcı mevcut değildir. Kamu sağlık personel türlerine göre
uzmanlaşma katsayısı değerlerinin 0,7’nin altına inmediği ilçe sayısı ise 2 olup, bu ilçelerse
Bandırma ve Edremit ilçeleridir. Dolayısıyla Bandırma ve Edremit ilçelerinde kamu sağlık
personel türlerine göre en azından düşük düzeyde de olsa bölgesel uzmanlaşma başlangıcının
mevcut olduğu görülmektedir.
Uzmanlaşma katsayı değerinin 0,7 ile 1,25 arasında olduğu düşük bölgesel uzmanlaşma
başlangıcının bulunduğu kamu sağlık personel türlerinin ilçelere göre dağılımlarıysa şu şekilde
gerçekleşmiştir:
Merkez ilçede uzman hekim, toplam hekim, uzman diş hekimi, diş hekimi ve toplam diş hekimine
göre düşük düzeyde bölgesel uzmanlaşma başlangıcı mevcuttur. Ayvalık ilçesinde tabip, uzman
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hekim, toplam hekim ile hemşire ve ebe varlığına göre düşük düzeyde bölgesel uzmanlaşma
başlangıcıyla karşılaşılmaktadır. Bandırma ilçesinde tabip, uzman hekim, toplam hekim, hemşire
ve ebe ve diş hekimi arzına göre düşük bölgesel uzmanlaşma başlangıcının varlığı söz konusudur.
Bigadiç ilçesinde uzman hekim, toplam hekim ile hemşire ve ebe varlığına göre düşük bölgesel
uzmanlaşma başlangıcı vardır. Burhaniye ilçesinde tabip, uzman hekim, toplam hekim, hemşire
ve ebe ile diş hekimi arzında düşük bölgesel uzmanlaşma başlangıcına ulaşılmıştır. Dursunbey
ilçesinde hemşire ve ebe, diş hekimi ve toplam diş hekimi varlığında düşük bölgesel uzmanlaşma
düzeyine varılmıştır. Edremit ilçesinde tabip, uzman hekim, toplam hekim, hemşire ve ebe, diş
hekimi ve toplam diş hekimi arzına göre düşük bölgesel uzmanlaşma başlangıcına erişilmiştir.
Erdek ilçesinde uzman hekim, hemşire ve ebe, diş hekimi ve toplam diş hekimi varlığına göre
düşük bölgesel uzmanlaşma düzeyine ulaşılmıştır. Gönen ilçesinde uzman hekim, toplam hekim,
hemşire ve ebe, diş hekimi ve toplam diş hekimi arzına göre düşük bölgesel uzmanlaşma
düzeyine gelinmiştir. Havran ilçesinde toplam hekim ile hemşire ve ebe arzına göre düşük
bölgesel uzmanlaşma düzeyine ulaşılmıştır. İvrindi ilçesine göre toplam hekim, hemşire ve ebe,
diş hekimi ve toplam diş hekimi varlığına göre düşük bölgesel uzmanlaşma düzeyine varılmıştır.
Manyas ilçesinde hemşire ve ebe varlığında düşük bölgesel uzmanlaşma başlangıcına
ulaşılmıştır. Savaştepe ilçesine göre toplam hekim ile hemşire ve ebe arzına göre düşük bölgesel
uzmanlaşma düzeyine gelinmiştir. Sındırgı ilçesinde hemşire ve ebe ile diş hekimi, toplam diş
hekimi arzlarında düşük bölgesel uzmanlaşma düzeyine gelinmiştir. Susurluk ilçesinde ise uzman
hekim, toplam hekim, hemşire ve ebe, diş hekimi ve toplam diş hekimi varlığına göre düşük
bölgesel uzmanlaşma düzeyine varılmıştır.
Uzmanlaşma katsayı değerinin 1,25 ile 2 arasında olduğu bölgesel uzmanlaşmanın bulunduğu
kamu sağlık personel türlerinin ilçelere göre dağılımlarıysa şu şekilde gerçekleşmiştir:
Bandırma ilçesinde toplam diş hekimi arzına göre bölgesel uzmanlaşma mevcuttur. Dursunbey
ve Manyas ilçelerinde toplam diş hekimi varlığında bölgesel uzmanlaşma düzeyine varılmıştır.
Edremit ilçesinde uzman diş hekimi arzına göre bölgesel uzmanlaşma mevcuttur. Erdek ilçesinde
toplam hekim varlığına göre bölgesel uzmanlaşma düzeyine varılmıştır. Gönen ve Susurluk
ilçelerinde tabip arzına göre bölgesel uzmanlaşma düzeyine gelinmiştir. Havran ilçesinde tabip,
diş hekimi ve toplam diş hekimi arzına göre bölgesel uzmanlaşma düzeyine ulaşılmıştır.
Savaştepe ilçesine göre diş hekimi ve toplam diş hekimi arzına göre bölgesel uzmanlaşma
düzeyine gelinmiştir. Sındırgı ilçesinde hemşire ve ebe ile diş hekimi, toplam diş hekimi arzlarında
bölgesel uzmanlaşma düzeyine varılmıştır.
Uzmanlaşma katsayı değerinin 2 ile 3 arasında olduğu güçlü (yüksek) bölgesel uzmanlaşmanın
bulunduğu kamu sağlık personel türlerinin ilçelere göre dağılımlarıysa şu şekilde gerçekleşmiştir:
Bandırma ilçesinde uzman diş hekimi arzına göre güçlü bölgesel uzmanlaşma düzeyi mevcuttur.
Bigadiç, Dursunbey, Erdek, İvrindi ve Sındırgı ilçelerinde tabip arzında güçlü bölgesel
uzmanlaşma düzeyine varılmıştır. Manyas ilçesinde diş hekimi varlığı açısından güçlü bölgesel
uzmanlaşma seviyesine gelinmiştir.
Uzmanlaşma katsayısı değerinin 3’ü aşarak tam bölgesel uzmanlaşma düzeyine erişildiği iki ilçe
Manyas ve Savaştepe olup, bu ilçelerde görev yapan tabip varlıkları açısında tam bölgesel
uzmanlaşma düzeyine erişilmesi söz konusudur.
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Tablo 2. Balıkesir İl Bütününe Göre Kamu Sağlık Çalışanlarında Bölgesel Uzmanlaşma - 2017
İlçeler

Tabip

Merkez
Ayvalık
Bandırma
Bigadiç
Burhaniye
Dursunbey
Edremit
Erdek
Gönen
Havran
İvrindi
Manyas
Savaştepe
Sındırgı
Susurluk

0,56
1,41
0,91
2,04
0,98
2,80
0,82
2,41
1,45
1,99
2,10
3,89
3,04
2,54
1,79

Uzman
Hekim
1,09
1,09
1,06
0,83
0,93
0,71
1,06
0,84
0,89
0,50
0,42
0,34
0,46
0,67
0,86

Toplam
Hekim
0,95
1,17
1,02
1,15
0,94
1,25
1,00
1,25
1,03
0,89
0,86
1,26
1,13
1,15
1,10

Hemşire ve
Ebe
1,02
0,97
0,98
1,01
1,03
0,93
1,00
0,92
0,99
1,02
1,05
0,85
0,94
0,95
0,97

Uzman Diş
Hekimi
1,03
0,00
2,86
0,00
0,00
0,00
1,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Diş
Hekimi
0,93
0,62
1,21
0,00
0,75
0,78
0,97
1,06
1,11
1,31
0,92
2,24
1,33
0,97
1,03

Toplam Diş
Hekimi
0,94
0,59
1,28
0,00
0,72
0,75
1,00
1,01
1,06
1,25
0,88
2,14
1,28
0,93
0,98

İkinci uygulama, Türkiye toplamı esas alınarak gerçekleştirilmiştir. Buna göre kamu
hastanelerinde, ağız ve diş sağlığı hastane/merkezlerinde 2017 yılında görev yapan hekim,
hemşire ve ebe ile diş hekimi arzında ilçelere göre bölgesel uzmanlaşma düzeyleri hesaplanarak
tablo 3’te toplu olarak sunulmuştur.
Bölgesel uzmanlaşma başlangıcını ifade eden 0,7’lik katsayı değerinin altında kalan kamu sağlık
personel türlerinin ilçelere göre dağılımı şu şekildedir:
Balıkesir Merkez ilçede tabipler ve uzman diş hekimlerinde düşük de olsa bölgesel uzmanlaşma
mevcut değildir. Ayvalık ve Bigadiç ilçelerinde uzman diş hekimi, diş hekimi ve toplam diş hekimi
varlığında bölgesel uzmanlaşma başlangıcı yoktur. Burhaniye ve Dursunbey ilçelerinde uzman
hekim, uzman diş hekimi, diş hekimi ve toplam diş hekiminde bölgesel uzmanlaşma başlangıcı
sağlanamamıştır. Edremit ilçesinde uzman diş hekimi açısından bölgesel uzmanlaşma
başlayamamıştır. Erdek, Gönen, Manyas, Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde uzman
hekim ve uzman diş hekimi arzına göre herhangi bir bölgesel uzmanlaşma başlangıcı mevcut
değildir. Kamu sağlık personel türlerine göre uzmanlaşma katsayısı değerlerinin 0,7’nin altına
inmediği tek ilçeyse Bandırma’dır. Dolayısıyla Bandırma ilçesinde kamu sağlık personel türlerine
göre en azından düşük düzeyde de olsa bölgesel uzmanlaşma başlangıcının mevcut olduğu
görülmektedir.
Uzmanlaşma katsayısı değerinin 0,7 ile 1,25 arasında olduğu düşük bölgesel uzmanlaşma
başlangıcının bulunduğu kamu sağlık personel türlerinin ilçelere göre dağılımlarıysa şu şekilde
gerçekleşmiştir:
Merkez ilçede uzman hekim, toplam hekim, hemşire ve ebe, diş hekimi ve toplam diş hekimine
göre düşük düzeyde bölgesel uzmanlaşma başlangıcı mevcuttur. Ayvalık ilçesinde tabip, uzman
hekim, toplam hekim ile hemşire ve ebe varlığına göre düşük düzeyde bölgesel uzmanlaşma
başlangıcıyla karşılaşılmaktadır. Bandırma ilçesinde yedi kamu sağlık personel arzının tümüne
göre düşük bölgesel uzmanlaşma başlangıcının varlığı söz konusudur. Bigadiç ve Dursunbey
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ilçelerinde toplam hekim ile hemşire ve ebe varlığına göre düşük bölgesel uzmanlaşma başlangıcı
vardır. Burhaniye ilçesinde tabip, toplam hekim ile hemşire ve ebe arzında düşük bölgesel
uzmanlaşma başlangıcına ulaşılmıştır. Edremit ilçesinde tabip, uzman hekim, toplam hekim,
hemşire ve ebe, diş hekimi ve toplam diş hekimi arzına göre düşük bölgesel uzmanlaşma
başlangıcına erişilmiştir. Erdek, Gönen, İvrindi Savaştepe, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde toplam
hekim, hemşire ve ebe, diş hekimi ve toplam diş hekimi varlığına göre düşük bölgesel
uzmanlaşma düzeyine varılmıştır. Havran ilçesinde toplam hemşire ve ebe ile toplam diş hekimi
arzına göre düşük bölgesel uzmanlaşma düzeyine ulaşılmıştır. Manyas ilçesinde toplam hekim
ile hemşire ve ebe varlığında düşük bölgesel uzmanlaşma başlangıcına ulaşılmıştır.
Uzmanlaşma katsayısı değerinin 1,25 ile 2 arasında olduğu bölgesel uzmanlaşmanın bulunduğu
kamu sağlık personel türlerinin ilçelere göre dağılımlarıysa şu şekilde gerçekleşmiştir:
Ayvalık ve Gönen ilçelerinde toplam diş hekimi arzına göre bölgesel uzmanlaşma mevcuttur.
Manyas ilçesinde toplam diş hekimi varlığında bölgesel uzmanlaşma düzeyine varılmıştır.
Uzmanlaşma katsayısı değerinin 2 ile 3 arasında olduğu güçlü (yüksek) bölgesel uzmanlaşmanın
bulunduğu kamu sağlık personel türlerinin ilçelere göre dağılımlarıysa şu şekilde gerçekleşmiştir:
Bigadiç, Erdek, Havran, İvrindi, Sındırgı ve Susurluk ilçelerinde tabip arzına göre güçlü bölgesel
uzmanlaşma düzeyine ulaşılmıştır.
Uzmanlaşma katsayısı değerinin 3’ü aşarak tam bölgesel uzmanlaşma düzeyine erişildiği üç ilçe
Dursunbey, Manyas ve Savaştepe olup, bu ilçelerde görev yapan tabip varlıkları açısında tam
bölgesel uzmanlaşma düzeyine erişilmesi söz konusudur.

Tablo 3. Türkiye Bütününe Göre Bölgesel Uzmanlaşma - 2017

0,63
1,59
1,03
2,30
1,11
3,15
0,92
2,71
1,63
2,24
2,37
4,37
3,42
2,86
2,01

Uzman
Hekim
0,81
0,81
0,78
0,62
0,69
0,53
0,78
0,62
0,65
0,37
0,31
0,25
0,34
0,49
0,64

Toplam
Hekim
0,77
0,95
0,83
0,93
0,77
1,02
0,81
1,01
0,84
0,72
0,69
1,02
0,91
0,94
0,89

Hemşire
ve Ebe
1,11
1,06
1,07
1,10
1,13
1,02
1,09
1,00
1,08
1,12
1,15
0,93
1,03
1,04
1,06

Uzman Diş
Hekimi
0,38
0,00
1,07
0,00
0,00
0,00
0,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Diş
Hekimi
0,84
0,56
1,09
0,00
0,68
0,70
0,87
0,95
1,00
1,18
0,83
2,01
1,20
0,88
0,92

Toplam
Diş Hekimi
0,79
0,50
1,08
0,00
0,61
0,63
0,85
0,86
0,90
1,07
0,75
1,82
1,08
0,79
0,84

1,12

0,74

0,81

1,09

0,37

0,90

0,85

İlçeler

Tabip

Merkez
Ayvalık
Bandırma
Bigadiç
Burhaniye
Dursunbey
Edremit
Erdek
Gönen
Havran
İvrindi
Manyas
Savaştepe
Sındırgı
Susurluk
Balıkesir
bütünü

64

2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu – UBS’19
17-19 Eylül 2019 / Bandırma - TÜRKİYE

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bandırma ilçesinin nüfusu pek çok vilayet nüfusunu aşmış olup, hinterlandındaki çevre ilçeler de
eklendiğinde bu sayı daha da yükselmektedir. Adeta Balıkesir üç vilayetten oluşan bir alt bölge
özelliğine bürünmüş orta büyüklükteki şehir olma özelliği göstermektedir. Bu üç merkezli yapı,
kamu sağlık hizmetlerinde de kendini göstermektedir. Örneğin Türkiye genelinde zaten oldukça
az sayıda mevcut olan, Balıkesir’deyse nüfusuna göre ülke ortalamasının da altında hacme sahip
olan uzman diş hekimi varlığı, söz konusu il için üç merkezi oluşturan Merkez, Bandırma ve
Edremit ilçelerinde mevcuttur.
Balıkesir bütününe göre ilçelerdeki kamu sağlık personelinin dağılımında bölgesel uzmanlaşma
düzeyleri incelendiğinde Bandırma, uzman olmayan tabip ile hemşire ve ebe varlığı dışındaki
kamu sağlık personeli açısından bölgesel uzmanlaşmada çoğu ilçeden çok daha yüksek
uzmanlaşmaya sahiptir. Tabip varlığında uzmanlaşmanın görece düşük oluşu, gelişkin aile
hekimliği faaliyetlerinin mevcudiyeti ile kamu hastanelerinde ağırlıklı olarak uzman hekim
istihdamının mevcudiyetinden ileri gelmektedir. Diğer bir deyişle tabip arzında bölgesel
uzmanlaşmanın yüksek olduğu ilçelerde kamu hastanelerinde uzman hekimin fonksiyonunu,
pratisyen hekimle giderme politikası yürütülmekte olup bu durum gelişmişlik değil bilakis az
gelişmişlik, hizmet yetersizliği özelliğindedir. Hemşire ve ebe varlığındaysa genel bir denge
durumu olup neredeyse tüm ilçelerde birbirine yakın uzmanlaşma seviyesinde olunduğunun da
eklenmesi gerekir. Ayrıca merkez ilçe de dahil olmak üzere uzman diş hekimi arzı açısından tüm
ilçelerin üzerinde bölgesel uzmanlaşma seviyesine ulaşılmıştır.
Türkiye bütününe göre gerçekleştirilen uygulama bulgularındaysa Bandırma’nın yine kamu sağlık
personel varlığında diğer ilçeler ve il bütününe göre son derece yüksek bölgesel uzmanlaşma
düzeyine eriştiği dikkat çekmektedir. Bandırma’nın il bütünündeki bölgesel uzmanlaşmaya göre
hemşire ve ebe varlığı ile tabip varlığında, tabip varlığına bağlı olarak da toplam hekim varlığında
daha düşük uzmanlaşmaya sahip olması söz konusudur. Ancak aradaki farklılık son derece
sınırlıdır. Buna karşılık kamu sağlık hizmetleri içerisinde ayrıcalıklı yere sahip olan ve temelde
mesleki ihtisaslaşmayı ve hizmet kalitesinin yüksek olup-olmadığında ayırıcı öneme sahip olan
uzman hekim, uzman diş hekimi, diş hekimi ve toplam diş hekimi varlığında il bütünündeki
bölgesel uzmanlaşma aşılmış durumdadır. Uzman diş hekimi açısından il bütününe göre bölgesel
uzmanlaşma düzeyi Bandırma ilçesinde neredeyse üç katlık seviyeye ulaşmaktadır.
Genel olarak bakıldığında Balıkesir şehrinde ülke bütününe göre kamu sağlık hizmetlerinde sağlık
personel varlığının ülke bütününün hafif üzerinde bir uzmanlaşma düzeyinde olduğu
görülmektedir. Ancak il içerisinde - ilçeler arasında bölgesel uzmanlaşma düzeyinde ciddi
sapmalar yaşanabilmektedir. Söz konusu yüksek sapma düzeyleriyse özellikle uzman diş hekimi
ve uzman hekim varlığında çok daha belirgindir. Özellikle belirli bir olgunluğa ulaşıldıktan sonra
ilave hizmet sunumu sağlama noktasında ve nitelik gelişimini desteklemede söz konusu uzman
personel işlev görmektedir. Bu işleve sahip ilçelerse tıpkı ekonomik ve sosyal yaşamda, bununla
birlikte nüfusta görüldüğü gibi üç merkezde toplanmış görünmektedir. Bu merkezler de Merkez
ilçe, Bandırma ve Edremit ilçeleridir. Üç merkez içerisindeyse genel olarak Bandırma ilçesinin en
yüksek uzmanlaşmayı sağlamış merkez olduğu sonucuna varılabilir.
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Bandırma ve Çevresindeki İlçelerin Genel Sağlık Hizmetleri
Göstergeleri

Dr. Öğr. Üyesi Şirin ÖZKAN 1

ÖZET:
Sağlık göstergeleri toplumun sosyal gelişmişlik düzeyinin önemli unsurlarıdır. Ulusal ve bölgesel gelişmeyi
gerçekleştirmek için doğru ve güncel göstergelerin kullanılması büyük önem taşımaktadır. Sağlık
yöneticileri ve planlamacılarının bölge halkının mevcut ve gelecekteki sağlık ihtiyaçlarını yönetilebilmesi
ve planlayabilmesi için mevcut durumu ölçebilmesi ve doğru analiz edebilmesi gerekmektedir. Bu
çalışmada Bandırma ve çevresine ait sağlık hizmetlerine ilişkin göstergelerin incelenmesi amaçlanmıştır.
Çalışmada, literatür taraması ile birlikte ulusal, bölgesel ve yerel veriler incelenerek sağlık göstergeleri
değerlendirilmiştir. Sağlık hizmetlerinin sunumu, kapsamı, başvurular, sunulan hizmetin özelliklerine
ilişkin göstergeler ele alınmıştır. Balıkesir ilinin çocuk, adölesan ve genç nüfusu Türkiye ortalamasının
altında ve yaşlı nüfusunun Türkiye ortalamasının üstünde olduğu görülmektedir. Sağlık göstergeleri
açısından değerlendirildiğinde doğum hızı ve bebek ölüm oranı Türkiye ortalamasının altında olmasına
rağmen anne ölüm oranı Türkiye ortalamasının üstünde olduğu görülmektedir. Sağlık Bakanlığı Personel
Dağılım Cetveli’ne göre Bandırma Devlet Hastanesi’ndeki uzman hekim sayısının yüzde 53,4, pratisyen
hekim sayısının yüzde 30,6, hemşire ve ebe sayısının yüzde 38,5 arttırılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. En
sık görülen ölüm nedeni dolaşım sistemi hastalıkları, daha sonra iyi ve kötü huylu tümörler, solunum
sistemi hastalıkları, endokrin, sinir sistemi, dışsal yaralanmalar ve diğer nedenler olarak sıralanmıştır.
Ölüm nedenlerinin dağılımına bakıldığında Türkiye geneli ölüm nedenleri dağılımına paralellik
göstermektedir. Bandırma Devlet Hastanesinin oldukça aktif ve yüksek performans ile çalıştığı
söylenebilir. Hastanedeki yatak doluluk oranı, ortalama kalış gün sayısı ve yatak devir hızına bakıldığında
Türkiye ortalamasının üstünde olduğu ve yüksek sağlık hizmeti talebini karşılamakta olduğu söylenebilir.
Bölgede artan nüfus ve yaşlı nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda sağlık hizmeti talebinin
artacağı buna bağlı olarak kamu hastanelerinde sunulan özellikli sağlık hizmetlerine ihtiyacın artacağı
öngörülmektedir. Sonuç olarak Bandırma ve çevresi ilçelerinde sağlık hizmetlerinin etkili planlanması ve
yönetilmesinde göz bulundurulması gereken göstergeler ortaya konmuştur.
Anahtar sözcükler: Sağlık hizmetleri, Sağlık göstergeleri, Bandırma
JEL Kodu: I18, H75
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General Health Services Indicators of Bandırma and
Surrounding Districts
Assist. Prof. Dr. Şirin ÖZKAN 1

ABSTRACT:
Health indicators are important elements of the social development level of the society.
It is important to use accurate and up-to-date indicators to realize national and regional development.
Health managers and planners need to be able to measure and analyze the current situation in order to
manage and plan the current and future health needs of the local people. In this study, it is aimed to
examine the indicators related to health services of Bandırma and surroundings. In this study, health
indicators were evaluated by examining national, regional and local data together with literature review.
Indicators related to health service delivery, scope, applications and characteristics of the services
provided were handled. In terms of health indicators, child, adolescent and young population is below
the average of Turkey in the province of Balıkesir, however elderly population is above Turkey average.
Maternal mortality rate is above the average of Turkey despite the fact that birth rate and infant mortality
rate is below the average of Turkey. According to the Ministry of Health Personnel Distribution Chart, the
number of specialist physicians in Bandırma State Hospital is 53.4 percent, the number of general
practitioners is 30.6 percent, and the number of nurses and midwives needs to be increased by 38.5
percent. The most common causes of death are circulatory system diseases, followed by benign and
malignant tumors, respiratory system diseases, endocrine, nervous system, external injuries and other
causes. The distribution of causes of death is in parallel to overall distribution of Turkey. It can be said that
Bandirma State Hospital is very active and works with high performance. Bed occupancy rate, average
days of stay and bed turnover rate is above the Turkey average and hospital meet the higher health care
demand. Considering the increasing population and the density of the elderly population in the region, it
is predicted that the demand for health services will increase and the need for special health services
provided in public hospitals will increase. In conclusion, indicators that should be taken into consideration
in effective planning and management of health services in Bandırma and surrounding districts have been
put forward.
Keywords: Health services, health indicators, Bandırma
JEL Code: I18, H75
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GİRİŞ
Sağlık göstergeleri, toplumun sosyal gelişmişlik düzeyine ilişkin ipuçları vermektedir. Sağlık
yöneticileri ve planlamacılarının bölge halkının mevcut ve gelecekteki sağlık ihtiyaçlarını
yönetebilmesi ve planlayabilmesi için mevcut durumu ölçebilmesi ve doğru analiz edebilmesi
gerekmektedir. Sağlık göstergeleri, sağlık durumu ve sağlık sistemi performansını ölçmek ve bu
sayede il-bölge-ülke bazında sağlık durumu ve sağlık performansı arasında karşılaştırma yapmak
amacıyla kullanılan standart göstergeler olarak tanımlanmaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2007). Sağlık
hizmetlerinin planlanmasında ve değerlendirilmesinde kullanılan sağlık göstergeleri, ülkenin
kalkınmışlık düzeyinin ortaya konulması açısından yöneticiler için vazgeçilmez bilimsel
dayanaklardan biridir. Her bir gösterge, bütün bir resme katkı sağlayan bulmacanın bir parçası
gibidir (Sonğur, 2016).
Ulusal ve bölgesel gelişmeyi gerçekleştirmek için doğru ve güncel göstergelerin kullanılması
büyük önem taşımaktadır. Bunun sonucu olarak sağlık hizmetleri arzının toplumun talep ettiği
hizmeti karşılayacak nitelikte olması beklenmektedir. Sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak
ayırabilen toplumların sağlık göstergelerinin daha iyi olduğu bilinmektedir. Yapılan çalışmalarda,
ekonomik göstergelerde meydana gelen gelişmenin, sağlık göstergelerini de iyi yönde etkilediği
gözlenmiştir. Diğer yandan, sağlık hizmetlerindeki gelişmeler ülkelerin genel ekonomik
görünümünde de iyileşmelere neden olmaktadır. Bu yönüyle, ülkelerin ekonomik durumunun iyi
olması sağlığı, sağlığın iyi olması ise ekonomiyi olumlu yönde etkilemektedir (Sonğur, 2016; Sayılı
ve ark., 2017)
Toplumun demografik, sosyal, ekonomik ve diğer özelliklerini dikkate alarak tüm toplumu
kapsayacak şekilde değerlendirilmesi sağlık sisteminin amaçlarına ulaşabilmesi açısından
önemlidir. Nitelikli ve uzun vadeli bir planlama yapmak ve stratejik kararlar almak için birçok
veriye sahip olunması, alınacak kararların ve uygulamaların doğruluğunu sağlamaktadır. Bu
çalışmada Bandırma ve çevresindeki ilçelere ait demografik ve sağlık hizmetlerine ilişkin
göstergelerin incelenmesi amaçlanmıştır.

Göstergelerle Bandırma ve Çevresi İlçeler

Tablo 1. Bandırma ve Çevresi İlçe Merkezi Nüfusu ve Yıllık Nüfus Artış Hızı, 2018
İl ve ilçe
Yıllık nüfus
Toplam
merkezleri
artış hızı (‰)
1.204.824
Balıkesir
17,9
Bandırma
154 359
154 359
12,2
Erdek
32 963
32 963
19,8
Gönen
73 829
73 829
7,3
Manyas
19 339
19 339
-0,9
Marmara
9 870
9 870
11,6
Türkiye
82.003.882
14,7
Kaynak: TÜİK, Adrese Dayalı Nüfus Verileri; Güney Marmara Kalkınma Ajansı Nüfus Göstergeleri
İl ve ilçe

2018 yılına ait Bandırma ve çevresi ilçelerin nüfusunu ele aldığımızda bir önceki yıla göre
Bandırma, Erdek, Gönen ve Marmara ilçelerinde artış; Manyas ilçe nüfusunda ise azalma
gerçekleşmiştir. Tablo 1’de gösterildiği gibi Türkiye geneli ile karşılaştırdığımızda ise Bandırma ve
çevresindeki ilçelerin nüfus artış hızının Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızından düşük olduğu
gözlenmiştir. Kart ve Keser tarafından yapılan çalışmada Balıkesir, Çanakkale ve Kırklareli ileri ile
birlikte sosyal gelişmişlik faktörü açısından ilk üç il içerisinde yer almaktadır. Sosyal gelişmişlik
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faktörü açısından Balıkesir’in ilk üç sırada yer almasının nedenleri arasında öncelikle toplam
doğurganlık hızı, kaba doğum hızı, kaba evlenme hızının düşük olması, 15 yaş ve üzeri okuma
yazma bilenlerin oranının yüksek olması gösterilmiştir (Kart ve Keser, 2019).

Tablo 2: Balıkesir Demografik Göstergeler, 2018
Göstergeler

Balıkesir

Türkiye

Toplam Nüfus

1.226.575 82.003.882

Çocuk Nüfus

16,9

28

Adölesan (10-19 Yaş) Nüfus (%)

12,2

15,6

Genç (10-24 Yaş) Nüfus (%)

18,9

23,5

Yaşlı Nüfus (65 yaş ve üstü) (%)

14,8

8,8

Doğum Hızı (‰)

10,3

15,3

Anne Ölüm Oranı(‰) 2017

15,6

14,6

Bebek Ölüm Oranı(‰) 2017

7,3

9,3

Boşanma Hızı(‰)

2,2

1,8

Evlenme Hızı(‰)

6,5

6,8

İlk Evlenme Yaşı (Kadın)

24,7

24,8

Tek Ebeveyn ve Çocuklardan Oluşan Çekirdek Aile Oranı (%)

7,9

8,9

Sezaryen Oranı (%) 2017

49,8

53

Kaynak: TUİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

Tablo 2’de Balıkesir iline ait demografik göstergeler verilmiştir. Buna göre Balıkesir ilinin çocuk,
adölesan ve genç nüfusu Türkiye ortalamasının altında ve yaşlı nüfusunun Türkiye ortalamasının
üstünde olduğu görülmektedir. Sağlık göstergeleri açısından değerlendirildiğinde doğum hızı ve
bebek ölüm oranı Türkiye ortalamasının altında olmasına rağmen anne ölüm oranı Türkiye
ortalamasının üstünde olduğu görülmektedir. Anne ölüm oranı, sağlık hizmetlerinin en önemli
başarı kıstaslarındandır. Sağlık Bakanlığı 2023 yılında anne ölüm hızını yüzbinde 8’e düşürmeyi
hedeflemektedir (Sağlık Bakanlığı, 2012). Farkındalık eksikliği, kalifiye sağlık personeli ve alt yapı
yetersizliği, ihtiyaç halinde ilaç ve acil sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin yetersizliği, anne ve
çocuk sağlığını riske sokan sağlık sistemi girdileridir (WHO, 2015). Sağlıkta hakkaniyet,
uygulamada herkesin uygun sağlık hizmetlerine erişebilmesi ve kullanabilmesidir (Uğurluoğlu ve
Özgen, 2008). Balıkesir ilinde sağlık hizmetlerinde hakkaniyetin gerçekleşebilmesi için de sağlık
politikaları ve programlarının, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan yoksul kadın ve çocuk sağlığı
alanında daha kaliteli sağlık hizmetleri sunmaya odaklanmaya ihtiyaç vardır.
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Tablo 3. Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara İlinde Bulunan Kamu Sağlık
Kuruluşları
Kurum ve Kuruluşlar

Bulunduğu İlçe
Bandırma
Erdek
Gönen
Manyas
Marmara
Bandırma
Bandırma
Erdek
Gönen
Manyas
Marmara

Kamu Hastaneleri
İlçe Entegre Hastaneleri
Ağız Diş Sağlığı Merkezleri

Aile Sağlığı Merkezleri

Toplum Ruh Sağlığı
Hizmetleri
Kanser Erken Teşhis, Tarama
ve Eğitim Merkezi (KETEM)

Bandırma
Bandırma

Kurum İsmi
Bandırma Devlet Hastanesi
Erdek Devlet Hastanesi
Gönen Devlet Hastanesi
Manyas Devlet Hastanesi
Marmara Devlet Hastanesi
Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi

Adet
4

Bandırma Toplum Ruh Sağlığı Merkezi

1
19
4
8
3
3
1

Bandırma TSM KETEM

1

Kaynak: Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü, 2019

Tablo 3’te Balıkesir ilinde bulunan kamu sağlık kuruluşları gösterilmiştir. Buna göre Bandırma
ilçesinde 1 adet Devlet Hastanesi, 1 adet Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, 19 adet Aile Sağlığı Merkezi,
1 adet Toplum Ruh Sağlığı Merkezi ve 1 adet Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi yer
almaktadır. Ayrıca Bandırma Devlet Hastanesi, Bandırma İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Gönen Devlet
Hastanesi sigara bırakma poliklinikleri yer almaktadır. Aile Sağlığı Merkezlerinde aile hekimi ve
aile sağlığı çalışanları tarafından, birinci basamak sağlık hizmetlerinden bireye yönelik koruyucu,
tanı, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetleri verilmektedir. Aile hekimi başına ortalama 3000
kişi olacak şekilde aile hekimliği birimleri planlanmış, kırsal bölgelerde de bu nüfus dikkate
alınarak bir veya daha fazla aile hekimliği biriminden oluşan aile sağlığı merkezleri
oluşturulmuştur.
Tablo 4. Bandırma ve Çevresi İlçelerindeki Hastanelerin Özellikleri
Personel
Hastane Adı
Bandırma Devlet
Hastanesi
Erdek Neyyire
Sıtkı Devlet
Hastanesi
Gönen Devlet
Hastanesi
Manyas Devlet
Hastanesi
Toplam

Hizmet Çıktıları

Yatak
Sayısı

Pratisyen
Hekim

Uzman
Hekim

350

22

73

Hemşire
Ebe
Sayısı
283

937.522

Acil
Başvuru
Sayısı
199.287

55

7

7

32

124.131

90

12

21

98

25

8

2

520

49

103

Başvuru
Sayısı

Yatan
Hasta

Toplam
Ameliyat

22.753

9.058

61.070

715

2

339.834

92.125

5.088

1.090

21

63.121

38.781

416

0

434

1.464.608

391.263

28.972

10.150

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri İstatistik Raporu, 2017

Tablo 4 ve Tablo 5’te Bandırma, Erdek, Gönen ve Manyas ilçelerindeki devlet
hastanelerinin personel sayıları, acil servis, ayaktan ve yatan hasta, ameliyat, doğum
hizmetlerine ve hizmetlerin genel değerlendirilmesine ilişkin veriler yer almaktadır. Buna göre
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2017 verileri doğrultusunda bu bölgedeki kamu hastanelerinde toplam 520 yatak, 49 pratisyen
hekim, 103 uzman hekim ve 434 hemşire ve ebe ile hizmet verilmektedir. Verilen sağlık
hizmetlere bakıldığında ise hastanelere toplam ayaktan başvuran hasta sayısı 1.464.608, acil
servise başvuran hasta sayısı, yatan hasta sayısı 28.972, toplam ameliyat sayısı 10.150 ve toplam
doğum 1491’dir. Personel Dağılım Cetveli (PDC), Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında iller ve
birimler itibarı ile sağlık ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfında çalışacak mevcut personelin unvan
ve branşlara göre sayısını belirlemeye yönelik planlama çalışmasıdır. Bu çalışmaya göre
Bandırma, Erdek, Gönen ve Manyas ilçelerindeki devlet hastanelerinde olması hedeflenen
uzman hekim sayısı 158, pratisyen hekim sayısı 64, hemşire ve ebe sayısı 601 olmasıdır (Sağlık
Bakanlığı, 2018). Sonuç olarak Sağlık Bakanlığı Personel Dağılım Cetveli’ne göre uzman hekim
sayısının yüzde 53,4, pratisyen hekim sayısının yüzde 30,6, hemşire ve ebe sayısının yüzde 38,5
arttırılması gerekmektedir.
Tablo 5. Bandırma ve Çevresi İlçelerindeki Hastanelerin Özellikleri
Doğum
Hastane Adı
Bandırma Devlet
Hastanesi
Erdek Neyyire
Sıtkı Devlet
Hastanesi
Gönen Devlet
Hastanesi
Balıkesir Manyas
Devlet Hastanesi
Toplam
Türkiye
Ortalaması

Hizmet Değerlendirme

Toplam
Doğum

Sezaryen
Doğum

Primer
Sezaryen

Yatak
Doluluk
Oranı*

Yatak
Devir
Hızı**

Ortalama
Kalış
Günü***

1.161

457

174

74,9

65,0

4,1

3.

0

0

28,5

20,4

5,0

330

175

77

79,8

56,5

5,0

0

0

0

28,4

16,6

5,8

1.491

632

251

52,9

24,6

5,0

-

-

-

69

56,2

4,1

Kaynak: Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri İstatistik Raporu, 2017
*Yatak Doluluk Oranı: Bir yıl içinde yatakların ne oranda hasta tarafından kullanıldığını göstermektedir. (Yatılan Gün Sayısı x 100) / (
Yatak sayısı x 365) olarak hesaplanmaktadır.
**Ortalama Kalış Günü: Bir hastanın hastanede kaldığı ortalama gün sayısını göstermektedir. (Yatılan Gün Sayısı) / (Taburcu + Ölen)
Kişi Sayısı olarak hesaplanmaktadır.
***Yatak Devir Hızı: Bir yatağın yılda kaç hasta tarafından kullanıldığını göstermektedir. (Taburcu + Ölen) / (Yatak Sayısı) olarak
hesaplanmaktadır.

Hastanelerde verilen hizmetler değerlendirildiğinde ise hastanelerin yatak doluluk oranının
ortalama 52,9; yatak devir hızının 24,6; ortalama kalış süresinin ise 5,0 olduğu gözlenmiştir.
Sağlık hizmeti sunumun yoğunluğu, Türkiye ortalaması ile karşılaştırıldığında Bandırma Devlet
Hastanesinin yatak doluluk, yatak devir hızı ve ortalama kalış gün sayısı açısından Türkiye
ortalamasının üstünde bir yoğunluğa sahip olduğu söylenebilir. Bandırma Devlet Hastanesi Sağlık
Bakanlığı tarafında A2 gurubunda hastane olarak tanımlanmıştır. Buna göre hastane özelliği
olarak sağlık bölge merkezi konumundaki illerde veya bu illere bağlı alt bölge merkezi olan
illerde; ikinci basamak, yataklı sağlık tesisi statüsünde faaliyet göstermektedir (Sağlık Bakanlığı,
2009). Ayrıca Bandırma Devlet Hastanesi çevre ilçelerdeki komplike hastalık tanılarına sahip
hastalara sağlık hizmetlerinin ulaşılabilirliğini sağlamaktadır. Aynı zamanda hastanenin karayolu
güzergâhları üzerinde olması hasta nakli, erişebilirlik vb. nedenlerden dolayı önemlidir
(Aliağaoğlu, A., & Çildam, 2017).
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Bölgede artan nüfus ve yaşlı nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda sağlık hizmeti
talebinin artacağı buna bağlı olarak kamu hastanelerinde sunulan özellikli sağlık hizmetlerine
ihtiyacın artacağı öngörülmektedir. Özellikli sağlık hizmetleri Kalp Damar Cerrahi Hizmetleri,
Yanık Hizmetleri, Replantasyon, Genetik Hastalıkları Merkezleri, Üremeye Yardımcı Tedavi
Merkezleri, Organ ve Doku Nakli Hizmetleri, Onkoloji Hizmetleri, Nükleer Tıp Hizmetleri,
Perinataloji Hizmetleri, AMATEM Merkezleri, ÇEMATEM Merkezleri, Çocuk İzleme Merkezleri,
Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Palyatif Bakım Hizmetlerini kapsamaktadır.
Tablo 6. Balıkesir İli Seçilmiş Ölüm Nedenlerinin Dağılımı (%) 2016
Dolaşım sistemi hastalıkları

Balıkesir
Sayı
%
4.877
47,2

Türkiye
Sayı
%
162.876
39,8

İyi ve kötü huylu tümörler

1.942

80.577

Ölüm Nedeni

18,8

Solunum sistemi hastalıkları
1.195
11,6
48.532
Endokrin sistemi hastalıkları
279
2,7
20.330
Sinir sistemi ve duyu organları
569
5,5
19.923
hastalıkları
Dışsal yaralanma nedenleri ve
484
4,7
18.136
zehirlenmeler
Diğer
997
9,6
58.408
Toplam
10.343
0
408.782
Kaynak: Güney Marmara Kalkınma Ajansı Nüfus Göstergeleri, Sağlık Göstergeleri

19,7
11,9
5,0
4,9
4,4
14,3

Balıkesir nüfusunun en sık gözlenen ölüm nedenleri Tablo 6’da verilmiştir. Buna göre en sık
görülen ölüm nedeni dolaşım sistemi hastalıkları, daha sonra iyi ve kötü huylu tümörler, solunum
sistemi hastalıkları, endokrin, sinir sistemi, dışsal yaralanmalar ve diğer nedenler olarak
sıralanmıştır. Ölüm nedenlerinin dağılımına bakıldığında Türkiye geneli ölüm nedenleri
dağılımına paralellik göstermektedir.
Palyatif bakım merkezlerinin sayısı Türkiye genelinde son yıllarda hızla artmaktadır. Palyatif
bakım, yaşamı tehdit eden hastalıklardan kaynaklanan problemler ile karşılaşan hastaların ve
hasta yakınlarının yaşam kalitesini, başta ağrı olmak üzere tüm fiziksel, psiko-sosyal ve ruhsal
problemlerin erken tespit edilerek ve etkili değerlendirmeler yapılarak önlenmesi veya
giderilmesi yolları ile arttıran merkezlerdir (Sağlık Bakanlığı, 2015; Öztorun ve Aras, 2018).
Türkiye’deki palyatif bakım merkezleri kamu hastaneleri içerisinde hasta bakım üniteleri şeklinde
kurulmuşlardır. Tablo 5’te Balıkesir ilindeki palyatif merkezlerine sahip hastaneler ve yatak
sayıları verilmiştir. Buna göre Balıkesir ilinde toplam 203 palyatif bakım yatağı yer almakta ve bu
merkezlerin yatak doluluk oranının % 51 olduğu tespit edilmiştir. Yatak doluluk oranının düşük
olması yatakların etkili kullanılmadığı veya palyatif yatak sayısının gerçek ihtiyacın duyulan yatak
sayısından fazla olduğunu göstermektedir.
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Tablo 5. Palyatif Bakım Merkezler Yatak Sayısı ve Doluluk Oranı
Kurum Adı
Balıkesir Devlet Hastanesi
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi
Balıkesir Bigadiç Devlet Hastanesi
Balıkesir Ayvalık Devlet Hastanesi
Balıkesir Dursunbey Devlet Hastanesi
Balıkesir Gönen Devlet Hastanesi

Yatak
10
114
8
18
10
12

Yatak Doluluk
Oranı

%51

Balıkesir Edremit Devlet Hastanesi
10
Balıkesir Bandırma Devlet Hastanesi
10
Balıkesir Erdek Neyyire Sıtkı Devlet
6
Hastanesi
Balıkesir Sındırgı Devlet Hastanesi
5
Toplam
203
Kaynak: Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri İstatistik Raporu, 2017

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm devlet hastaneleri, hangi
hastanelere daha fazla hastanın başvurduğu veya bir diğer ifadeyle hastalar tarafından sık tercih
edildiğini belirlemek için başvuru sayısı fazla olup branş bazında Türkiye’de ilk 100’de olanlar
sıralanmıştır (Sağlık Bakanlığı, 2017). Tablo 6’da Türkiye genelindeki Sağlık Bakanlığına bağlı 688
devlet hastanesinde sunulan sağlık hizmetleri karşılaştırıldığında Bandırma Devlet Hastanesinde
sunulan Ortopedi ve Travmatoloji Hastalıkları, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Üroloji, Göğüs
Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahi, Kalp ve Damar Cerrahisi ve Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Cerrahi uzmanlık alanlarına yoğun talebin olduğu gözlenmiştir. Benzer şekilde Bandırma Devlet
Hastanesinin yatan hasta oranı 2,4 ve Türkiye sıralamasında 75. sırada yer almaktadır (Sağlık
Bakanlığı, 2017).
Tablo 6. Balıkesir ve Çevresi Hastanelerinin Türkiye Genelinde İlk 100 Sıralamasında Yer Alan
Hizmetler
Hastane
Bandırma Devlet Hastanesi
Bandırma Devlet Hastanesi
Bandırma Devlet Hastanesi
Bandırma Devlet Hastanesi
Bandırma Devlet Hastanesi
Bandırma Devlet Hastanesi

Sunulan Sağlık Hizmeti

Ortopedi ve Travmatoloji
Ruh Sağlığı
Üroloji
Göğüs Hastalıkları
Beyin ve Sinir Cerrahi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik
Bandırma Devlet Hastanesi
Cerrahi
Kaynak: Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri İstatistik Raporu, 2017

Türkiye
Sıralaması
83. sırada
95. sırada
80. sırada
49. sırada
50. sırada
58. sırada

Başvuran Hasta
Sayısı
65.963
34.960
38.558
45.721
34.450
16.427

98. sırada

6.812

Tablo 7’de Bandırma ve çevresi ilçelerde Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlar tarafından sunulan
ağız ve diş sağlığına ilişkin hizmetler verilmiştir. Buna göre Bandırma Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi,
Manyas Devlet Hastanesi ve Gönen Devlet Hastanesinde ağız ve diş sağlığı hizmetleri
verilmektedir. Buna göre 2017 yılında toplam 103.019 hastaya ağız ve diş sağlığı hizmeti
verilmiştir.
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Tablo 7. Kamu Hastaneleri Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri
Kurum
Adı

Ünit
Sayısı

Uzman
Diş
Hekimi

Diş
Hekimi

Hasta
sayısı

Poliklinik
Sayısı

Diş
Çekimi

Bandırma
22
2
19
71.216 115.729 23.330
ADSM
Manyas
Devlet
3
3
5.931
8.877
2.514
Hastanesi
Gönen
Devlet
6
6
25.872
38.294
10.089
Hastanesi
Kaynak: Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri İstatistik Raporu, 2017

Kanal
Tedavisi

Dolgu
Tedavisi

Cerrahi
Müdahale

Sabit
Protez
Üye
Sayısı

Haraketli
Protez
Parça
Sayısı

5.164

28.058

290

15.342

2.014

302

1.522

46

628

18

1.015

6.397

178

4.589

1.180

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bandırma ve çevresindeki ilçeler ile ilgili verilere bakıldığında genel sağlık hizmetleri sunumunun
temel ihtiyacı karşılayacak nicelik ve niteliğe sahip olduğu görülmektedir. Birinci basamak sağlık
hizmetlerinden bireye yönelik koruyucu, tanı, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin
verilmesinde aktif rol oynayan aile hekimi sayısının yeterli olduğu söylenebilir. Bölgedeki anne
ölüm oranı ve yaşlı nüfus oranının Türkiye ortalamasının üstünde olması hem birinci basamak
hem de ikinci basamak sağlık hizmetlerinin planlamasında özellikle üzerinde çalışılması gereken
göstergelerdir.
Tedavi edici sağlık hizmetlerine bakıldığında bölgedeki hastaneler içerisinde Bandırma Devlet
Hastanesinin oldukça aktif ve yüksek performans ile çalıştığı söylenebilir. Hastanedeki yatak
doluluk oranı, ortalama kalış gün sayısı ve yatak devir hızına bakıldığında Türkiye ortalamasının
üstünde olduğu ve yüksek sağlık hizmeti talebini karşılamakta olduğu söylenebilir. Bölgede artan
nüfus ve yaşlı nüfus yoğunluğu göz önünde bulundurulduğunda sağlık hizmeti talebinin artacağı
buna bağlı olarak kamu hastanelerinde sunulan özellikli sağlık hizmetlerine ihtiyacın artacağı
öngörülmektedir. Bu bölgedeki devlet hastanelerindeki personel sayısına da bakıldığında Sağlık
Bakanlığı personel dağıtım cetveline göre aktif olarak görev yapan uzman hekim sayısının yüzde
53,4, pratisyen hekim sayısının yüzde 30,6, hemşire ve ebe sayısının yüzde 38,5 arttırılması
gerekmektedir. Her bölgenin ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetlerine ulaşılabilirliğin sağlanması ve
sağlık sektörüne ilişkin stratejik hedeflere ulaşılması için sağlığı etkileyen tüm karmaşık
faktörlerin etkilerine ilişkin göstergeler kullanılarak planlama yapılmasına ihtiyaç vardır.
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Bandırma’da Sağlık Hizmetleri

Ayşe ÇİÇEK KORKMAZ 1

ÖZET:
Günümüzde en çok kabul görmüş olan sağlık tanımı “sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil aynı
zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak yer almaktadır. Yaş, cinsiyet ve
genetik özellikler insan sağlığını etkilediği gibi nüfus, demografik değişim, kültürel yapı ve uygulamaları
insan sağlığını etkileyen diğer unsurlardır. Özellikle yerleşkenin coğrafi konumu sunulan sağlık hizmetlerini
etkileyerek doğrudan ve dolaylı olarak insan sağlığını etkilemektedir. Çalışmanın amacı bölgede sunulan
sağlık hizmetlerinin genel özellikleri yanı sıra özellikle bölgenin coğrafi konumuna bağlı olarak nüfusun
değiştiği ve turizmin gelişmiş olduğu yerleşim yerinde farklılığı ortaya koymaktadır. Sahil kenti olan
Bandırma’da sunulan sağlık hizmetleri çeşitli sağlık kurumları arasında verilmektedir. Bunlar arasında özel
hastane, sağlık kabini, özel diş poliklinikleri ve muayenehaneler de vardır. Bandırma Devlet Hastanesi A2
sınıfında tescillenmiş tek kamu hastanesi olup ilçenin hasta yükünü taşımaktadır. İlçeye sağlık hizmeti
sunan bir diğer sağlık kuruluşu ise Meral Sağlık Kabini hizmetleridir. İlçe ve çevresinde turizmin gelişmiş
olması, sağlık hizmetlerini etkilemekte ve bölgenin sağlık gereksinimlerini değiştirmektedir. İlçede özel
hastanenin varlığı, diş sağlığı polikliniklerinin ve özel muayenehanelerin fazlalığı nüfus değişimi ve turizm
ile ilgilidir.
Anahtar sözcükler: Bandırma, İlçe, Sağlık, Sağlık Hizmetleri
JEL Kodu: I1; I18
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Health Services in Bandırma

Ayşe ÇİÇEK KORKMAZ 1

ABSTRACT:
Today, the most accepted definition of health is "not only the absence of any illnesses or disabilities but
also the entire physical, mental and social well-being". Human health is affected by age, gender and
genetic characteristics as well as demographic changes, cultural structure and practices, which constitute
the other elements influencing it. Especially the geographical location of the campus influences the
human health directly and indirectly by affecting the health services provided. The aim of the study is to
reveal the general qualities of the health services provided in the region and the difference in the
settlement area where the population changes and tourism is advanced depending especially on the
geographical location of the region. The health services rendered in Bandırma, which is a coastal town,
are provided by various health institutions. These include private hospitals, health cabinets, private dental
polyclinics and clinics. Bandırma State Hospital is the only public hospital registered in class A2, bearing
the patient load of the district. Another health institution that renders health services for the district is
Meral Health Cabinet services. The advanced tourism in and around the district affects the health services
and changes the health-related needs of the region. The availability of private hospitals and the excessive
number of dental polyclinics and private clinics are related to the change in population and tourism.
Keywords: Bandırma, District, Health, Health Services
JEL Code: I1; I18
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GİRİŞ
Çalışmanın amacı; Balıkesir İli Bandırma İlçesi’nde, sunulan sağlık hizmetlerinin genel
özelliklerinin yanı sıra özellikle bölgenin coğrafi konumuna bağlı olarak nüfusun değiştiği ve
turizmin gelişmiş olduğu yerleşim yerinde sağlık hizmeti farklılığını ortaya koymaktır.
Çalışma üç bölümden oluşmaktadır: Birinci bölümde kısa bir sağlık kavramının tanımından sonra
sağlık hizmetlerinin niteliği ve araştırma alanı olarak belirlenen Bandırma’nın coğrafi konumu ele
alınmaktadır. Çalışmanın ikinci bölümünde Bandırma ilçesinde sunulan sağlık hizmetleri
hakkında bilgi verilmektedir.
Çalışmanın üçüncü bölümü sonuç ve öneriler ile son bulmaktadır.
Sağlık Hizmetlerinin Niteliği
Günümüzde en çok kabul görmüş olan sağlık tanımı “sadece hastalık ve sakatlığın olmayışı değil
aynı zamanda bedensel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali” olarak yer almaktadır (WHO,
1948: 100). Bu açıdan sağlık kavramı çeşitli faktörlerden etkilenmektedir. Yaş, cinsiyet ve genetik
özellikler insan sağlığını etkilediği gibi nüfus, demografik değişim, kültürel yapı ve uygulamaları
insan sağlığını etkileyen diğer unsurlardır. Özellikle yerleşkenin coğrafi konumu sunulan sağlık
hizmetlerini etkileyerek doğrudan ve dolaylı olarak insan sağlığını etkilemektedir. Sağlıklı ve
gelişmiş bir toplum koşullarının elde edilebilmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanabilmesi sağlıklı
bireylerle mümkün olduğundan sağlık hizmetleri toplum ve birey için hayati öneme sahiptir
(Aktan ve Işık, 2019). Bu bağlamda sağlık hizmetleri toplumların ve kişilerin sağlığını korumak ve
yükseltmek, hasta olanların tedavilerini yapmak, sakat kalanların başkalarına bağımlı olmadan
yaşayabilmelerini sağlamak ve toplumların sağlık düzeyini yükseltmek için yapılan planlı
çalışmaları kapsamaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2005). Böylelikle sağlık hizmetlerini talep eden
bireylerin bu hizmeti gerekli zaman ve koşullarda elde etmesi gerekmektedir (Alpagun, 1984:
133). Etkin ve verimli bir sağlık hizmeti sunabilmesinde dikkate alınması gereken önemli faktörler
arasında bölgenin demografik yapısı, ekonomik durumu ve diğer özelliklerini dikkate alınarak
sistematize edilmesi, sağlık personelinin yeterli nicelik ve nitelik düzeyde olması ve yeterli
düzeyde finansal desteğin sağlanması yer almaktadır (Roemer, 1982: 428-29).
Sağlık hizmetleri temelde, “koruyucu sağlık hizmetleri”, “tedavi hizmetleri”, “rehabilite edici
sağlık hizmetleri” ve “sağlığın geliştirilmesine yönelik hizmetler” olmak üzere dörde
ayrılmaktadır. Bu hizmetleri veren sağlık kurumları arasındaki işbirliği bütüncül sağlık hizmeti
veren kurumları ortaya çıkarmaktadır (Şekil 1). Temel sağlık hizmeti ya da halk sağlığı hizmetleri
adı altında sunulan “Koruyucu sağlık hizmetleri” daha az maliyetli olduğu için diğerlerine göre
daha öncelikli bir konumdadır. Koruyucu sağlık hizmetleri koruyucu hekimlik sistemine
dayanmakta olup (Altay, 2007), kişileri hastalanmaktan, yaralanmaktan, sakat kalmaktan ve
erken ölümden korumak amacıyla çevreye yönelik yapılan sağlık hizmetleridir. Kişiye yönelik
olarak yapılan bağışıklama, ilaçla ve serumla koruma, erken tanı, aile planlaması, beslenme
durumlarının iyileştirilmesini sağlamak için gıda güvenliği ve sağlıklı beslenme alışkanlıklarının
kazandırılması, sağlık eğitimi gibi işler ile fizik, biyolojik ve sosyal çevredeki olumsuz koşullardan
kaynaklanan sağlık sorunlarını önlemek amacıyla çevreye yapılan müdahaleler koruyucu
hizmetlerini kapsamaktadır (Sağlık Bakanlığı, 2005).
Tedavi edici sağlık hizmetleri ise, koruyucu sağlık hizmetlerine göre çok daha fazla maliyet ve
organizasyon gerektiren, tamamen sağlık sektörü tarafından yürütülen hizmetlerdir. Yetişmiş
personel ve fiziki imkânlar ile yönetim ve finansman gibi çok önemli boyutları vardır. Kuşkusuz
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bu hizmetlerin sunumu da önemli toplumsal faydalara yol açar (Altay,2007). Tedavi hizmetleri,
ayakta tedavi, yataklı tedavi ve evde bakım şeklinde sınıflandırılabilir. Bunlardan yataklı tedavi
sistemi en pahalı sistemdir (Okursoy, 2010).
Rehabilite edici sağlık hizmetleri ise, özellikle kaza, savaş ve felaketler gibi beklenmedik ve ani
ortaya çıkan ve insanların sakat kalmalarına yol açan ve/veya çalışma güçlerini motivasyonlarını
engelleyen olaylar sonrası hastaların topluma yeniden kazandırılmaları ve böylece ekonomik,
sosyal ve kültürel olarak güçlendirilmelerini sağlamaya yönelik hizmetlerdir (Altay,2007). Tıbbi
rehabilitasyon ve sosyal rehabilitasyon olmak üzere ikiye ayrılır. Sağlık sektörü ve çalışanları
tarafından yürütülen hizmetler tıbbi rehabilitasyon; sosyal hizmetler kurum ve personeli
tarafından yürütülen hizmetler ise sosyal rehabilitasyon hizmetleridir.
Sağlığın geliştirilmesi, sağlıklı kişilerin sağlık düzeyini daha üst düzeye yükseltmek amacıyla temel
sorumluluğun bireyde olduğu spor yapma, sigara ve alkol kullanmama, kişisel hijyen sağlama gibi
hizmetler sunulmaktadır (Kısa, 2002: 37). Ayrıca Sağlık Bakanlığı bünyesinde Sağlığın
Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü kurularak sağlığın geliştirilmesi hizmetlerine büyük önem
verilmektedir. İnsan merkezli yaklaşımla birey ve toplumun sağlığını en üst düzeyde korumayı,
sağlık sorunlarına zamanında, uygun ve etkili çözümler sunmayı misyonuyla savunan müdürlük,
birçok yazılı yayın yaparak, el kitapları hazırlayarak ve sempozyumlar düzenleyerek sağlığın
geliştirilmesi faaliyetlerine önem vermektedir (Sağlık Bakanlığı, 2019).
Şekil 1. Bütüncül Sağlık Hizmeti Sunan Kurumlar

Kaynak: Tengilimoğlu,D., Işık, O., Akbolat, M., “Sağlık İşletmeleri Yönetimi”, Nobel Yayın Dağıtım, 2012, Ankara
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Araştırma Sahasının Yeri, Sınırları ve Başlıca Özellikleri
Çalışma sahası olan Bandırma İlçesi Marmara Denizi’nin güneyinde, Balıkesir iline bağlı bir sahil
ilçesidir. Bugün 154 bin nüfusa sahip Bandırma ilçesi sanayi ve ticaret alanında gelişmiş, verimli
toprakları ile tarım ve hayvancılığa önem verilen bölgede yer almaktadır. Altıeylül ve Karesi
ilçelerinden sonra Balıkesir’in üçüncü büyük ilçesi olmakla birlikte gelişmişlik bakımından
Türkiye’nin önde gelen ilçelerindendir. Doğusunda Bursa ilçesine bağlı Karacabey ilçesi, batısında
Gönen ilçesi, kuzeyinde Erdek ilçesi ve Kapıdağ Yarımadası, güneyinde Manyas ilçesi ve Manyas
Kuşgölü bulunmaktadır (TUİK, 2019; Wikiwand, 2019) (Şekil 2).

Kaynak: https://www.wikiwand.com/tr/Bandırma

Şekil 2. Bandırma İlçesinin Lokasyon Haritası
Bandırma ilçesi demir yollarının kesiştiği stratejik açıdan çok önemli bir pozisyonda dolayı ilçede
yapılan ve yapılması planlanan birçok yatırım projeleri bulunmaktadır. Bununla birlikte, ilçe
turistik açıdan ayrı bir öneme sahiptir. Deniz kenarında eşsiz kumsala sahip olması, yakınında irili
ufaklı adaların bulunması, Kuş Cennetinin bulunması, antik kentlerin yer alması ve daha birçok
sebepten dolayı turistleri çeken bir ilçe olmuştur. Bunun en önemli göstergesi olarak 1992 yılında
Marmara bölgesinde en fazla turiste ev sahipliği yapması örnek verilebilir (Göker, 2017: 57).
Turistleri çeken bir bölge olan Bandırma ilçesinde özellikle yaz sezonunda nüfusu artmaktadır.
Bandırma, Marmara Denizi’nin İstanbul’dan sonra ikinci, ülkemizin de beşinci büyük limanına
sahiptir. Bu açıdan Bandırma ilçesi, coğrafi konumu itibariyle kara, deniz, hava ve demiryolu
ulaşım olanaklarının tamamına sahiptir. Marmara Denizi'nin güneyinde, aynı adla anılan
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körfezde yer alan Bandırma önemli bir liman kentidir. Bandırma; Karayolu ile Balıkesir üzerinden
Ege'ye ve güneye, Bursa üzerinden tüm Anadolu'ya ve İstanbul'a, Çanakkale üzerinden de
Trakya'ya, kısaca yurdumuzun her yanına rahat ulaşım olanağı olan bir kenttir. İstanbulBandırma arasındaki hızlı feribot ve deniz otobüsü seferleri, Bandırma'yı İstanbul'un bir parçası
konumuna getirmiştir. Ayrıca Bandırma'dan düzenli olarak her gün Tekirdağ ve İstanbul'a roro
gemisi seferleri yapılmaktadır. Demiryolunu tercih edenler için ise; feribotla bağlantılı olarak her
gün yapılan İzmir-Bandırma arasındaki hızlandırılmış tren seferleri, farklı bir ulaşım alternatifi
sunmaktadır (Bandırma Belediyesi, 2019). Coğrafi alandaki bu stratejik konum da bölgenin
nüfusunu artırmaktadır.
Bandırma ilçesinin son yıllarda nüfus çekmesinde bir diğer önemli faktör 2015 yılında Balıkesir
Üniversitesine bağlı birimlerin ayrılarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi adı altında bir
üniversitenin kurulması da etkilidir. Bu yılda Bandırma ilçesinin şehirleşme oranı %85,27; sosyoekonomik açıdan ise 852 ilçe ve 78 il arasında (İstanbul, İzmir ve Ankara liste dışı) arasında
Türkiye'nin 23. gelişmiş kenti olarak yer almaktadır. Üniversitenin 2017-2018 yılında 12.000
civarında öğrenci sayısına sahip olması ilçenin nüfusunu artırarak sosyal ve ekonomik alanında
hızla gelişmesine katkı sağlamıştır (Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 2019; Wikiwand 2019).
Nitekim nüfusun bu derece hızla artması sosyo-ekonomik olarak farklı ihtiyaçların doğmasına
neden olabilmekte, özellikle ilçenin sağlık, eğitim gibi hizmetleri yetersiz kalabilmektedir.
Bandırma nüfusunun yıllara göre nüfus dağılımı Şekil 3’te görülmektedir. Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan rakamlara göre, Bandırma ilçesi 2018 yılında %12,2
oranında yıllık nüfus artış hızı göstererek nüfusu 154.359’a yükselmiştir (TUİK, 2019). Yapılan
araştırmalara göre, Türkiye’deki 25 ilçenin bağlı olduğu ilin merkezine uzaklığı, nüfusunun
büyüklüğü ve sosyo-ekonomik kriterleri dikkate alındığında, bu ilçelerin il olmaya aday olduğu
belirlenmiş olup bu ilçeler arasında Bandırma ilçesinin de yer aldığı görülmektedir (Basın İlan
Kurumu, 2019).

Kaynak: https://www.nufusu.com/ilce/bandirma_balikesir-nufusu

Şekil 3. Bandırma İlçesinin Yıllara Göre Nüfusu
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Bandırma İlçesinde Sağlık Hizmetleri
Cumhuriyet Dönemi erken mimarinin en güzel örneklerinden biri olan ve yıllarca Bandırma'ya
Devlet Hastanesi olarak sağlık hizmeti veren ilk hastane Pertevniyal Hastanesidir. 1928 yılında
yapımına başlanmış olup 1932 yılında tamamlanarak Bandırma halkına hizmete açılmıştır. Daha
sonraki yıllarda ek binaların yapılması ile yatak kapasitesi artırılmıştır. 2005 yılında Sağlık
Bakanlığı’na devredilerek Kapıdağ Devlet Hastanesi adıyla sağlık hizmeti verirken Bandırma Eski
Sosyal Sağlık Kurumu (SSK) Hastanesi ile 2009 yılında birleştirilmiştir. 85 yıl Bandırma halkına
hizmet sunan Pertevniyal Hastanesi nüfusun artmasıyla yetersiz gelen mevcut sağlık hizmetleri
nedeniyle kapatılmış, 2010 yeni bir devlet hastanesi açılmıştır. 2010 yılı itibariyle Bandırma
ilçesinde yataklı hastane olarak Bandırma Devlet Hastanesi hizmet sunmaktadır. Bandırma
İlçesi’nde 2,500 metrekare üzerine kurulan Bandırma Devlet Hastanesi nüfusun artışı ile çok
sayıda hastanın bakım ve tedavisini sunmada hizmet kapasitesinin zorlamasıyla 2017 yılında ek
bina yapımına karar verilmiş, hizmet açığı giderilmeye çalışılmıştır Böylece yedi ameliyathane,
bir kalp ameliyathanesi, bir anjio grafiği, beş yataklı Kardiyo Vasküler Cerrahi (KVC) Bakım Ünitesi
ile 17 yataklı üçüncü basamak genel yoğun bakım ünitesi bulunan ek binası ile 2018 yılında
hizmet vermeye başlamıştır (Bandırma Şehir, 2017; Bandırma Devlet Hastanesi, 2019). Bandırma
Devlet Hastanesi A2 sınıfında tescillenmiş tek kamu hastanesi olup ilçenin hasta yükünü
taşımaktadır.

Resim 1. Bandırma Pertevniyal Hastanesi ve Bandırma Devlet Hastanesi
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Bandırma ve çevre halkının sağlık hizmetinden yararlandığı diğer bir hastane ise Özel Bandırma
Royal Hastanesi’dir. 1987 tarihinde kurulan hastane uzman hekim ve sağlık personeli ile cerrahi,
dahili ve tıbbi birimleriyle hizmet sunarak devlet hastanesinin yükünü azaltan önemli bir sağlık
kurumudur.
Bandırma’da sağlık alanında ihtiyaç duyulabilecek tıbbi müdahaleleri hızlı bir şekilde
gerçekleştirmek ve artan nüfusa sağlık hizmeti verebilmek için 2016 yılında Meral Sağlık Kabini
açılmıştır. Serum takma, enjeksiyon uygulamaları, tansiyon ve şeker ölçümü, gebelik testi, kulak
yıkama, pansuman vb. küçük müdahalelerin yapıldığı bir sağlık kurumudur.
Bandırma ilçesinde sağlık hizmetleri yataklı sağlık kurumları yanında 1 özel esen tıp merkezi, 18
aile sağlık merkezi, 1 ağız ve diş sağlığı merkezi, 1 özel ayaz ağız ve diş sağlığı merkezi, 1 özel ağız
ve diş sağlığı polikliniği, önemli artan sayıda özel muayenehaneler ve fitness salonları
bulunmaktadır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Bandırma ve çevresinin sağlık hizmetinden yararlandığı tek kamu hastanesi Bandırma Devlet
Hastanesi, bu devlet hastanesinin yükünü azaltan özel hastane ise Özel Bandırma Royal
Hastanesidir. İlçenin deniz kenarında eşsiz kumsala sahip olması, yakınında irili ufaklı adaların
bulunması, Kuş Cennetinin bulunması, antik kentlerin yer alması ve daha birçok sebepten dolayı
turistleri çeken bir ilçe olmuştur. Özellikle yaz aylarında ilçenin nüfusunun artırmasının yanı sıra
ilçenin coğrafi konumu ve ilçede bir üniversitenin var olması da her geçen gün ilçenin nüfusunu
artırmaktadır. Söz konusu faktörler Bandırma ve çevre halkına sunulan sağlık hizmetini
etkilemekte ve bölgenin sağlık gereksinimlerini değiştirmektedir. İlçede 1987 yılından itibaren
hizmet veren özel hastanenin varlığı, diş sağlığı polikliniklerinin ve özel muayenehanelerin
fazlalığı nüfus değişimi ve turizm ile ilgilidir. Bandırma’da sürekli değişen nüfusun sağlık
hizmetleri sunumunu nasıl etkilediğini belirlemeye yönelik araştırmaların yapılması önerilebilir.
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Besin Güvenliğini Etkileyen Kimyasal Kirlilik Etkenleri

Prof.Dr. Uğur GÜNŞEN 1
Araş.Gör. Ramazan Mert ATAN 2

ÖZET:
Gıda güvencesi ve gıda güvenliği tüm ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de son dönemde öncelikli konular
içinde yer almaktadır. Çiftlikten çatala kadar geçen süreçte birçok tehlike gıda güvenliğini tehdit etmekte
ve besinlerin sağlığı bozucu unsurlar haline gelmesine neden olabilmektedir. Kimyasal maddelerin
besinleri kirletmesi tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur. Besin kirliliğine neden olan kimyasal
etkenler, besinin içinde saklandığı ya da bekletildiği kaptan çözünme sonucu geçen veya çevresel
atıklardan bulaşan metaller (civa, kurşun, kadmiyum, vb.), tarım ilaçları, Poliaromatik Hidrokarbonlar
(PAH‘lar), Poliklorlu Bifeniller (PCB‘ler), dioksin vb. çevresel kirleticiler, iyi durulanmayan kaplardan geçen
deterjan atıkları, gıda ambalajlarından bulaşan kimyasallar ve veterinerlik ilaç kalıntıları, önerilen
miktarların üzerinde kullanılabilen gıda katkı maddeleridir.
Anahtar kelimeler: Gıda güvenliği, besin kirliliği, kimyasal tehlikeler
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Chemical Pollution Factors Affecting Food Safety
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ABSTRACT:
Food security and food security are among the priority issues in our country as in all other countries. In
the process from farm to fork, many hazards threaten food safety and can cause nutrients to become
health-impairing. Pollution of food by chemicals is an important public health problem all over the world.
Chemical factors that cause food pollution are metals that pass through dissolution or contaminated from
environmental waste (mercury, lead, cadmium, etc.), pesticides, polyaromatic hydrocarbons (PAHs),
polychlorinated biphenyls (PCBs) ), dioxin and the like environmental pollutants, detergent wastes from
poorly rinsed containers, chemicals from food packaging and veterinary medicine residues, food additives
that can be used above recommended amounts.
Key words: Food security, food pollution, chemical hazards
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GİRİŞ
Beslenme; büyüme ve gelişme, yaşamın sürdürülmesi, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için
besinlerin tüketilmesidir (Ersin & Beyhan, 2001). 21. yy. da sağlığı iyileştirmeye yönelik sorunlar
ele alınırken sağlıklı beslenme en önemli unsurlardan biri haline gelmiştir (Fidan ve ark., 2010).
Dünya nüfusunun hızla artması, artan çevre kirliliği, ekonomik güçsüzlük ve eğitim yetersizliği
beslenme sorunlarını derinleştirmekte ve güvenli besin teminini zorlaştırmaktadır (Ersin &
Beyhan, 2001). Günümüzde; çevresel faktörler, kişinin beslenme alışkanlığı, mesleği, yaşam tarzı
gereği, insanoğlu çok sayıda kimyasal maddeye maruz kalmaktadır (Çıtak ve ark., 2005).
Kimyasal maddelerin gıdaları kirletmesi tüm dünyada önemli bir halk sağlığı sorunudur.
Besinlerdeki istenmeyen kalıntılar doğal, çevresel kirleticiler, tarımsal kimyasallar, veteriner
ilaçları, hormonlar, paketlemede kullanılan plastiklere kadar geniş bir dağılım göstermektedir.
Üretim ve işleme aşamalarında iyi tarım ve iyi üretim uygulamalarına uyulmadığında tarımda
kullanılan kimyasallar, veteriner hekimlikte kullanılan ilaçlar ve gıda katkı maddeleri gibi çeşitli
kimyasal maddeler sağlık açısından büyük tehlikeler yaratabilmektedir. Besinlerdeki kirlilik
miktarlarını coğrafik ve iklimsel koşullar, tarımsal uygulamalar, yerel endüstriyel faaliyetler ve
besin hazırlama ve depolama uygulamaları gibi çeşitli faktörler etkilemektedir (Ayaz ve Yurttagül,
2008).
Kimyasal Tehlikeler:
Kimyasal kirlenme, besin maddelerine çeşitli kaynaklardan istenmeden karışan veya başka bir
amaçla dışarıdan özellikle eklenen bazı kimyasal maddelerle olan kirlenmedir (West, Wood, &
Harger, 1998; Giray & Soysal, 2007). Kimyasal tehlikeler içinde ilk sırayı pestisitler (tarımsal
ilaçlar) almaktadır. Birim alandan daha çok ürün alınmasına yönelik olarak giderek daha fazla
tarımsal ilaç kullanılmakta, bunların hatalı uygulanması sonunda bir yandan bu ilaçlara karşı
direnç artmakta, diğer taraftan da bu kalıntılar etkin bir yıkama yapılmadığı takdirde son ürüne
de taşınmaktadır. Benzer problem bitki-hayvan büyüme hormonları ve hayvanların tedavisinde
kullanılan ilaçlar (antibiyotikler ve diğer veteriner ilaç kalıntıları) için de geçerlidir.
Besinin içinde saklandığı ya da bekletildiği kaptan çözünme sonucu geçen veya çevresel
atıklardan bulaşan metaller (civa, kurşun, kadmiyum, vb.), Poliaromatik Hidrokarbonlar
(PAH‘lar), Poliklorlu Bifeniller (PCB‘ler), dioksin vb. çevresel kirleticiler, iyi durulanmayan
kaplardan geçen deterjan-dezenfektan kalıntıları, mikotoksinler (Aflatoksinler (B1, B2, G1, G2),
Okratoksin A, Fumonisinler, T2-Toksin, Patulin, trikotesenler ve zearalenon), bakteri toksinleri,
Skombrotoksin (histamin), deniz kabuklu toksinleri (Paralytic Shellfish Poisoning (PSP),
Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP), Amnesic Shellfish Poisoning (ACP), Neurotoxic Shellfish
Poisoning (NSP) vb.), gıda ambalajlarından bulaşan kimyasallar ve önerilen miktarların üzerinde
kullanılan gıda katkı maddeleri diğer kimyasal tehlikeleri oluşturmaktadırlar (Giray & Soysal,
2007; Erkmen & Bozoğlu, 2008; Bilici ve ark., 2008).
Pestisitler
Pestisit, zirai mücadele araştırma ve uygulamalarında kullanılan her türlü kimyasal madde ve
preparatlardır. Zararlı organizmaları engellemek, kontrol altına almak, ya da zararlarını azaltmak
amacıyla kullanılmaktadır. Pestisit, kimyasal bir madde, virüs ya da bakteri gibi biyolojik bir ajan,
antimikrobik, dezenfektan ya da herhangi bir araç olabilir. Tarımda, kullanılan bu kimyasallar;
herbisit (istenmeyen bitki mücadele ilaçları), insektisit (böcek mücadele ilaçları), fungisit (mantar
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mücadele ilaçları), nematosit (nematodlarla-solucan, kurt vs.- mücadele ilaçları) ve
rodentisitlerdir (fare vs. mücadele ilaçları) (Anonim, 2012).
Pestisitlerle ilgili olarak uzun dönemde görülen sağlık sorunları; kanser, mutasyon (genlerde
değişiklik), lösemi, sperm bozuklukları, erken doğum, doğumsal şekil bozuklukları ve alerjidir.
Klinik çalışmalarda, migren, astım ve egzamanın pestisit kalıntılarından doğan gıda allerjilerinden
kaynaklandığı gözlenmiştir (Güler & Çobanoğlu, 1994; Kurutaş & Kılınç, 2003; Erdoğan, 2010).
Veteriner İlaç Kalıntıları
Veteriner ilaçları günümüzde, sıklıkla hayvan hastalıklarının tedavisi, büyüme ve gelişimin
hızlandırılması, hastalıklardan korunma ile hayvanlarda davranış değişikliklerinin sağlanması
amacıyla kullanılmaktadır. Bu ilaçlar, hayvan sağlığına olumlu etkiler sağlamasının yanında
yüksek doz ve yanlış kullanıma bağlı olarak hayvansal gıdalarda kalıntı sorunlarına neden
olabilmektedir. İlaç kalıntıları, duyarlı tüketicilerde alerjik sorunlar oluştururken, özellikle
antibiyotik kapsamındaki veteriner ilaçları, dirençli patojen mikroorganizmaların gelişmesine
neden olabilmektedir (Aydın & Aksu, 2015).
Ağır Metaller
Ağır metaller küresel kirlilik faktörleri olarak insan ve tüm canlı yaşamında tehlike ve risk
oluşturmaktadır. Maruz kalınan doz, genetik, kişinin bağışıklık direnci ve genel sağlık hali, yaş,
beslenme düzeyi gibi faktörlere bağlı olarak insanlarda en başta kanser olmak üzere çeşitli
hastalıklara sebep olmaktadırlar.
Başlıca toprak kirletici ağır metaller Cd, Cr, Hg, Pb, Cu ve Zn’dur. Bu ağır metaller bitki
dokularında birikerek gıda zinciri içerisinde hayvan yemi ve gıdalara girmektedir. Ağır metal
bulaşan bitkiler de hayvanların besin zincirine girerek hayvan etine ve sütüne de geçerek dolaylı
yönden gıdalara dahil olmaktadır (Yıldız, 2004; Sarı, 2009; Çağlaırmak & Hepçimen, 2010).
Poliklorlanmış Bifeniller (PCB‘ler)
Poliklorlanmış bifeniller, çok heterojen bir grup kimyasaldan oluşmaktadır ve gıdalara çeşitli
yollardan bulaşabilmektedirler. PCBs bileşikleri spesifik koşullar altında dibenzo dioksin ve
dibenzofuranlara okside olabilir.
PCBs’nin neden olduğu etkiler; kanser, teratojenik ve nörotoksik etkilerdir. Ayrıca, oksidazlar,
redüktazlar ve konjugazlar gibi metabolik enzimlerin fazlarına girerek zararlı etkilere neden olur.
Bileşikler, karaciğer, deri ve akciğerlerdeki tümör artışına destek vermektedirler. Hayvansal
besinlerin içeriğindeki PCBs son yıllarda azalmıştır. Bunun nedeni PCBs’nin kullanımının
yasaklanmasıdır (Erkmen, 2010).
Dioksin ve benzeri bileşikler
Dioksin ve benzeri bileşikler hemen her yerde bulunabilen insan ve hayvan sağlığını tehdit eden
toksik çevre kirleticileridir. En çok bilinen dioksinler poliklorludibenzoρaradioksinler (PCDD),
poliklorludibenzofuranlar (PCDF) ve poliklorlubifeniller (PCB)’dir.
Dioksinler suda az çözünmeleri ve lipofilik olmaları nedeniyle gıdalarda birikebilir ve çok uzun bir
süre kararlı durumda bulunabilirler. Bitkisel gıdalarda oldukça düşük miktarlarda bulunan
dioksinler daha çok et ve ürünleri, süt ve ürünleri ile deniz ürünleri gibi hayvansal gıdalarda
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bulunmaktadırlar. Dolayısıyla insanlar dioksine daha çok besin zinciriyle maruz kalmaktadırlar
(Vural, 1995; Güneş, 2007; Çiftçi, 2008; Arıkan ve ark., 2009).
Deterjanlar / Dezenfektan Kalıntıları
Deterjan artıkları, yüzeysel sulardaki köpük miktarının çoğalmasına, çeşitli yollardan içme ve
kullanma sularına sızmaktadır. Deterjanların cilt üzerine zararlı etkileri vardır. Özellikle egzama
tarzındaki dermatitler zamanla mikrop üremesi için çok uygun bir ortam yaratarak çeşitli
enfeksiyonlara, mantar hastalıklarına ve lenf yolu hastalıklarına yol açabilir.
Deterjan katkı maddesi olan sodyum isononayl oxibenzen sulfonatın imalat işçilerinde astıma ve
nonspesifik bronşial rahatsızlıklara neden olduğu gösterilmiştir (Ayaz ve Yurttagül, 2008).
Mikotoksinler
Mikotoksinler, yem ve gıda maddelerinde fungus türleri tarafından sentezlenen metabolizma
ürünleri olup, bunlarla beslenen havyan ve insanlarda latent, akut, sub-akut veya kronik
karekterde mikotoksikozislere neden olan toksik maddelerdir.
Günümüze kadar 350 fungus türünün (Aspergillus, Penicillium ve Fusarium tarafından)
mikotoksin oluşturduğu ve bunlar içinde 20-25 mikotoksin çeşitinin yem ve besinlerde doğal
kirletici olarak bulundukları ve bu besinlerin tüketilmesi durumunda, hayvanlarda ve insanlarda
sıklıkla zehirlenmelere sebep olduğu belirtilmiştir (Kielstein, 1993; Tunail, 2000).
Mikotoksinler; Karaciğere etki edenler "hepatotoksik", deriye etkili olanlar "dermatoksik",
böbreklerde toksik etki yapanlar "nefrotoksik", sinir sistemine etki edenler "nörotoksik",
bağışıklık sistemini etkileyenler "immunotoksik" veya "immunosupresif" olarak tanımlanırlar.
Toksik etkilerinden başka; mutajenik, kanserojenik, teratojenik, halusinojenik, östrojenik,
tremorjen etkileri de görülebilmektedir (Tunail, 2000).
Küflerin ürettiği önemli mikotoksinler : Aflatoksinler, Okratoksinler, Patulin, Deoxynivalenol
(DON), vomitoxin, nivalenol (NIV), T-2 toxini, Zearalenon (ZEN) Trikotesenler, Fumonisin’dir
(Suttajit, 2000; Basmacıoğlu ve Ergül, 2003; Ayaz ve Yurttagül, 2008).
Bakteri Toksinleri
Bakteri toksinleri “endotoksin” ve “ekzotoksin” olmak üzere ikiye ayrılır.
Endotoksin; Bakterilerin hücre çeperlerinde bulunan dışarıya salgılanmayan, ancak bakteri
hücresinin parçalanması sonucu açığa çıkıp yayılan toksinlerdir. Daha çok gram (-) bakteriler
tarafından oluşturulurlar. Salmonella, E. coli endotoksin yapar.
Ekzotoksin; bakterilerin bulundukları sıvı ortama salgıladıkları toksinlerdir. Daha çok gram (+)
mikroorganizmalar tarafından meydana getirilirler. Clostridium botulinum, Staphylococcus
aureus, Shigella dysenteria, Vibrio cholerae, Clostridium perfingens ekzotoksin yapar (Erol,
2007).
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Deniz Kabuklu Toksinleri
Evlerden, endüstriden ve tarımsal alanlardan gelen atıklar ile yüksek oranda azot ve fosfor
bileşiklerinin su ekosistemlerine karışması, sularda alglerin aşırı miktarlarda çoğalmasına sebep
olur. Bu durum tatlı sularda “Ötrofikasyon”, denizlerde ise “Red-Tide” olarak adlandırılır. Su
kalitesinde meydana gelen bu bozulma sonucunda, ürettikleri biyotoksinlerle insan sağlığını
tehdit eden “Cyanobacteria” adı verilen fototrof mavi-yeşil alg türleri çoğalır.
Alg toksinleri (Amnesic shellfish Poisoning (ACP), Diarrhetic Shellfish Poisoning (DSP), Paralytic
Shellfish Poisoning (PSP), Neurotoxic Shellfish Poisoning (NSP) ciltte allerjik reaksiyonlara sebep
olur, karaciğere, sinir sistemine ve özellikle beyine zarar verir, kanseri tetikleyebilir (Aydın &
Uzar, 2009).
Skombrotoksin, yüksek miktarda histamin ve diğer vazoaktif aminlerin vücuda alınması ile
şekillenen bir zehirlenmedir. ya ürünlerin üretimi esnasında, (İsviçre peyniri gibi), yada balık
(özellikle ton balığı, palamut veya uskumru) ürünleri gibi gıdaların bozulması ile gerçekleşir (Ayaz
ve Yurttagül, 2008).
Gıda Ambalajlarından Bulaşan Kimyasallar
Piyasada kullanılan plastikler;
 Polietilen tereftalat, (PET veya PETE veya PE)
 Yüksek yoğunluklu polietilen, (HDPE)
 Polivinil klorür, (PVC)
 Düşük yoğunluklu polietilen, (LDPE)
 Polipropilen, (PP)
 Polistiren, (PS)
 Genişletilmiş (veya köpükleştirilmiş) polistiren (EPS)
ve diğerleridir (Ayaz ve Yurttagül, 2008).
Kendi halinde PVC’nin insan sağlığına bilinen bir olumsuz etkisi olmamakla beraber;
 üretiminde kullanılan temel hammadde (klor gazı, cıva, kurşun, kadmiyum) ve
ara ürünler (dioksin, etilen diklorür),
 yardımcı maddeler, kullanımını kolaylaştırmak için üretim aşamasında eklenen
katkı maddeleri (fitalatlar),
 üretiminde ve bertaraf edilmesinde ortaya çıkan atıklar (dioksin, CO, HCN, HCl,
benzen, fosgen gibi zehirli gazlar) çevre ve insan sağlığı için oldukça etkili
ve kalıcı tehlikeler arz etmektedir (Vural, 1995; Ayaz ve Yurttagül, 2008).
Gıda Katkı Maddeleri
Gıda katkı maddeleri, gıdalarda mikrobiyolojik bozulmaları önlemek, dayanıklılığı artırmak,
besleyici değerlerini korumak, teknolojik işlemlere yardımcı olmak, renk, görünüş, lezzet, koku
gibi duyusal özellikleri düzeltmek gibi pek çok amaçla gıdalara katılmaktadır (Erkmen & Bozoglu,
2008).
GKM’den kaynaklanan olumsuzluklar, katılmasına izin verilen kimyasal maddelerin mevzuata
uygun olarak kullanılmaması, sürekli ve uygun şekilde kontrol edilmemesi, üretici bilincinin
olmaması, satışa sunulan ürünlerde kalıntı analizlerinin yapılarak risk değerlendirmelerinin
yapılmaması gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır (Erkmen, 2010).
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SONUÇ
DSÖ, 2020 yılına kadar kanser hastalıklarının % 60 oranında artacağına işaret etmektedir. Bu
artıştan, % 35 oranında gıdalara katılan veya bulaşan kimyasal maddelerin sorumlu olacağını
belirtmiştir. Sağlıklı olmak, bir insanın en temel hakkıdır. Gıda ürünleri sağlığımızı en kolay
etkileyecek etmenlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla gıda ürününün güvenli olması
tüketicinin mutlak bir talebidir ve üreticinin sorumluluğudur. Gıda üreticisi güvenli ürün üretmek
istiyorsa mutlaka Gıda Güvenliği Kontrol Sistemleri altında üretimi gerçekleştirilmeli ve bu
sistemlerin sürekliliğini sağlamalıdır (Anonim, 2004; Mahmutoğlu, 2007; Erkmen, 2010). ISO
22000, gıda zincirindeki potansiyel tehlikelerin önlenmesini veya kabul edilebilir bir düzeye
indirilmesini amaçlar (Dalgıç & Belibağlı, 2006). Besinlerdeki kimyasal tehlikelerin önlenebilmesi
açısından gıda üretimlerinin ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi doğrultusunda
gerçekleştirilmesi güvenli gıda üretimi bakımından doğru bir yaklaşım olacaktır.
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Kaplicadan Gelen Sağlik: Gönen Kaplicalarinda Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon Hizmeti
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ÖZET:
Maden sularından yararlanmak amacıyla kaynarcaların etrafına kurulmuş olan tesisler kaplıca (ılıca) olarak
adlandırılmaktadır. Sıcak ve madensel yeraltı sularının terapötik etkilerinden banyo veya kısmi banyo
şeklinde yararlanılmasına “Kaplıca Tedavisi” veya “Balneoterapi” denilmektedir. Kaplıca Tedavisi’nin;
genel durumda düzelme, kan dolaşımında artma, solunumda hızlanma, iç organların işlevlerinde artma,
vücut ısısında artma-terleme, bozulmuş hormonal ve sinirsel dengelerde düzelme, ağrı ve kas
spazmlarında azalma, hareket kapasitesinde artma ve psikolojik rahatlama gibi birçok etkisi olduğu
gösterilmiştir. Bu etkiler; su içerisinde bulunan erimiş mineral ve gazların deri yoluyla emilmesi sonucu
vücut metabolizmasında değişikliklere sebep olmaları ile birlikte suyun sıcaklığı ve çevresel faktörlerin
etkisi ile kan dolaşımının artması, metabolizmanın hızlanması, sinir sisteminin ve hormonal sistemlerin
uyarılması sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple Kaplıca Tedavisi, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanında
hem sağlıklı bireyler hem de hastalar için fizik tedavi ve rehabilitasyon imkanı sunmaktadır. Ülkemizin
çeşitli bölgelerinde farklı sıcaklıklarda ve farklı özelliklerde kaplıcalar bulunmaktadır. Bu kaplıcalardan biri
olan Gönen Kaplıcaları, 3 bin yıllık geçmişe sahip olan ve günümüzde Sağlık Bakanlığı’nca birçok hastalığa
iyi geldiği kanıtlanmış şifa merkezlerinden birisidir. Gönen kaplıca suyu sülfat, klorür, bikarbonat ve
sodyum içeriği ile zengin bir yeraltı suyuna sahiptir. Bölgede bulunan kaplıca otellerinde kaplıca hizmeti
verilmesinin yanısıra sadece bir otelde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmeti de verilmektedir. Bu hizmet,
yaşlı nüfusun artması ve bu nüfusun kaplıcalara rağbet göstermesiyle artan ihtiyacı karşılamakta yetersiz
kalacaktır. Balıkesir Valiliği’nin himayesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen Belediyesi, Güney
Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi arasında imzalanan protokol
doğrultusunda “Gönen, Uluslararası Termal Sağlık Kentine Dönüşüyor” isimli bir proje başlatılmıştır. Proje
kapsamında bölgenin ihtiyacı olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmeti karşılanmış olacaktır. Ayrıca bu
proje Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmetinin yanısıra sağlıklı yaşam ve kür merkezi özelliği ile de bölgenin
termal kente dönüşümünü sağlayacaktır. Bu nedenle proje, hem ülke ve bölge ekonomisine katkı
sağlayacağı hem de bölgedeki şifalı suyu uzman ellerin desteği ile tedavi hizmetine dönüştüreceği için son
derece önemlidir.
Anahtar sözcükler: Fizyoterapi, Gönen, kaplıca, rehabilitasyon, sağlık
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ABSTRACT:
The facilities established around the boilers in order to benefit from the mineral waters are called as
hot/thermal springs. The use of the therapeutic effects of hot and mineral ground water in the form of
bath or partial bath is called Thermal Treatment or Balneotherapy. Thermal Treatment; It has been shown
to have many effects such as improvement in general condition, increase in blood circulation, acceleration
in respiration, increase in internal organs functions, increase in body temperature-sweating, improvement
in impaired hormonal and neural balances, decrease in pain and muscle spasms, increase in movement
capacity and psychological relaxation. These effects; As a result of the absorption of molten minerals and
gases in the water through the skin causes changes in the body metabolism, with the effect of water
temperature and environmental factors, increase in blood circulation, acceleration of metabolism,
stimulation of nervous system and hormonal systems. For this reason, Thermal Therapy, Physiotherapy
and Rehabilitation offers physical therapy and rehabilitation opportunities for both healthy individuals
and patients. There are hot water in different temperatures and different properties in various regions of
our country. One of these hot water, Gönen Hot Springs is one of the healing centers which has a history
of 3 thousand years and has been proven to be good for many diseases today by the Ministry of Health.
Gönen thermal water has a rich groundwater with sulphate, chloride, bicarbonate and sodium content.
In addition to providing hot spring service in the thermal hotels in the region, only one hotel offers
physiotherapy and rehabilitation services. This service will be insufficient to meet the increasing need
with the increase of the elderly population and the demand of this population to the hot springs. Under
the auspices of Balıkesir Governorship; In line with the protocol signed between Balıkesir Metropolitan
City Mayor, Gönen Mayor, South Marmara Development Agency (GMKA) and Bandırma Onyedi Eylül
University, a project named “Gönen Becomes an International Thermal Health City” was initiated. Within
the scope of the project, the physiotherapy and rehabilitation services required by the region will be met.
In addition, this project will provide the transformation of the region into a thermal city with its wellness
and cure center as well as physiotherapy and rehabilitation services. For this reason, the project is
extremely important both as it will contribute to the economy of the country and the region and will
transform the healing water in the region into treatment services with the support of expert hands.
Keywords: Physiotherapy, Gönen, thermal, rehabilitation, health
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GİRİŞ
Türkiye jeotermal kaynak zenginliği ve potansiyeli açısından dünyada ilk yedi ülke arasında yer
alırken Avrupa’da da birinci sıradadır. Ülkemizin termal suları fiziksel ve kimyasal nitelikleri
açısından Avrupa’da bulunan termal sulardan daha zengindir (Avcıkurt and Çeken, 1998). Bu
doğal kaynak avantajı Anadolu insanının Antik Yunan, Roma ve Hititler dönemlerinden itibaren
doğal kaynaklardan yararlanmasına imkan vermiştir. Kaynak suları Roma ve Bizans
dönemlerinde de tedavi ve spor amacıyla yoğun olarak kullanıldığı için, kaplıca turizmi en eski
turizm çeşidi olarak kabul edilmektedir. Osmanlı Dönemi’nde de kaplıcalar ve ılıcalar önemini
korumuş ve günümüze kadar gelmiştir (Balcıoğulları, 2013: 287-306).
Orta çağdan itibaren yaygın olarak kullanılmaya başlanan termal kaynaklar beraberinde termal
kaynakların fiziksel ve kimyasal özelliklerini inceleyen balneoloji (şifalı/termal sular bilimi) ile
balneoterapi (termal kaynaklar ile tedavi) alanlarının gelişmesine ve önem kazanmasına önayak
olmuştur (Doğanay, 2001). Günümüzde ise şehir hayatının olumsuz şartları, dengesiz-kötü
beslenme ve yanlış diyet uygulamaları, sağlıksız ortamlar, gittikçe artan alkol, sigara ve
uyuşturucu kullanımı, kaza ve hastalık sonrası çalışanların işyerlerine ve işe uyumu konusunda
görülen sorunlar, yaşlı nüfusun artması, insanları tekrar gençleşme ve yenilenme adına termal
kaynakları kullanmaya itmektedir (Kapsar, 1990:298-299). Bu derlemede binlerce yıl öncesinden
günümüze kadar gelişerek uzanan kaplıca tedavisinin bölgemizdeki durumuna ışık tutmak
amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Gelişen ve değişen dünya ekonomisi ile sağlık için turizm kavramı gelişmiştir. Sağlık turizmi
tedavi maksatlı yapılan seyahatler olarak betimlenir. Sağlık turizmi tedavi amaçlı kaplıca veya
sağlık merkezlerine seyahat eden kişilerin fiziksel ve ruhsal iyilik halini geliştirmek ve/veya estetik
cerrahi operasyonlar, organ nakli, diş tedavisi, fizik tedavi, rehabilitasyon gibi pek çok
gereksinimini karşılamak amacı ile uluslararası hasta potansiyelini kullanarak sağlık
kuruluşlarının büyümesine olanak sağlayan bir turizm türü olarak tanımlanır (Turizm ve Kültür
Bakanlığı, 2014).
Termal turizm veya kaplıca turizmi ise mineralli termal su banyosu, içme, inhalasyon, çamur
banyosu gibi çeşitli türdeki yöntemler ile birlikte iklim kürü, fizik tedavi, rehabilitasyon, egzersiz,
psikoterapi, diyet gibi destek tedavilerini de kapsayan bir sağlık turizmi türüdür (Akat, 2000).
“Term” latince sıcak anlamına gelen "thermos”dan gelmektedir. Romalılar term terimini halk
banyoları anlamında kullanırken zamanla su alınan yer anlamında kullanmaya başlamıştır. Doğal
sıcak sular için “thermal” (termal), suların sıcaklık özelliği için “thermique" (termik), doğal sıcak
su kaynaklarının araştırılması ve sağlık için kullanımının düzenlenmesinde ise “thermalizme”(termalizm) terimleri kullanılmaktadır (Kahraman, 1978).
Ülkemizde uygulanan termal turizm uygulamaları aşağıdaki gibi sıralanabilir.
a) Kür: Tedavi etkeninin belirli dozda, seri bir şekilde, düzenli periyotlar ile, belirli sürelerde
tekrarlanarak verilmesi ile uygulanan tedavi yöntemidir
b) Kaplıca Tedavisi: Kaynarca maden suyunun yeryüzü ile buluştuğu kaynak olup, kaplıca ise bu
çıkan sulardan yararlanmak üzere kaynarcaların çevresine kurulan tesisleri ifade etmektedir
(Yalçın,2006). Kaplıca tedavisi toprak, yer altı ve deniz kaynaklı mineralli sular, gazlar,
peliodler (çamurlar) ve iklimsel unsurlar gibi doğal tedavi faktörlerinin yöredeki iklim
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c)

d)
e)
f)
g)
h)

i)
j)
k)

olanakları ve gerekli görülen diğer tedaviler ile birlikte kür tarzında uygulandığı bir tedavi
yöntemidir.
Balneoterapi: Termomineral sular, peloidler ve gazlar gibi doğal tedavi faktörlerinin banyo,
içme ve inhalasyon (soluma) yöntemleri ile kür tarzında tedavi amaçlı kullanılmasıdır
(Çetinkaya and Zengin, 2009: 172-181; Özsarı and Karatana, 2013:136-144). Balneoterapide
kullanılan sular düşük (0,6-2 g/L), orta (>2-10 g/L), yüksek (>10 g/L) mineralli ve soğuk
(<20°C), hipotermal (20-30°C), termal (>30-40°C) ve hipertermal (>40°C) olarak
sınıflandırılmaktadır (Matz, 2003:132-140; Nasermoadelli and Kagamimori,2005: 171-179).
İnhalasyon Uygulamaları: Termomineral su ile yapılan soluma uygulamalarıdır.
İçme Kürleri: Mineralli sular ile kaplıcalarda yapılan içme kürleridir.
Peloidoterapi: Doğal, jeolojik ve/veya biyolojik olaylar sonucu oluşan organik ve/veya
inorganik maddeler olan peloidlerin (çamur) Balneoterapi yöntemi olarak kullanılmasıdır.
Klimaterapi: Hava sıcaklığı, nem, rüzgar şiddeti ve hızı, güneş ısınımı ve benzeri iklimsel
faktörlerin sistematik ve dozlaşmış kür tarzında uygulanması durumudur.
Talassoterapi: Termomineral sular ile yapılan yıkama, duş ve dökme gibi uygulamaları ifade
eder. Ayrıca kişiye özel düzenlenen ve tedavi amacına uygun tasarlanmış havuzlarda
gerçekleştirilen, muskuloskeletal fonksiyonları geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefleyen havuz
içi tedavi yöntemidir.
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon: Kaplıca tedavisinde kullanılan elektroterapi, egzersiz
tedavileri, manuel tedavi teknikleri ve diğer yöntemleri içeren uygulamalardır.
Medikal Tedavi: Kaplıca tedavisi sırasında hastaya lokal veya sistemik olarak uygulanan ilaç
tedavisi yöntemleridir.
Destek Uygulamalar: Sağlık eğitimi, diyet uygulamaları, günlük yaşam aktivitelerinin
düzenlenmesi, davranış değişikliği eğitimleri ve psikolojik destek yöntemleridir.

SPA
Başka bir sağlık turizm uygulaması da SPA-Wellness turizmidir. Latince “Salus Per Aquam”
kelimelerinin baş harflerinden oluşur, “sudan gelen sağlık” anlamına gelir. Romalılardan
günümüze kadar süre uzanan, suyun soğuk veya sıcak etkilerinin farklı biçimlerde uygulanması
sonucunda kazanılan, ferahlama ve rahatlama hissi uyandıran bütünleştirici bir tedavidir (Aydın
et all., 2011).
Kaplıcalarda Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Hizmetleri
Kaplıcalarda uygulanan fizyoterapi ve rehabilitasyon hizmetlerindeki klasik fizyoterapi
programlarına kaplıca suyunun özelliklerinden yararlanılan tekniklerin de eklenmesi söz
konusudur. Klasik fizyoterapi teknikleri elektroterapi, egzersiz tedavileri, manuel tedavi
teknikleri ile yapılan tedavi ve rehabilitasyon programlarını içermektedir. Kaplıca tedavisinde ise
bu uygulamalara ek olarak su içi tedavi ve egzersiz teknikleri yer alır. Su içi uygulamalarda da ise
suyun mekanik, termal ve kimyasal etkilerinden faydalanılmaktadır.
Kaplıca tedavisinde yararlanılan suyun mekanik etkileri suyun kaldırma kuvveti, hidrostatik
basıncı ve viskozitesidir. Su içinde bulunma sırasında suyun kaldırma kuvveti ile vücut ağırlığı
azalır. Suyun kaldırma kuvveti etkisi sonucu abdominal hizaya kadar su içinde bulunma ile vücut
ağırlığı %50’sini, ksifoid hizasına kadar %70-75’ini, C7 vertebra hizasına kadar ise vücut ağırlığı
%90’ını kaybeder. Kaldırma kuvveti ile ağırlığın azalması kaslarda gevşeme sağlamakla birlikte
karada yapılamayan hareketlerin daha kolay yapılmasına olanak sağlar. Dejenere ve kırılgan
osteoartiküler yapılar üzerinde mekanik kısıtlamalar azalır. Hareketi kolaylaştırmanın yanında
kaldırma kuvvetine karşı koyan hareketlere karşı direnç oluşturarak kuvvetlenme sağlamak
amacıyla da kullanılır. Hidrostatik basınç etkisi ise vücudun su içindeki kısmına suyun yaptığı
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basınç sonucu vücudun propriyoseptif duyularını, dokunma reseptörlerini, ağrı liflerini uyararak
ağrının azaltılmasını sağlar. Ayrıca vücut imajı algısının gelişimini ve karada yapılamayan
hareketlerin yapılması sonucu psikolojik iyi olma halini destekler. Ağırlığı azaltıcı, kasları
gevşetici, ağrıyı azaltıcı, hareketleri kolaylaştırıcı ve direnç oluşturucu etkileri suyun egzersiz
amacıyla kullanılmasını sağlar (Becker, 1994: 255-264; Kurt et all., 2016: 163-173; Mergen et all.,
2006: 108-113).
Kaplıca tedavisinde yararlanılan suyun termal etkisi analjezik yöndedir. Termal uyarı ile ciltte
dokunma duyusunun sürekli uyarılması duyusal sinir sonlanmalarının uyarılmasını sağlayarak
ağrının azalmasına yol açar. Kas tonusu ve ağrı duyusu suyun mekanik ve termal uyarılarından
etkilenir ve bu da yumuşak dokuların fleksibilitesini arttırır (Davis and Harrison, 1988; Yurtkuran
et all., 1993: 130-132). Ayrıca hipotalamusta bulunan termoregülasyon merkezinin uyarılması
sonucunda kaplıcanın termal etkisi bazı romatolojik hastalıklarda antiödematöz ve
antiinflamatuar etki yaratabilmektedir (Fioravanti et all. 2011: 1-8).
Kaplıca tedavisinde yararlanılan suyun kimyasal etkisi suyun sıcaklığına, kimyasal
kompozisyonuna, derinin kanlanmasına, banyo süresine ve kişiye özel faktörlere bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir. Termal su deriden emilen kimyasal maddelerin özelliklerine bağlı
olarak deri metabolizması ve immünolojisinde değişikliklere yol açmaktadır. Sülfürlü sular
antioksidan etki göstermekte ve romatoid artritli hastalarda olumlu sonuçlar vermektedir
(Grabski et all. 2016: 1405-1409; Kurt et all. 2016:163-173). Kaplıca tedavisinin mekanik,
kimyasal ve termal etkilerinin yanı sıra immünolojik, antiinflamatuar ve kondroprotektif
sonuçları da literatürde yer almaya başlamıştır (Kurt et all. 2016:163-173).
Kaplıca tedavisinin endikasyonları literatürde romatolojik hastalıklar üzerinde yoğunlaşmakla
birlikte, nöromuskuler, nörolojik, kardiovasküler, dermatolojik, sindirim sistemi ve metabolizma
hastalıklarını da içermektedir (Mergen et all., 2006: 108-113).
BULGULAR
Gönen Bölgesi ve Gönen Kaplıcaları
Gönen deniz seviyesinden yüksekliği 33 metre ve toplam yüzölçümü 1152 km² olan Balıkesir’in
bir ilçesidir. İlçenin içinden geçen Gönen çayı Kaz Dağları’ndan doğar ve Marmara Denizi’ne
dökülür. Ayrıca radyoaktivite oranı yüksek şifalı sulara sahip olan Gönen, Balıkesir’in önemli bir
termal merkezidir. Antik çağdaki adı ise Asepsus’tur, kaplıcaları nedeniyle Artemea adıyla
anılmaya başlamıştır. 1334 yılında Orhan Gazi tarafından Bizanslılardan alınarak Türk
egemenliğine girmiştir. Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Gönen’in Bursa krallarından Mihaliç’in
kenti olduğu, bakımlı ve kırmızı kiremitli yapılardan oluş̧tuğu belirtilmektedir. Bursa krallarının
yaz aylarında Gönen’e kaplıcalardan yararlanmak amacıyla geldiği bilinmektedir. İran seferine
̇
çıkan Büyük İskender’in
geçtiği İskender Köprüsü MÖ 800 yıllarında inş̧a edilmiş̧tir. Halk arasında
‘Banyo’ tabir edilen tarihi kubbeli kaplıca hamamının da bulunduğu Gönen Kaplıcası Mısırlılar,
Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar zamanında da iş̧letilmiştir (Fevziye, 2005; Karagülle and
Doğan, 2007).
Roma, Bizans ve Osmanlı döneminden bu yana kullanılan kaplıcalar günümüzde de ilçenin
turizmi açısından önemli bir yere sahiptir. Buna rağmen Gönen’deki turistik konaklama tesis
sayısı 28, turistik yatak sayısı 1.564, yıllık yerli turist sayısı 22.342, yıllık yabancı turist sayısı
yaklaşık 206, günübirlik ziyaretçiler ile birlikte yıllık olarak tesislere giriş̧ yapan kişi sayısı 99.443,
yıllık geceleme sayısı 264.571, ortalama kalış süresi 2.7 gün ve ortalama doluluk oranı % 31.75’dir
(Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Ankara Altyapı ve Kentsel Dönüş̧üm Müdürlüğü, 2017, Balıkesir İli
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Gönen İlçesi Kurtuluş̧ Mahallesi Teknik Rapor, 2017). Gönen kaplıca suyu ise yerin 133 ile 535
metre derinliklerinden 77-81 C° sıcaklıkta, sondaj kuyuları vasıtasıyla, atmosfer sularından
tamamen ayrışmış halde yeryüzüne çıkmaktadır. Kaplıca suyu litrede 2 gramı aş̧an mineralleriyle,
tuzlu, sülfatlı, bikarbonatlı ve insanlara ş̧ifa kaynağı olan çeşitli kimyasal özelliklere sahiptir
(Tablo 1, Tablo 2) (Karagülle and Doğan, 2007).
Tablo1. Gönen Kaplıca sularının balneolojik sınıflandırması (Karagülle and Doğan, 2007)

Tablo 2. Gönen kaplıcaları termal suyunun analiz raporu (Karagülle and Doğan, 2002;
Çetin,2011: 878-902)
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Gönen kaplıcaları, ilçe merkezinde, Gönen Çayı’nın kenarında 20 dekarlık şehir parkı
içerisindedir. Şehir parkının, şehir çarş̧ısının ve Gönen Çayı’nın varlığı Gönen’in termal sağlık
turizminin geliş̧mesi, Gönen’de rehabilitasyon ve rekreasyona yönelik hizmetlerin verilmesi,
uzun süreli konaklamaların gerçekleş̧tirilmesi için uygun bir alt yapı imkanı sunarken, Gönen
kaplıca suyunun hem termal hem mineral özellikler taş̧ıması, mineral-iyon özelliklerinin yıllar
itibarı ile önemli bir farklılık göstermemesi, iklim özellikleri de termal tedavi için uygun ve
tamamlayıcı bir alt yapı sunmaktadır (Karagülle and Doğan, 2007). Ancak bölgede bulunan 28
tesis arasından fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren tesis sayısı ve sağlık personeli sayısı
yetersizdir. Yaşlı nüfusun artması ve bu nüfusun kaplıcalara rağbet göstermesiyle artan ihtiyacı
karşılamakta yetersiz kalmaktadır ve ileride de yetersiz kalacaktır. Balıkesir Valiliği’nin
himayesinde; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gönen Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma
Ajansı (GMKA) ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi arasında imzalanan protokol
doğrultusunda “Gönen, Uluslararası Termal Sağlık Kentine Dönüşüyor” isimli bir proje
başlatılmıştır. Proje kapsamında bölgenin ihtiyacı olan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmeti
karşılanmış olacaktır. Ayrıca bu proje Fizyoterapi ve Rehabilitasyon hizmetinin yanı sıra sağlıklı
yaşam ve kür merkezi özelliği ile de bölgenin termal kente dönüşümünü sağlayacaktır. Bu
nedenle proje, hem ülke ve bölge ekonomisine katkı sağlayacağı hem de bölgedeki şifalı suyu
uzman ellerin desteği ile tedavi hizmetine dönüştüreceği için son derece önemlidir.
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Bandırma’da Rüzgâr Enerji Santralleri İçin Potansiyel Alanların
Belirlenmesi

Doç. Dr. Ferhat ARSLAN 1

Mehmet ÜZÜLMEZ 2

ÖZET:
Türkiye’de temel enerji kaynağı olarak fosil yakıtlarının kullanımı, enerjide dışa bağımlılığı beraberinde
getirmiştir. Ülkede fosil yakıtların aksine zengin bir yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli
bulunmaktadır. Türkiye’de yenilenebilir enerji kaynakların aktif bir şekilde kullanılması halinde ülkenin
enerjide dışa bağımlılığı azalacaktır. Bu nedenle ülkenin yenilenebilir enerji kaynaklarının tam kapasitede
kullanılabilmesi için uygun alanların hem yerel hem de bölgesel çapta belirlenmesine ihtiyaç
bulunmaktadır. Bu çalışma önemli bir yenilenebilir enerji kaynağı olan rüzgâr enerjisinin Bandırma ve
çevresindeki potansiyelinin belirlenerek rüzgâr enerji santrallerinin kurulabileceği uygun alanların ortaya
çıkarılmasını amaçlamıştır. Bu amaçla Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) kullanılarak haritalar üretilmiş ve bu
haritalar üzerinden analizler yapılmıştır. Bu çalışmada potansiyel alanların belirlenmesi için bölgenin
yükseklik, arazi kullanımı, eğim, bakı, rüzgâr hızı faktörlerinden oluşan veri katmanları kullanılmıştır.
Çalışmada kullanılan haritalar Arcgıs 10.4 yazılımına ait programda veriler kullanılarak Raster yapıda
üretilmiştir. Yükseklik, eğim ve bakı haritaları Arcgıs 10.4’te 30 metre çözünürlüklü Aster Gdem Sayısal
Yükseklik Modeli (DEM) verisinden üretilmiştir. Arazi kullanımı ve rüzgâr hızı verileri vektör yapıdayken
Raster formatına dönüştürülmüştür. Daha sonra bütün veri katmanları Arcgıs 10.4 yazılımının Reclass
katmanında tekrardan sınıflandırılmıştır. Yeniden sınıflanan bu değerler Map Algebra katmanındaki Raster
Calculator’de hesaplanmış ve çıkan sonuçlar harita üzerinde gösterilmiştir. Yapılan çalışmalar neticesinde
ortaya Bandırma ve çevresi için rüzgâr enerji santrali kurulabilir alanların haritası çıkarılmıştır.
Anahtar sözcükler: Bandırma, Rüzgâr enerji santralleri, Yenilenebilir enerji
JEL Kodu: Q2
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Determination of Potential Areas for Wind Power Plants in
Bandırma

Assoc. Prof. Dr. Ferhat ARSLAN 1
Mehmet ÜZÜLMEZ 2

ABSTRACT:
Turkey uses fossil fuels as the main energy source, and in this leads to dependence on foreign energy. The
presence of fossil fuels in Turkey is not adequate; however, there is a high potential for renewable energy
sources and activating these resources may reduce the country's dependence on foreign sources. There
is a need to identify areas where the country's renewable energy resources can be utilized at full capacity,
both locally and regionally. The aim of this study was to determine the potential of wind energy in
Bandırma and its environs and to reveal suitable areas where wind power plants can be established. For
this purpose, maps were produced by using Geographical Information Systems (GIS) and analyzes were
made on these maps. To determine the potential areas of the region's height, land use, slope, view, road,
wind speed factors are used data layers. The maps used in the study were produced in a raster structure
using the data in the software of Arcgis 10.4 software. Altitude, slope and aspect maps are generated
from Aster Gdem Digital Elevation Model (DEM) data with a resolution of 30 meters in Arcgis 10.4. Road,
land use and wind speed data were converted to raster when vector was used. All data layers were then
reclassified in the Reclass layer of Arcgis 10.4. These values are calculated in the Raster Calculator in the
Map Algebra layer and the results are shown on the map. As a result of the studies, a map of the areas
where wind power plants can be installed for Bandırma and its environs has been mapped

Keywords: Bandırma, wind power plants, renewable energy resource
JEL Code: Q2
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GİRİŞ
Canlıların yaşamını devam ettirebilmesi için temel unsur olan enerji, “maddede var olan ısı ve
ışık biçiminde ortaya çıkan güç” anlamına gelir (TDK, 2017). Enerji, yaşamın temelini
oluşturmasının dışında insanlar için farklı bir anlam ifade eder. Bu durumun temelinde ise, Sanayi
İnkılabı ile birlikte ortaya çıkan makineleşmeye dayalı üretim modeli yatar. Üretimde kullanılan
makinelerin tam kapasite çalıştırılması zorunluluğu da enerjiye duyulan ihtiyacın artmasına
neden olmuştur. Sanayi İnkılabı ile başlayan ve 20. yüzyılda doruk noktasına çıkan ülkeler
arasındaki sanayileşme yarışının yanında dünya genelinde nüfusun artması insanlar için enerjiyi
farklı bir noktaya getirmiştir.
Geçtiğimiz yüzyıllarda tüketilen enerjiyi üretmek için fosil yakıtlar (kömür, petrol ve doğalgaz)
kullanılmıştır. Fosil yakıtların çıkardığı zararlı gazlar nedeniyle meydana gelen çevresel, sosyal ve
ekonomik sorunların çözülemez noktaya gelmesi enerji üretiminde kullanılabilecek alternatif
kaynakların arayışını da beraberinde getirmiştir.
Alternatif enerji kaynakları olarak sunulan ve kendilerini yenileyebilme potansiyellerinin
yüksekliği nedeniyle “yenilenebilir enerji kaynakları” olarak adlandırılan güneş, rüzgâr, su,
jeotermal ve biyokütle kaynaklarına yöneliş de bu arayışın neticesinde ortaya çıkmıştır.
Yenilenebilir enerji kaynakları temel kaynağını güneşten almaktadır. Birçok ülke, kuruluş ve kişi
tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarına destek olunmaktadır. Bu desteğin temelinde;
çevresel etkilerinin fosil yakıtlara oranla düşük olması, enerji üretiminde yerel kaynakların
kullanılmasını sağlamaları ve ucuza enerji üretebilmeleri yer almaktadır.
Dinamik nüfusu ile genç bir ülke olan Türkiye, Cumhuriyetin ilanı ile birlikte kalkınma yarışında
gelişmiş ülkelere arasında yer alabilmek adına sanayi faaliyetlerine hız vermiştir. Bununla birlikte
nüfusun da sürekli artması ülke genelinde enerjiye duyulan ihtiyacı da artırmıştır. Ancak enerji
ihtiyacının ithal enerji kaynakları ve fosil yakıtlarla karşılanması ekonomik, sosyal ve çevresel
sorunlara neden olmaktadır.
Türkiye’de, hem enerjide dışa bağımlılığını azaltmak hem de enerji üretiminde yerli kaynakları
kullanabilmek adına zengin bir potansiyele sahip olduğu yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik
çeşitli plan ve projeler yürütülmektedir. Bu amaçla ülke çapında yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanılabileceği alanların belirlenmesi amacıyla GEPA (Güneş Enerji Potansiyeli Atlası), REPA
(Rüzgâr Enerji Potansiyeli Atlası) ve BEPA (Biyokütle Enerji Potansiyeli Atlası) gibi projeler
gerçekleştirilmektedir (Üzülmez ve Arslan, 2018: 273)
AMAÇ VE YÖNTEM
Bu çalışmada, Türkiye’deki önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından olan rüzgâr enerjisi
potansiyeli Bandırma ölçeğinde incelenmiştir. Çalışma ile Bandırma’da rüzgâr enerji
santrallerinin kurulabileceği uygun yerlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla Coğrafi Bilgi
Sistemleri (CBS) kullanılarak haritalar üretilmiş ve bu haritalar üzerinden analizler yapılmıştır.
Özşahin ve Kaymaz (2013), Nişancı vd. (2010) ve Memduhoğlu vd. (2014) tarafından yapılan
çalışmalarda rüzgâr santrallerinin kurulabileceği yerlerin belirlenmesi amacıyla inceleme
alanlarının yükseklik, arazi kullanımı, eğim, bakı, yol, rüzgâr hızı faktörlerinden oluşan veri
katmanları kullanılmıştır. Bu çalışmada da bu veri katmanları kullanılarak rüzgâr türbinlerinin
kurulabileceği potansiyel alanlar belirlenmiştir. Çalışmada kullanılan haritalar Arcgıs 10.4
yazılıma ait programda veriler kullanılarak raster yapıda üretilmiştir. Yükseklik, eğim ve bakı
haritaları Arcgıs 10.4’te 30 metre çözünürlüklü Aster Gdem Sayısal Yükseklik Modeli (DEM)
verisinden üretilmiştir. Yol, arazi kullanımı ve rüzgâr hızı verileri vektör yapıdayken bunlar
raster’e dönüştürülmüştür. Bütün veri katmanları Arcgıs 10.4 yazılımının Reclass katmanında
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tekrardan sınıflandırılmıştır. Yeniden sınıflanan bu değerler Map Algebra katmanındaki Raster
Calculator’de hesaplanmış ve çıkan sonuçlar harita üzerinde gösterilmiştir.
Rüzgâr hızı haritasını oluşturmak için Bandırma çevresinde yer alan il ve ilçelerin uzun dönemli
rüzgâr verileri elde edilmiştir. Excel ortamında düzenlenen veriler Arcgıs 10.4 yazılımında harita
yapımında kullanılmıştır. Rüzgâr hızı haritasının oluşumunda Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon
Tekniği (Inverse Distance Weighted-IDW) yöntemi kullanılmıştır. Ters Mesafe Ağırlıklı
Enterpolasyon Tekniği (IDW) örneklem nokta verilerinden enterpolasyonla grid üretmede tercih
edilmektedir. IDW enterpolasyon tekniği enterpola edilecek yüzeyde yakındaki noktaların
uzaktaki noktalarda daha fazla ağırlığa sahip olması esasına dayandırılmaktadır. Bu teknik
enterpole edilecek noktadan uzaklaştıkça ağırlığı da azaltan ve örneklem noktalarının ağırlıklı
ortalamasına göre bir yüzey enterpolasyonu yapmaktadır. Ağırlıklı hareketli ortalama,
enterpolasyon için yaygın kullanılan bir yaklaşımdır. Farklı ağırlıklı fonksiyonların çeşitleri
kullanılmış fakat IDW, CBS sistemlerindeki en ortak form olmuştur. IDW tam bir ara değer
üreticisi olduğundan verilerin değerini pekiştirir. IDW’nin formülü aşağıda yer almaktadır (Lloyd,
2007; Demircan vd. 2011; 2013; Arslanoğlu ve Özçelik, 2005);

Tahminlerin yapıldığı x₀ lokasyonu, komşu ölçümlerinin bir fonksiyonudur (z(xᵢ) ve i=1,2,…,n,); r
gözlemlerin her birinin atanmış ağırlığını belirleyen üstür ve d gözlem lokasyonu xᵢ ile tahmin
lokasyonu x₀’ı ayıran mesafedir. Üs büyüdükçe tahmin lokasyonundan uzak mesafedeki
gözlemlerin atanmış ağırlığı küçülür. Üssün artması, tahminlerin en yakındaki gözlemlere çok
benzediğini gösterir (Demircan vd., 2013).
BULGULAR
Çalışma Sahasının Coğrafi Konumu ve Coğrafi Özellikleri
Bandırma, Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünde yer alan Balıkesir iline bağlı bir
ilçedir. Bandırma ilçesi Balıkesir ilinin kuzeyinde bulunmaktadır ve aynı zamanda ilçenin
kuzeyinde Marmara Denizi ile birlikte Balıkesir’in ilçelerinden olan Erdek, doğusunda Bursa’nın
ilçelerinden Karacabey yer almaktadır. Bandırma’nın güneyinde Manyas, batısında ise Gönen
bulunmaktadır. Bandırma ilçesinin yükseltisi deniz seviyesinden 1- 764 metre arasında
değişmekte ve yüz ölçümü de 690 km²’dir. Bandırma matematiksel konum olarak 40°21' kuzey
paralelleri ile 27°58' doğu boylamları arasında yer almaktadır. Bandırma Körfezinin 15 kilometre
güneyinde yer alan Kuş Gölü’nün yüzölçümü 164 km²’dir. Ortalama derinliği 2-3 metre olan Kuş
Gölü’nün en derin yeri yaklaşık 4 metredir (Şekil 1).
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Şekil 1: Çalışma Sahasının Lokasyon Haritası
Bandırma’nın arazi yapısı kuzeyden güneye doğru kısmen dağlık ve engebelidir. İlçenin en yüksek
dağı, doğusunda yer alan 764 metre yüksekliğindeki Karadağ'dır. İlçenin kuzeyinde yer alan
Kapıdağ ise, Bandırma ve Erdek körfezleriyle çevrilmiş bir yarım adadır. Bandırma'nın en uzun
akarsuyu Eğridere'dir. Sahadaki diğer önemli akarsuları ise Beyderesi, Çayırdere, Eski Sığırcı
Deresi, Arıkaltı Deresi, Bozdere ve Değirmen Deresi'dir.
Bandırma, hem Akdeniz hem de Karadeniz ılıman iklimlerinin etki alanı içinde bulunmaktadır.
Ayrıca Balkanlardan gelen karasal iklimin geçiş alanı üzerinde yer alması nedeniyle, ilçede çeşitli
iklim özellikleri gözlenir. Şekil 2’de Bandırma’nın yağış ve sıcaklık grafiği gösterilmektedir.
Bandırma’da en fazla yağış kış mevsiminde, en az yağış ise yaz mevsiminde görülmektedir.
Sıcaklığın hiçbir zaman 0°C’nin altına düşmediği Bandırma’da yaz aylarında ortalama sıcaklığı
20°C’nin üzerinde bulunmaktadır.
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Şekil 2: Bandırma'nın Yağış ve Sıcaklık Grafiği
Kaynak:tr.climatedata.org
Bandırma’da Rüzgâr Enerji Santrali Kurulabilir Potansiyel Alanlar
Bir bölgede rüzgâr santrallerinin kurulabileceği yerlerin belirlenmesi amacıyla inceleme
alanlarının yükseklik, arazi kullanımı, eğim, bakı, rüzgâr hızı, hâkim rüzgâr yönü faktörlerinden
oluşan veri katmanların kullanıldığı literatürde görülmektedir. Bu çalışmada da söz konusu veri
katmanlarının haritalanması ile rüzgâr enerji santrali kurulabilecek alanlar tek bir haritada ortaya
konmuştur.
Rüzgâr enerji santrallerinin yapım yeri konusunda belirleyici faktörlerin başında yükselti faktörü
gelmektedir. Çünkü rüzgârın hızı yükseltinin artmasına veya azalmasına göre değişiklik
göstermektedir. Genelde rüzgâr hızı, yükseltiye bağlı olarak 150 metre içinde artış
gösterebilmektedir (Özşahin ve Kaymaz, 2013). Bandırma ve çevresinin fiziki coğrafya
özelliklerini gösteren haritaya göre yükseltinin şehrin doğu ve batı yönlerinde arttığı
görülmektedir (Şekil 3).

Şekil 3: Bandırma İlçesinin Fiziki Haritası
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Rüzgâr enerji santralleri kurulabilir alanların belirlenmesinde etkili olan bir diğer faktör ise
bakıdır. Bu faktörün etkisi özellikle hâkim rüzgâr yönüne bakan yamaçlarda kendini belli eder
(Özşahin ve Kaymaz, 2013). Bakı haritasına göre Bandırma’nın denize kıyısı olan kesimlerinde
bakı etkisi, kendini kuzey yönde, iç kesimlerde ise güney ve güneybatı yönlerinde etkili olduğunu
göstermektedir (Şekil 4).

Şekil 4: Bandırma İlçesinin Bakı Haritası
Rüzgârın esiş yönü ve rüzgâr hızı rüzgâr enerji santralleri kurulabilir alanların belirlenmesinde
etkili olan diğer faktörlerdir. Bandırma ilçesinde rüzgârın hâkim esiş yönü kuzey – kuzeydoğu
yönünde olduğu görülmektedir (Şekil 5). İlçenin kuzeyinde Marmara Denizi’nin bulunması hâkim
rüzgâr yönünde etkili olduğu söylenebilir.

Şekil 5: Bandırma İlçesinin Rüzgar Diyagramı.
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Bandırma ilçesinin rüzgâr verileriyle ortaya rüzgâr hızı dağılım haritası çıkartılmıştır. Bu haritaya
göre Bandırma’da ortalama rüzgâr hızı 50 metre yükseklikte 3,3 m/s – 4,8 m/s hızı aralığında
değişmektedir. Çalışma sahasında rüzgâr hızının en yüksek olduğu noktalar Marmara Denizi
kıyıları ile şehrin Manyas Gölü arasında kalan bölümüdür (Şekil 6). Kuzeyden gelen rüzgârlar
Bandırma kıyılarında yüksek hızda eserken güneye doğru bu hız azalmaktadır.

Şekil 6: Bandırma İlçesinin Rüzgâr Hızı Haritası.
Topoğrafyanın eğim derecesi de rüzgâr enerji santrallerinin kuruluş yeri seçiminde önemli bir
faktördür. Mora ve Wahrson eğim değerlerini geliştirdikleri yönteme göre çok düşük, düşük,
orta, yüksek ve çok yüksek olmak üzere derece cinsinden beş sınıf belirlemişlerdir (Mora and
Vahrson, 1994). Buna göre RES yapımına en uygun eğimleri düşük ve orta eğim sınıfları oluşturur.
Çünkü RES’lerin eğimi düşük olan yerlere kurulması ekonomik maliyeti azaltacağından düşük
eğimli alanlar RES yapımında tercih edilmektedir. Bandırma’nın eğim özelliklerine bakıldığında,
sahanın denize bakan kuzey bölgelerinde eğim değerlerinin yüksek olduğu ve Manyas Gölü
çevresine gidildikçe de eğim değerlerinin azaldığı görülmektedir (Şekil 7).
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Şekil 7: Bandırma İlçesinin Eğim Haritası.
Arazi kullanımı, rüzgâr enerji santralleri kurulacak alanların belirlenmesinde etkili olan bir diğer
faktördür. Bandırma’nın arazi kullanım haritasına göre yerleşim alanları, havaalanı, tarım
alanları, orman alanları, sanayi alanları ve koruma alanları rüzgâr enerji santrallerinin
kurulabileceği alanlar dışındadır. RES’lerin kurulabileceği alanlar için daha çok açık araziler tercih
edilmiştir (Şekil 8).

Şekil 8: Bandırma İlçesinin Arazi Kullanım Haritası.
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Yükseklik, arazi kullanımı, eğim, bakı, rüzgâr hızı, hâkim rüzgâr yönü verilerinin bir araya
getirilmesi ile ortaya rüzgâr enerji santrallerinin kurulabilir alanları gösteren uygunluk haritası
çıkartılmıştır (Şekil 9). Üretilen bu haritaya göre Bandırma’nın batısında kalan dağlık bölge ile
doğusundaki Karadağ çevresi rüzgâr enerji santrallerinin kurulması için en uygun alanlar olarak
görülmektedir.

Şekil 9: Bandırma İlçesinde RES'ler İçin Uygunluk Haritası.
SONUÇ
Türkiye’de, enerjide dışa bağımlı bir görünümün önüne geçilmesi için ülkenin sahip olduğu enerji
kaynaklarının doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi gerekmektedir. Fosil yakıtlar açısından
yeterli kaynakların olmadığı Türkiye’de, yenilenebilir enerji kaynakları için yüksek bir potansiyel
bulunmaktadır.
Bu çalışmada bir sanayi ve liman şehri olan Bandırma’da rüzgâr enerji santralleri kurulabilir
alanların belirlenmesi amaçlanmıştır. Yenilenebilirlik açısından önemli bir enerji kaynağı olan
rüzgârdan enerji üretmek amacıyla kullanılan rüzgâr santrallerinin kurulabileceği alanların
belirlenmesinde bazı veriler kullanılmaktadır. Bu çalışmada rüzgâr enerji santralleri kurulabilir
alanların belirlenmesinde yükseklik, arazi kullanımı, eğim, bakı, rüzgâr hızı, hâkim rüzgâr yönü
gibi veriler kullanılmıştır.
Çalışma sonrasında Bandırma’da rüzgâr enerji santralleri kurulabilir alanların ilçenin batısındaki
ve doğusundaki yüksek bölgeler olduğu belirlenmiştir. Hâkim rüzgâr yönünün kuzey-kuzeydoğu
olduğu ve rüzgâr hızının 4 m/s’den fazla olduğu şehrin batı ve doğu kesimleri santrallerin
kurulması için uygun olduğu görülmektedir.
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Bandırma (Balıkesir/Türkiye) ve Çevresinin Tıbbi ve Aromatik
Bitkileri

Prof. Dr. Fatih SATIL1
Prof. Dr. Gülendam TÜMEN 2
Doç. Dr. Selami SELVİ 3

ÖZET :
Bu çalışma, 2017-2018 yılları arasında, Bandırma florasında yayılış gösteren ve tıbbi değeri olan bitkileri
tespit etmek amaçlı yapılmıştır. Bu amaçla Bandırma ve çevresinde periyodik olarak arazi çalışmaları
sonucu toplanan bitki örnekleri teşhis edilmiştir. Tıbbi bitkilerin tespitinde; halkın kullandığı türler saha
çalışmaları ile belirlenmiş daha sonra Komisyon E, Farmakopeler ve çeşitli monograflardan faydalanılarak
kontrol edilmiştir. Araştırma sonucunda; 55 familyaya ait 110 cins ve 144 takson’un potansiyel tıbbi
bitkiler sınıfına dahil edilebileceği görülmüştür. Bunlar içerisinde en fazla takson içeren familyalar sırasıyla;
Lamiaceae (21 takson) Asteraceae (20 takson) ve Rosaceae (10 takson)‘dir. Çalışmada elde edilen
sonuçlara göre, bitkilerin halk arasında daha çok infüzyon yöntemi ile kullanıldığı görülmüştür. Ayrıca, halk
arasında bitkilerin en çok sırasıyla; midevi, üst solunum yolu enfeksiyonları, iltihap giderici, hemoroit,
böbrek rahatsızılıkları ve diyabet gibi hastalıklar için kullanıldığı tespit edilmiştir.
Anahtar sözcükler: Balıkesir, Bandırma, etnobotanik, flora, tıbbi bitki
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Medicinal and Aromatical Plants of Bandırma (Balıkesir/Turkey)
and Its Surroundings

Prof. Dr. Fatih SATIL1
Prof. Dr. Gülendam TÜMEN 2
Doç. Dr. Selami SELVİ 3

ABSTRACT:
The aim of this study carried out between 2017 and 2018 was to determine the medicinal plants spreading
in Bandırma. For this purpose, plant samples collected from Bandırma and its surroundings periodically
were identified. In the detection of medicinal plants; the species used by the local people were
determined by field studies and then controlled by using Commission E, Pharmacopoeias and various
monographs. As a result of the research; 110 genera and 144 taxa belonging to 55 families was found that
could be included in the class of potential medicinal plants. The most taxa-bearing families are; Lamiaceae
(21 taxa) Asteraceae (20 taxa) and Rosaceae (10 taxa). According to the results obtained in the study, it
was observed that the plants were mostly used by the infusion method among the people. Also, it has
been found that plants are mostly used for diseases such as stomachic, upper respiratory infections, antiinflammatory, hemorrhoid, kidney disorders and diabetes, respectively.
Keywords: Balıkesir, Bandırma, ethnobotany, flora, medicinal plant
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GİRİŞ
Türkiye'de tıbbi olarak kullanılan bitki sayısının 600 civarında olduğu bilinmektedir (Baytop,
1999; Alpınar ve Saçlı, 1997). Türkiye'de yaşanan, teknolojide gelişme, şehirleşme, göç, tarım
alanlarının amaç dışı kullanımı, bataklıkların kurutulması, orman yangınları, iklimsel değişikliklere
yol açan barajlar gibi çevresel ve sosyal değişiklikler bazı bitki türlerinin azalmasına, yok olma
tehlikesi ile karşı karşıya kalmasına neden olabildiği gibi bu bitkilerin halk arasında kullanımı ve
özellikle tedavi amacı ile kullanımı ile ilgili bilgiler de yok olmaktadır.
Balıkesir, farklı iklim, coğrafik ve topografik özellikleri nedeniyle Marmara bölgesindeki bitki tür
çeşitliliği zengin olan illerden birisidir. 2017 yılında sonuçlandırılan Biyolojik Çeşitlilik projesi
kapsamında Balıkesir ilinde yaklaşık 1876’nin üzerinde bitki taksonunun varlığı tespit edilirken
bunlardan yaklaşık 100 tanesinin endemik olduğu belirlenmiştir (Tümen ve ark. 2017). Buna
paralel olarak bölge, tıbbi ve aromatik bitkiler açısından da dikkate değer bir zenginliğe sahiptir.
Bu bitkilerin birçoğundan bölge halkı tıbbi ve diğer amaçlarla (gıda, yem, yakacak, el sanatları
v.b.) yararlanmaktadır. Bununla beraber, bu zenginlik ilin ekonomisine katma değer sağlayacak
bir şekilde değerlendirilememektedir.
İlin sahip olduğu bu tıbbi ve aromatik bitki çeşitliği üzerinde farkındalığın arttırılması ve bu
değerleri ilin önceliklerinden biri olarak kabul edilmesi ve üretime kazandırılması için çalışmalar
yapılmalıdır. Bu bitkilerden tam olarak faydalanabilmesi için öncelikle bu tıbbi ve aromatik bitki
tür envanterinin çıkartılması, tanınması, yayılış alanlarının bilinmesi, kültüre alınabilme
yöntemlerinin araştırılması, bitkilerin yetiştirilmesi, bitki türlerinin etken maddelerine göre
sektörel kullanımının belirlenmesi, pazarlanması ve bu konuyla uğraşan kişilerin teknik bilgi ve
becerilerinin artırılmasına ihtiyaç vardır.
Balıkesir ve diğer bazı ilçelerinde tıbbi bitki kullanımı ve potansiyeli üzerinde çalışmalar
yapılmıştır (Selvi ve ark. 2012, Polat ve Satıl 2012a,b, Güner ve ark. 2013, Satıl ve ark. 2017,
Yılmaz ve ark 2017, Aladı ve ark. 2019). Ancak, Tuzlacı ve Aymaz (2001) tarafından Gönen
İlçesinde halk tarafından kullanılan tıbbi bitkiler ile Bulut (2016) tarafından Marmara Adası tıbbi
bitkileri çalışması dışında Bandırma ve yakın çevesindeki tıbbi ve aromatik bitkiler üzerine
yapılmış bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bunların dışında bölgede; Onar (2006) tarafından
Bandırma ve çevresinde, Uysal ve ark (2010) tarafından Kapıdağ yarımadasında ve Kayabaşı
Poyraz ve ark. (2016, 2018) tarafından Manyas ilçesi ve köylerinde yapılmış etnobotanik bir
çalışma ile bölgeye yakın olan Bayramiç (Çanakkale) yöresinde Bulut ve Tuzlacı (2015) tarafından
halkın yararlandığı bitkileri belirlemek üzere yapılmış bir etnobotanik araştırmalar vardır.
Bu çalışma ile Bandırma ve çevresinin tıbbi ve aromatik bitki envanteri ve potansiyeli ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
MATERYAL VE YÖNTEM
Çalışmanın materyalini Bandırma ve çevresinde yayılış gösteren tıbbi ve aromatik bitkiler
oluşturmaktadır. Çalışmada, Bandırma ve çevresinde yapılan periyodik arazi çalışmaları ile
birlikte Flora of Turkey (Davis, 1965-85; 1988; Güner ve ark., 2000)‘den elde edilen veriler ile
Balıkesir’de yapılmış olan çeşitli flora ve etnobotanik çalışmalardan yararlanılmıştır (Baytop
1999, Tuzlacı ve Aymaz 2001, Uysal ve ark. 2010, Güner ve ark. 2012, Bulut 2016, Satıl ve ark.
2017).
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Tespit edilen türlerin halk tarafından kullanılıp kullanılmadıkları ve yerel adları hem halk ile
yapılan yüz yüze görüşmelerle hem de bölgede yapılmış etnobotanik çalışmalardan derlenmiştir.
Ayrıca tespit edilen bu bitkiler; Komisyon E, farmakopeler ve çeşitli monograflardan
faydalanılarak kontrol edilmiştir.
BULGULAR
Araştırma sonucunda; 55 familyaya ait 110 cins ve 144 takson’un potansiyel tıbbi bitkiler sınıfına
dahil edilebileceği görülmüştür. Bunlar içerisinde en fazla takson içeren familyalar sırasıyla;
Lamiaceae (21 takson) Asteraceae (20 takson) ve Rosaceae (10 takson)‘dir. Araştırma alanından
tıbbi kullanımı olduğu tespit edilen bitkilerin familyası, bilimsel isimleri, türkçe/yerel isimleri,
kullanılan kısımları, kullanılan şekilleri ve hangi hastalıklarda kullanıldığını gösteren liste Tablo
1’de familyalarına göre alfabetik bir sırada verilmiştir.
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Tablo 1. Bandırma Ve Çevresindeki Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler
Familya Adı

Takson

Türkçe adı

Yerel Adı

Kullanılan
Kısım

Kullanım Şekli

Kullanıldığı Hastalıklar

Adoxaceae
Adoxaceae

Sambucus ebulus L.
Sambucus nigra L.

Mürverotu
Ağaçmürver

Sultan otu
Mürver

Yaprakları
Çiçekler

Kalp hastalıkları, dolaşım sistemi
Öksürük, bronşit

Soğan

Dahilen; dekoksiyon
Dahilen; infüzyon, çay
olarak
Dahilen; çiğ olarak

Amaryllidaceae

Allium cepa L.

Soğan

Soğan

Amaryllidaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae

Allium sativum L.
Cotinus coggygria Scop.
Pistacia lentiscus L.

Sarmısak
Boyacısumağı
Sakızağacı

Sarımsak
Boyacıotu
Çitlembik

Soğanları
Yapraklar
Reçine

Dahilen; çiğ olarak
Dahilen; dekoksiyon
Dahilen; sakız

Anacardiaceae
Anacardiaceae
Apiaceae
Apiaceae

P. terebinthus L. subsp. terebinthus
Rhus coriaria L.
Conium maculatum L.
Eryngium creticum Lam.

Menengiç
Sumak
Baldıran
Gözdikeni

Çitlembik
Sumak
Baldıran
Diken

Dahilen; sakız
Dahilen; dekoksiyon
Haricen; lapa
Dahilen, dekoksiyon

Foeniculum vulgare Mill.
Petroselinum crispum (Mill.) A.W.Hill
Sanicula europaea L.
Vinca major L. subsp. major

Rezene
Maydanoz
Sanikel
Cezayirmenekşesi

Arapsaçı
maydanoz
Kesikotu
Sarmaşık

Araceae
Araceae
Araliaceae

Arum elongatum Steven
Dracunculus vulgaris Schott
Hedera helix L. f. helix

Yılancücüğü
Yılanbıçağı
Duvarsarmaşığı

Aristolochiaceae
Asparagaceae

Aristolochia hirta L.
Asparagus acutifolius L.

Yılanotu
Tilkişen

Yılan bıçağı
Yılanotu
Orman
sarmaşığı
Mayasılotu
dikencik

Reçine
Meyveler
Yapraklar
Toprak üstü
kısımları
Meyveleri
Yapraklar
Yapraklar
Yapraklar ve
çiçekler
Yumru (Kök)
Meyveleri
Yapraklar

Apiaceae
Apiaceae
Apiaceae
Apocynaceae

Asparagaceae

Ruscus aculeatus L.

Tavşanmemesi

Tavşan memesi

Kökleri
Toprak üstü
kısımları
Meyveleri

Dahilen, infüzyon
Dahilen, infüzyon
Haricen, lapa olarak
Gargara; dekoksiyon

İltihap giderici, bağışıklık
güçlendirici
Bağışıklık arttırıcı; iltihap giderici
Diyabet
Midevi, astım
Midevi, astım
Midevi
Ağrı giderici
Öksürük, bronşit, böbrek
rahatsızlıkları
Gaz söktürücü, süt arttırıcı
İltihap giderici
Kan durdurucu, antiseptik
Ağız içi yaraları

Haricen; lapa
Haricen; cilt üzerine
Haricen; Lapa olarak
cilt üzeri
Haricen; lapa
Su banyosu

Hemoroit
Hemoroit
Ağrı giderici; uyuşturucu

Dahilen;yutulur

Gece işemeleri

Mayasıl
Cilt hastalıkları
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Aspleniaceae

Asplenium adiantum-nigrum L.

Karasaçakotu

Karabacak

Aspleniaceae

Asplenium ceterach L.

Dalakotu

Altınotu

Asteraceae
Asteraceae

Achillea coarctata Poir.
Achillea millefolium L. subsp. millefolium

Kirliperçem
Civanperçemi

Mayasıl otu
Perçemotu

Toprak üstü
kısımları
Toprak üstü
kısımları
Çiçek durumu
Çiçek durumu

Asteraceae

Anthemis cotula L.

Hozançiçeği

Papatya

Kapitulum

Asteraceae

Artemisia absinthium L.

Acıpelin

Arı otu

Yapraklar

Asteraceae

Denizyavşanı

Küllüpelin

Asteraceae

Artemisia santonicum L. subsp.
santonicum
Bellis perennis L.

Koyungözü

Asteraceae

Centaurea solstitialis L. subsp. solstitialis

Çakırdikeni

Nisan
papatyası
Çakırdiken,

Toprak üstü
kısımları
Çiçekler

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae

Cichorium intybus L.
Cota altissima (L.) J.Gay
Cota austriaca (Jacq.) Sch.Bip.

Hindiba
Köpekpapatyası
Babuçça

İndiba
Papatya
Papatya

Asteraceae
Asteraceae

Cynara cardunculus L. subsp. cardunculus
Inula heterolepis Boiss.

Enginar
Akandızotu

enginar
Ayı kulağı

Asteraceae

Inula viscosa (L.) Aiton

Sümenit

Asteraceae

Matricaria chamomilla L. var. recutita (L.)
Fiori
Scolymus hispanicus L. subsp. hispanicus
Silybum marianum (L.) Gaertn. subsp.
marianum
Sonchus asper (L.) Hill. subsp.
glaucescens (Jord.) Ball
Tanacetum parthenium (L.) Sch.Bip.

Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
Asteraceae
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Dahilen; dekoksiyon

Böbrek taşı, midevi

Dahilen; dekoksiyon

Böbrek taşı

Dahilen; Dekoksiyon
Dahilen; infüzyon, çay
olarak
Dahilen; infüzyon, çay
olarak
Dahilen; infüzyon; çay
olarak
Haricen; Masearasyon

Mayasıl
İdrar yolu iltihabı

Dahilen; infüzyon

Boğaz ağrısı

Toprak üstü
kısımları
Dip yapraklar
Kapitulum
Kapitulum

Dahilen; infüzyon

Böbrek taşı

Dahilen; dekoksiyon
Dahilen; dekoksiyon
Dahilen; dekoksiyon

Böbrek taşı
Ağrı giderici
Kadın hastalıkları, öksürük

Dahilen;dekoksiyon
Dekoksiyon; dahilen,
çay olarak
Dahilen, infüzyon

Karaciğer hastalıkları
Mayasıl

Yapışkanot

Çiçek tablası
Yapraklı
gövde
Yaprakları

Almanpapatyası

Papatya

Kapitulum

Dahilen, infüzyon

Bronşit

Şevketibostan
Devedikeni

Akkız
Devedikeni

Kökleri
Gövde

Dahilen; dekoksiyon
Dahilen;Çiğ olarak

Böbrek ve safra taşı
Karaciğer hastalıkları

Gevirtlek

Eşek helvası

Filizleri

Dahilen; dekoksiyon

Kanser hastalıkları

Beyazpapatya

Papatya

Kapitulum

Haricen; İnfüzyon

Yara iyileştirici

Sindirim düzenleyici, bronşit
Diyabet; sakinleştirici
Mayasıl

Kanser hastalıkları
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Asteraceae

Tussilago farfara L.

Öksürükotu

Yapraklar

Kocapıtrak

Bandırma
yaprağı
Solucan otu

Haricen; Lapa olarak
cilt üzeri
Dahilen; infüzyon

Yara,yanık

Asteraceae
Berberidaceae
Betulaceae
Boraginaceae

Xanthium strumarium L. subsp.
strumarium
Leontice leontopetalum L.
Corylus maxima Mill.
Trachystemon orientalis (L.) G.Don

Kırbaş
Tombulfındık
Kaldirik

Patlangaç
Fındık
Kaldırık

Yumru (Kök)
Yapraklar
Toprak üstü
kısımları
Meyveleri
Çiçek ve
yapraklar
Dip yapraklar

Dahilen, dekoksiyon
Dahilen; dekoksiyon
Dahilen; dekoksiyon

Hemoroit
Egzama
Midevi (Ülser)

Brassicaceae
Brassicaceae

Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
Nasturtium officinale R.Br.

Çobançantası
Suteresi

Bit otu
Gerdeme

Dahilen; infüzyon
Dahilen; Dekoksiyon

Midevi, kadın hastalıkları
Hücre yenileyic

Brassicaceae

Eşekturpu

Turp otu

Brassicaceae
Brassicaceae
Cannabaceae
Caryophyllaceae

Raphanus raphanistrum L. subsp.
raphanistrum
Sinapis alba L. subsp. alba
Sinapis arvensis L.
Cannabis sativa L.
Stellaria media (L.) Vill.

Dahilen; dekoksiyon

Gaz söktürücü

Mamanık
Hardal
Kenevir
Kuşotu

Hardal
Hardal
Kendir
Cicibücü

Dahilen; çiğ olarak
Dahilen; çiğ olarak
Dahilen; dekoksiyon
Dahilen; çiğ olarak

Midevi
Midevi
Kabızlık
Balgam söktürücü

Pamuk otu

Yaprakları
Yaprakları
Tohum
Toprak üstü
kısımları
Yapraklar

Cistaceae

Cistus creticus L.

Laden

Gaz şişkinliği

Kartli
Tarlasarmaşığı

Pamukla
tarlasarmaşığı

Yapraklar
Yaprakları

Convolvulus scammonia L.

Bingözotu

sarmaşık

Cornaceae

Cornus mas L.

Kızılcık

kızılcık

Cucurbitaceae

Cucurbita moschata Duchesne

Balkabağı

Bal Kabağı

Toprak üstü
kısımları
Kurutulmuş
meyveler
Tohumlar

Dahilen; infüzyon, çay
olarak
Haricen; cilt üzerine
Dahilen; infüzyon, çay
olarak
Dahilen; infüzyon, çay
olarak
Dahilen; gıda olarak

Cistaceae
Convolvulaceae

Cistus salviifolius L.
Convolvulus arvensis L.

Convolvulaceae

Dahilen; dekoksiyon

Cucurbitaceae

Ecballium elaterium (L.) A.Rich.

Eşekhıyarı

Cucurbitaceae

Momordica charantia L.

Kudretnarı

Şeytan kelegi,
düvelek
kudretnarı

Yapraklar

Kurt düşürücü

Kan durdurucu
Gaz giderici
Bağırsak parazitleri, midevi
İshal giderici

Meyveleri

Haricen; damla

Kurt düşürücü, diyabet, tansiyon
dengeleyici
Sinüzit

Meyveleri

Haricen, maserasyon

Yara iyi edici
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Cupressaceae
Dioscoreaceae

Katranardıcı
Dolanbaç

Ardıç
Çertlemik

Kozalakları
Yapraklar

Dahilen; yutulur
Haricen; cilt üzerine

Nefes açıcı, midevi
Ağrı giderici

Dryopteridaceae
Elaeagnaceae
Equisetaceae

Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus
Dioscorea communis (L.) Caddick &
Wilkin
Dryopteris filix-mas (L.) Schott
Elaeagnus angustifolia L. var. angustifolia
Equisetum arvense L.

Erkekeğrelti
İğde
Atkuyruğu

Taş eğreltisi
iğde
Kırkkilitotu

Dahilen, infüzyon
Dahilen, infüzyon
Dahilen, infüzyon

Böbrek taşı
Böbrek ağrısı
Böbrek ağrısı

Equisetaceae

Equisetum telmateia Ehrh.

Deredoruk

Atkuyruğu

Dahilen, infüzyon

Böbrek ağrısı, eklem ağrıları

Ericaceae

Arbutus unedo L.

Kocayemiş

Davulga

Yapraklar
Çiçekleri
Toprak üstü
kısımları
Toprak üstü
kısımları
Meyveleri

Dahilen; dekoksiyon

Böbrek taşı

Ericaceae
Ericaceae
Fabaceae

Erica arborea L.
Vaccinium arctostaphylos L.
Vicia faba L.

Funda
Likarpa
Bakla

Piren
Ayı üzümü
bakla

Çiçekli dallar
Meyveleri
Çiçekleri

Kurt düşürücü
Kanızlık
Astım, bronşit, nefes darlığı

Fagaceae

Castanea sativa Mill.

Kestane

Kestane

Meyveleri

Dahilen, infüzyon
Dahilen; çiğ
Dahilen; infüzyon, çay
olarak
Dahilen; çiğ

Fagaceae
Fagaceae
Gentianaceae

Quercus coccifera L.
Quercus infectoria Oliv.subsp. infectoria
Centaurium erythraea Rafn. subsp.
erythraea
Centaurium erythraea Rafn. subsp.
rumelicum (Velen.) Melderis
Centaurium pulchellum (Sw.) Druce

Kermesmeşesi
Mazımeşesi
Kırmızıkantaron

Pelit
Mazı
kırmızıkantaron

Mazı
Mazı
Çiçekli dallar

Haricen; cilt üzerine
Haricen; cilt üzerine
Dahilen; infüzyon

Kanama durdurucu
Kanama durdurucu
Midevi, iştah açıcı

Kantariye

kırmızıkantaron

Çiçekli dallar

Dahilen; infüzyon

Midevi, iştah açıcı

Pembetukul

Çiçekli dallar

Dahilen; infüzyon

Midevi, iştah açıcı

Kantaron

Çiçekli dallar

Dahilen, infüzyon

Midevi, sakinleştirici

Juglandaceae

Hypericum perforatum L. subsp.
perforatum
Juglans regia L.

Pembe
kantaron
sarı kantoron

Ceviz

ceviz

Genç filizler

Dahilen, dekoksiyon

Romatizma

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

Lamium purpureum L.var. purpureum
Lavandula stoechas L. subsp. stoechas
Melissa officinalis L. subsp. officinalis
Mentha aquatica L.
Mentha longifolia (L.) L. subsp. longifolia

Ballıbaba
Karabaş
Oğulotu
Sunanesi
Pünk

Ballıbaba
karabaş
Melisa, oğulotu
Kurbağa nanesi
Nane

Yapraklar
Çiçek durumu
Yapraklar
Yapraklar
Yapraklar

Dahilen, infüzyon
Dahilen, infüzyon
Dahilen, infüzyon
Dahilen, infüzyon
Dahilen, infüzyon

İdrar arttırıcı
Damar sertliği, kolesterol
Kolesterol, tansiyon
Midevi, kusma engelleyici
Midevi, kusma engelleyici

Gentianaceae
Gentianaceae
Hypericaceae
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Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

Mentha pulegium L.
Mentha spicata L. subsp. spicata
Mentha x piperita L.
Micromeria juliana (L.) Benth. ex Rchb.

Yarpuz
Eşeknanesi
Nane
Topukçayı

Yarpuz
Nane
Bahçe nanesi
Dağçayı

Dahilen, infüzyon
Dahilen, infüzyon
Dahilen, infüzyon
Dahilen, infüzyon

Midevi, kusma engelleyici
Midevi, kusma engelleyici
Midevi, kusma engelleyici
Midevi, idrar arttırıcı

Taş kekik
Boylu kekik

Yapraklar
Yapraklar
Yapraklar
Toprak üstü
kısımları
Çiçekleri
Çiçekleri

Lamiaceae
Lamiaceae

Origanum onites L.
Origanum vulgare L. subsp. hirtum (Link)
Ietsw.
Origanum vulgare L. subsp. vulgare
Rosmarinus officinalis L.
Salvia fruticosa Mill.
Salvia tomentosa Mill.

Bilyalıkekik
Karamercan

Dahilen; infüzyon
Dahilen; infüzyon

Midevi
Midevi

Karakınık
Biberiye
Adaçayı
Şalba

Boylu kekik
Kuşdili
Adaçayı
Adaçayı

Çiçekleri
Çiçekli dallar
Yapraklar
Yapraklar

Salvia virgata Jacq.
Teucrium chamaedrys L. subsp.
chamaedrys
Teucrium polium L. subsp. polium

Fatmanaotu
Kısamahmut

fatmanaotu
Uzunmahmut

Yaprakları
Yaprakları

Midevi
Soğuk algınlığı
Ateş düşürücü, boğaz ağrısı
Soğuk algınlığı, üşütme, boğaz
ağrısı
Ağrı giderici
Nezle, grip

Acıyavşan

Yavşan

Çiçekli dallar

Aşkekiği

Kekik

Çiçekli dallar

Lamiaceae

Thymus longicaulis C.Presl subsp.
longicaulis
Thymus zygioides Griseb.

Bodurkekiği

Yabani kekik

Lamiaceae
Lauraceae
Lythraceae
Malvaceae
Malvaceae

Vitex agnus-castus L.
Laurus nobilis L.
Punica granatum L.
Alcea biennis Winterl
Althaea officinalis L.

Hayıt
Defne
Nar
Fatmaanagülü
Delihatmi

Ayıt
Defne
nar
Gülfatma
Gülhatmi

Çiçekli
yapraklar
Meyveler
Çiçekli dallar
Meyveleri
Meyveleri
Çiçekleri

Malvaceae
Malvaceae

Malva neglecta Wallr.
Malva sylvestris L.

Çobançöreği
Ebegümeci

Ebegömeci
Develik

Dahilen; infüzyon
Dahilen; dekoksiyon
Dahilen; infüzyon
Dahilen; infüzyon, çay
olarak
Haricen; cit üzerine
Dahilen; Dekoksiyon,
çay olarak
Dahilen; Dekoksiyon,
çay olarak
Dahilen; infüzyon, çay
olarak
Dahilen; infüzyon, çay
olarak
Dahilen; dekoksiyon
Dahilen, dekoksiyon
Dahilen; dekoksiyon
Haricen; su banyosu
Dahilen; infüzyon, çay
olarak
Dahilen, dekoksiyon
Dahilen, dekoksiyon,
gargara

Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae
Lamiaceae

Yapraklar
Toprak üstü
kısımlar

Midevi
Soğuk algınlığı, midevi
Soğuk algınlığı, üşütme
Kadın hastalıkları
Midevi
Diyabet
Eklem ağrıları
Midevi
Midevi
Ağız içi yaralar
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Malvaceae

Yazıhlamuru

Ihlamur

Felamur

Ihlamur

Malvaceae

Tilia platyphyllos Scop. subsp.
platyphyllos
Tilia rubra DC. subsp. caucasica (Rupr.)
V.Engl.
Tilia tomentosa Moench

Dahilen; infüzyon, çay
olarak
Dahilen; infüzyon, çay
olarak
Dahilen; infüzyon, çay
olarak
Haricen, lapa olarak
Dahilen, çiğ
Dahilen; Dekoksiyon
Haricen; külü kullanılır

Soğuk algınlığı, üşütme

Yemiş
Karadut
Zeytin
Piynar

Çiçek ve
brakte
Çiçek ve
brakte
Çiçek ve
brakte
Yapraklar
Meyveleri
Yapraklar
Dal

Gümüşiıhlamur

Ihlamur

Moraceae
Moraceae
Oleaceae
Oleaceae

Ficus carica L. subsp. carica
Morus nigra L.
Olea europaea L.subsp. europaea
Phillyrea latifolia L.

İncir
Karadut
Zeytin
Akçakesme

Papaveraceae
Pinaceae

Papaver rhoeas L.
Pinus brutia Ten. var. brutia f. brutia

Gelincik
Kızılçam

gelincik
Kızılçam

Çiçekler
Reçine

Dahilen, dekoksiyon
Dahilen; sakız

Karaçam

Karaçam

Reçine

Dahilen; sakız

Damarlıca
Yedidamarotu

Sinirotu
Akkarın otu

Yapraklar
Yapraklar

Haricen, lapa olarak
Haricen, lapa olarak

Platanaceae
Poaceae

Pinus nigra J.F. Arn. subsp. pallasiana
(Lamb.) Holmboe
Plantago lanceolata L.
Plantago major L. subsp. intermedia
(Gilib.) Lange
Platanus orientalis L.
Cynodon dactylon (L.) Pers. var. dactylon

Kansızlık
Yüz felci, stres giderici, ağız
antibiyotiği
Yüz felci, stres giderici, ağız
antibiyotiği
Yara iyi edici
Yara iyi edici

Pinaceae

Çınar
Köpekdişi

Çınar
Ayrıkotu

Dahilen; dekoksiyon
Dahilen;dekoksiyon

Eklem ağrıları
Böbrek taşı, idrar söktürücü

Poaceae

Zea mays L. subsp. mays

Mısır

Mısır

Yapraklar
Toprak üstü
kısımları
Püskülleri

Dahilen; dekoksiyon

Böbrek rahatsızlıkları

Polygonaceae
Polygonaceae
Polygonaceae
Pteridaceae

Rumex conglomeratus Murray
Rumex patientia L.
Rumex tuberosus L. subsp. tuberosus
Adiantum capillus-veneris L.

Ekşikulak
Efelek
Kuzukıkırdağı
Baldırıkara

ekşikulak
Labada
Labada
Eğrelti

Arpacıksalebi

Basur otu

Rhamnaceae

Ranunculus ficaria L. subsp. ficariiformis
Rouy & Foucaud
Paliurus spina-christi P. Mill.

Haricen, lapa olarak
Haricen, lapa olarak
Haricen, lapa olarak
Dahilen; infüzyon, çay
olarak
Haricen; cilt üzerine

Çıban olgunlaştırıcı
Çıban olgunlaştırıcı
Çıban olgunlaştırıcı
Böbrek taşı

Ranunculaceae

Yapraklar
Yapraklar
Yapraklar
Toprak üstü
kısımları
Kök

Karaçalı

Çaltı

Meyveleri

Dahilen, dekoksiyon

Midevi, gaz söktürücü

Rhamnaceae

Ziziphus jujuba Mill.

Hünnap

Hünnap

Meyveleri

Dahilen; çiğ olarak

Dolaşım sistemi

Malvaceae

Plantaginaceae
Plantaginaceae
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Soğuk algınlığı, üşütme
Soğuk algınlığı, üşütme
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Kansızlık
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Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

Cormus domestica (L.) Spach
Cydonia oblonga Mill.
Mespilus germanica L.
Prunus spinosa L.

Üvez
Ayva
Muşmula
Çakaleriği

Ahlat
Ayva
Döngel
Güvem

Meyveler
Yapraklar
Meyveleri
Meyveleri

Rosaceae

Ahlat

Ahlat

Kuşburnu
Çobankösteği
Böğürtlen
Kuşüvezi
Pitlicen

İtburnu
Böğürtlen
Böğürtlen
Üvez
Üvez

Yaprak,
meyve
Meyveler
Meyveler
Meyveler
Meyveleri
Meyveleri

Salicaceae
Santalaceae

Pyrus elaeagnifolia Pall. subsp.
elaeagnifolia
Rosa canina L.
Rubus canescens DC. var. canescens
Rubus sanctus Schreb.
Sorbus aucuparia L.
Sorbus torminalis (L.) Crantz var.
torminalis
Salix alba L. subsp. alba
Viscum album L. subsp. album

Aksöğüt
Ökseotu

Söğüt
ökseotu

Gövde kabuğu
Yapraklar

Scrophulariaceae
Solanaecae
Urticaceae
Xanthorrhoeaceae

Verbascum sinuatum L. subsp. sinuatum
Hyoscyamus niger L.
Urtica dioica L. subsp. dioica
Asphodelus aestivus Brot.

Bodanotu
Banotu
Isırgan
Kirgiçkökü

Çiçekleri
Tohumlar
Tohumlar
Yumru (Kök)

Zygophyllaceae

Tribulus terrestris L.

Çobançökerten

Sığır kuyruğu
Dişotu
Isırgan
Hıdrellez
kamçısı
Deve çökerten

Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae

Toprak üstü
kısımları

Dahilen; çiğ
Dahilen, infüzyon
Dahilen, çiğ
Dahilen; dekoksiyon,
gargara
Dahilen; dekoksiyon

Diyabet
Hemoroit
Midevi, kusma engelleyici
Diş ağrısı

Dahilen; dekoksiyon
Dahilen; çiğ
Dahilen; çiğ
Dahilen; çiğ olarak
Dahilen; çiğ olarak

Diyabet
Diyabet
Diyabet
Diyabet
Diyabet

Haricen; dekoksiyon
Dahilen; Dekoksiyon,
çay olarak
Haricen; tıbbi yağ
Haricen; tütsü
Dahilen; dekoksiyon
Dahilen; dekoksiyon

Romatizma
Kadın hastalıkları

Dahilen; dekoksiyon

Böbrek ve safra taşı

Diyabet

Cilt besleyici
Göz kurdu düşürücü
Hemoroit
Hemoroit
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Yapılan bu çalışma ile Bandırma ve yakın çevresindeki tıbbi ve aromatik bitki türleri belirlenmiş,
bu türlere ait kullanım bilgileri hem halk ile yapılan yüzyüze görüşmeler hem de bölgede yapılmış
diğer literatür bilgileri ışığında tespit edilerek derlenmiştir.
Araştırma sonucunda; 55 familyaya ait 110 cins ve 144 takson’un potansiyel tıbbi bitkiler sınıfına
dahil edilebileceği görülmüştür. Bunlar içerisinde en fazla takson içeren familyalar sırasıyla;
Lamiaceae (21 takson) Asteraceae (20 takson) ve Rosaceae (10 takson)‘dir (Şekil 1).

Şekil 1. En Fazla Taksona Sahip Familyalar
Bitkilerin %79’ unun dahilen (ağız yoluyla tüketim); %21’ inin ise haricen (cilt üzeri, gargara ya da
su banyosu) kullanımı olduğu tespit edilmiştir. Dahilen kullanımların %42’ sinde infüzyon
(kaynamış suda bekletme yöntemi), %39’ unda dekoksiyon ( suda kaynatma yöntemi) ve %19’
unda ise herhangi bir ısıl işlem görmeden sakız, meyve, yaş sebze gibi tüketim olmaktadır.
Haricen kullanımlarda ise lapa, maserasyon yöntemi, su banyosu ve gargara yöntemleri
uygulanmaktadır.

Şekil 2. Drog Olarak Kullanılan Bitki Organları
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Yerel halk tarafından kullanımı tespit edilen 144 taksonun; drog olarak en fazla yaprakları (%30)
kullanılmaktadır. Bunu meyve-kozalak (%18), çiçek ve çiçek kısımları (%16), toprak üstü kısımları
(%10.7) ve çiçekli dallar (%8.7) izlemektedir (Şekil 2).
Bitkilerin halk tarafından 20 den fazla hastalığın tedavisinde kullanıldığı görülmüştür (Tablo 1).
En çok midevi (%21) olarak kullanılmaktadır. Midevi olarak; ülser, gastrit, mide ekşimesi ve ayrıca
mide-bağırsakla ilişkili olarak gaz sancısı giderici ve gaz söktürücü olarak kullanılmaktadır. Midevi
rahatsızlıklardan sonra en fazla kullanıldığı rahatsızlık üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE)’
dır. Bu rahatsızlık tipleri daha çok üşütme, soğuk algınlığı, öksürük ve gribal enfeksiyonlarından
oluşmaktadır. ÜSYE’ yi sırasıyla böbrek-safra rahatsızlıkları (%9.9), İltihab giderici (%7.9),
hemoroit (mayasıl,basur) (%7.9) ve diyabet (Tip 2) (%7.2) takip etmektedir (Şekil 3).

Şekil 3. Bitkilerin Kullanıldığı Hastalıklar
Çalışma alanına yakın yerleşim birimlerinde de yapılan etnobotanik araştırmalarda benzer
bulgular tespit edilmiştir:
Satıl ve ark. (2017) tarafından tüm Balıkesir genelinde yapılan bir çalışmada; 61 familyaya ait 144
cins ve 179 takson’un potansiyel tıbbi bitkiler sınıfına dahil edilebileceği görülmüştür. Bunlar
içerisinde en fazla takson içeren familyalar sırasıyla; Lamiaceae (33 takson) Asteraceae (21
takson) ve Rosaceae (15 takson)‘dir. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, bitkilerin halk
arasında daha çok infüzyon yöntemi ile kullanıldığı görülmüştür.
Tuzlacı ve Aymaz (2001) Gönen’de yapılan bir çalışmada halk tarafından 84 bitkinin tıbbi amaçlı
kullanıldığını bunmlardan 73’ünün yabani 11 türün ise kültür bitkisi olduğu belirlenmiştir. Tespit
edilen bu bitkiler en çok hemoroid, romatizma, karın ağrısı ve böbrek rahatsızlıklarını tedavi
etmek amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir.
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Onar (2006) tarafından Bandırma ve çevresinde yapılan etnobotanik çalışmada, halkın çeşitli
amaçlarla kullandığı bitkiler belirlenmiştir. Bölgede tespit edilen 98 bitki taksonundan 65
taksonun tıbbi amaçlı kullanıldığı tespit edilmiştir.
Uysal ve ark (2010) tarafından Kapıdağ yarımadasında yapılan çalışmada ise 33 familyaya ait 44
taksonun tıbbi amaçlı kullanıldığı belirlenmiştir. Tespit edilen bu tıbbi bitkilerin öncelikli
kullanımları; gastrointestinal rahatsızlıkların takip eden yaralar, apseler ve egzama, mide ağrısı,
ülser, diyare, hemoroit ve solunum yolu hastalıklarıdır.
Bölgeye yakın olan Bayramiç (Çanakkale) yöresinde Bulut (2015) tarafından yapılan bir
etnobotanik araştırmada, 39 familyaya dahil 89 bitki taksonunun halk ilacı olarak kullanıldığı
tespit edilmiştir. Bunların 71’i yabani, 18’i de kültür türleridir. En yaygın kullanımı olan türlerin
dahil olduğu familyalar sıralaması ve oranları şöyledir; Lamiaceae (25%), Rosaceae (9.1%) ve
Asteraceae (9.1%). Araştırma alanında bitkilerin en çok infüzyon (%53.4) yöntemi ile kullanıldığı,
dekoksiyon şeklinde %10.7 ve diğer kullanım şekillerinin ise %35.9 oranında olduğu görülmüştür.
Bulut (2016) tarafından, Marmara adasında yapılan çalışmada halk tarafından tıbbi amaçlı
kullanılan 22 bitki belirlenmiştir. Tespit edilen bu bitkiler en çok karın ağrısı, soğuk algınlığı ve
hemoroid tedavisinde kullanıldığı ve en yaygın kullanımı olan familyaların ise Asteraceae (27%),
Lamiaceae (20%) ve Rosaceae (13%) olduğu belirtilmiştir.
Yok Olan Etnobotanik Kültüre Sahip Çıkılmalı
Bölgede yaşanan bazı çevresel ve sosyal değişiklikler nedeni ile bazı bitki türleri yanında, bitki
türlerinin kullanımı ve özellikle tedavi amacı ile kullanımı ile ilgili bilgiler de yok olmaktadır.
Yüzyıllarca yaşanan deneyimlerin birikimi olan bu yerel bilgilerin toplanma, kayıt altına alınma
ve saklanma gereği vardır. Bu amaçla yapılan etnobotanik çalışmalar oldukça önemlidir.
Tıbbi Bitki Toplama ve Hasat Yönteminde Görülen Hatalar
Tıbbi ve aromatik bitkilerin özellikle Marmara adası gibi yerlerde kontrolsüz ve aşırı bir şekilde
toplanması, türlerin popülasyonlarına zarar vermektedir. Özellikle kökleriyle sökülerek bilinçsiz
bir şekilde toplanan adaçayı gibi tıbbi bitkilerin popülasyonunun son yıllarda oldukça azaldığı
gözlenmiştir.
Tıbbi bitki hasadı, toprak yüzeyinden 3-4 cm yukarıdan kesilerek yapılmalıdır. Bu iş için bağ bıçağı
ve orak gibi kesici aletlerden yararlanılmalıdır. Elle yapılan kesimlerde ise, bitki çoğu zaman
köküyle çıkmaktadır. Bu durum türün populasyonunu olumsuz etkileyecektir.
Orman Köylüsü Bilgilendirilmeli
Tıbbi bitki ticaretinin yapıldığı bölgelerde konuyla ilgili afiş ve broşürler dağıtılmalı. İlgili
kurumlarca aracı ve toplayıcılara seminerler verilmelidir. Toplayıcıların doğayı tahrip etmeden
nasıl toplama yapabilecekleri konusunda eğitilmeleri gerekmektedir. Tıbbi bitkilerin toplanması,
kurutulması, depolanması ve nakliyesi konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar için basit ve
anlaşılabilir yazılı dökümanlar hazırlanarak, bitki ticaretinin yoğun olarak yapıldığı yerlere
dağıtılmalıdır.
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Bölgede Münavebeli Hasat Teşvik Edilmeli
Bitkilerin her sene aynı alanda hasat yapılması o türün populasyonunu zayıflatmaktadır. Toplama
sahalarında populasyonları korumak ve devamlılığını sağlamak amacıyla münavebeli hasat
yapılmalıdır.
Bu uygulama bölgedeki Orman işletmelerince de sıkı takip edilmelidir.
Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Kültüre Alma Çalışmaları Teşvik Edilmeli
Tıbbi ve aromatik bitkilerde sürdürülebilir üretim ve pazar potansiyelini yeterince
değerlendirmek için öncelikle bu ürünlerin istenen miktar ve kalitede olması oldukça önemlidir.
Ticari amaçlarla çok miktarda toplanan bitkilerin korunması, ülke ekonomisi ve ticaretinin
sürekliliği için kültüre alınması önemli bir konudur. Uygun türlerin Bandırma ve çevresinde
yetiştirilmesi konusunda köylünün teşvik edilmesi gerekir.
Envanterini çıkartmış olduğumuz bu bitkilerden tam olarak faydalanabilmek için öncelikle
kültüre alınabilme yöntemlerinin araştırılması, bitkilerin yetiştirilmesi, bitki türlerinin etken
maddelerine göre sektörel kullanımının belirlenmesi, pazarlanması ve bu konuyla uğraşan
kişilerin teknik bilgi ve becerilerinin artırılmasına ihtiyaç vardır.
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Bandırma Yöresinde Yetişen Önemli Ağaç Türlerinin FizikoMekanik Özellikleri ve Başlıca Kullanım Alanları

Prof. Dr. İbrahim BEKTAŞ 1
Arş. Gör. Ayşenur KILIÇ AK 2

ÖZET:
Dünya çapında ahşap esaslı hammadde kaynaklarının talebi karşılayamadığı günümüzde, imalatçının
kullandığı ürünü tam olarak tanıyabilmesi için onun özelliklerini daha iyi bilmesi gerekir. Bu noktadan
hareketle bildiride, Bandırma yöresinde yetişen kızılçam, karaçam, fıstıkçamı, sahilçamı, kayın, meşe,
kestane, göknar ve zeytinin kullanıcı tarafından daha iyi tanınabilmesine katkı yapmak üzere bazı fiziksel
ve mekanik odun özelliklerinin incelenmesi amaçlandı. Aynı zamanda, bu özelliklere dayalı olarak söz
konusu ağaç türlerinin yaygın ve yöresel kullanım alanlarına da değinildi. İlgili ağaç türlerinin ana fiziksel
özelliklerinden, hava kurusu yoğunluk, tam kuru yoğunluk, hacim yoğunluk değeri, hacmen daralma ve
hacmen genişleme yüzdelerine çalışmada yer verildi. Ağaç malzemenin temel mekanik özelliklerinden
elastikiyet modülü, statik eğilme direnci, liflere paralel basınç direnci, liflere paralel çekme direnci, dinamik
eğilme direnci, liflere paralel makaslama direnci ve Janka sertlik değerleri ele alındı. İnceleme sonucunda,
çalışılan ağaçların tam kuru yoğunlukları 0.397-0.760 g/cm3, hacmen daralma yüzdeleri % 9.8-15.3,
hacmen genişleme miktarları % 10-18.3, elastikiyet modülü 2195-12750 N/mm2, statik eğilme direnci
58.1-120.4 N/mm2, liflere paralel basınç direnci 31.5-60.6 N/mm2, liflere paralel çekme direnci 40.7-135
N/mm2, dinamik eğilme direnci 0.11-1.4 Nm/mm2, liflere paralel makaslama direnci 50-166 N/mm2 ve
Janka sertlik değerleri 21-78 N/mm2 arasında seyrettiği belirlendi. Yöre ağaçlarıyla ilgili fizikomekanik
özellikler üzerine yapılan değerlendirmeler ve literatür bilgilerine dayanılarak Bandırma ve çevresinde
yetişen ağaç türleri odunlarının başlıca kullanım yerleri arasında, takunya, kürdan, yoğurt kapları, spor
aletleri, ortopedik malzemelerin yapımında, kutu ve sandık imalinde, mobilya iç kısımlarında, sepet ve çit
yapımı ile ambalaj talaşı olarak kullanımı ve selüloz ve kâğıt sanayinde değerlendirilmesi sayılabilir. Aynı
zamanda, söğüt kabuklarından, taze yapraklarından ve çiçeklerinden çeşitli tarım ilaçları yapımında ve sepi
maddesi olarak yaygın şekilde yararlanılmaktadır. Nihayet, bu bildiri konusu bakımından Bandırma ve
çevresine ait yapılan ilk çalışma olma niteliğindedir. Gelecekte konu üzerinde çalışacak araştırmacılara ve
ilgili yöredeki kullanıcılara ışık tutacak olması da ayrı bir kazanım sayılabilir.
Anahtar sözcükler: ağaç türleri, bandırma, fiziko-mekanik özellikler, kullanım alanları
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Physico-Mechanical Properties and Main Usage Areas of
Important Tree Species Grown in Bandırma Region

Professor İbrahim BEKTAS 1
Res. Ass. Ayşenur KILIÇ AK 2

ABSTRACT:
In today's world where wood-based raw material resources cannot meet the demand, the manufacturer
needs to know its properties better to fully recognize the product it is using. From this point, it was aimed
to examine some physical and mechanical wood properties of red pine, larch, peanut, coastal pine, beech,
oak, chestnut, fir and olives in Bandırma region in order to contribute to better recognition by the user.
At the same time, based on these characteristics, the common and local uses of these tree species were
mentioned. Air dry density, oven dry density, volume density value, volume shrinkage and volume
swelling percentages were included in the study. Moreover, modulus of elasitcity, static bending stregth,
compression stregth parallel to fibers, tensile strength parallel to fibers, dynamic bending stregth, shear
strength parallel to fibers and Janka hardness values were studied. As a result of the study, the oven dry
densities of the studied trees were calculated between 0.397 and 0.760 g/cm 3. In addition, volumetric
shrinkage and swelling were calculated between 9.8 and 15.3% as well as between 10 and 18.3%,
respectively. As for the mechanical properties, modulus of elasticity were determined between 2195 and
12750 N/mm2. Static bending strength were found between 58.1 and 120.4 N/mm 2. Compressive and
tensile strength parallel to the fibers were calculated between 31.5 and 60.6 N/mm 2 as well as between
40.7 and 135 N/mm2, respectively. Moreover, dynamic bending strength were determined between 0.11
and1.4 Nm/mm2. Shear strength were found between 50 and 166 N/mm2 and lastly janka hardness values
were determined between 21 and 78 N/mm2. Based on the evaluations on the physico-mechanical
properties of local trees and the literature, the main usage areas of wood species grown in Bandırma and
around can be clogs, toothpicks, yoghurt cups, sports equipment, orthopedic materials, boxes and crates,
furniture interior, baskets and fences, and can be using as packing sawdust, as well as evaluation in the
pulp and paper industry. At the same time, willow bark, fresh leaves and flowers are widely used in the
production of various pesticides and as a sepi substance. The subject of this study is the first in terms of
the researches carried out in Bandırma and its around. The fact that it will lead to researchers and users
in the related region in the future can be considered as a gain.
Keywords: bandırma, tree species, physico-mechanical properties, usage areas
JEL Code: En az bir, en fazla üç adet JEL kodunu buraya yazınız
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GİRİŞ
Bandırma, coğrafi durumu ve mega kentlere olan irtibatı nedeni ile her açıdan önemli ve özel bir
konum teşkil eder. İlçenin konumlandığı Marmara Bölgesi ve Balıkesir ilinin zengin orman ve bitki
örtüsü yanında oldukça gelişen bir sanayi havzası içerisinde yer almaktadır. Ancak, daha ziyade
turizm, hayvancılık ve tarıma dayalı sanayi ve sahip olduğu liman vasıtası ile deniz taşımacılığında
da hatırı sayılır katkılar alan Bandırma ve çevresinde, Orman ürünleri endüstrisi tesisleri “atölye”
seviyesindedir. Çok az sayıda mobilya, kapı pencere doğrama, kereste, ahşap ambalaj vb. sanayi
kollarına ait küçük kapasiteli orman ürünleri kuruluşları mevcuttur.
AFAD tarafından 2018 yılında güncellenen “Türkiye Deprem Tehlike Haritasına” göre bandırma
en yüksek II. grupta (0.4) yer almaktadır (AFAD 2018). Diğer deprem haritalarında ise Bandırma
I. derece deprem kuşağında gösterilmektedir. Bu nedenle, Bandırma ve çevresinde depremlerde
can kayıplarının daha az yaşandığı ahşap yapılara ağırlık verilmelidir. Bunun için yörede yetişen
mevcut ağaç türlerinin özelliklerinin iyi bilinmesi ve uygun kullanım alanlarında değerlendirilmesi
önem arz etmektedir.
Bandırma yöresinde yetişen orman ağaçlarının bazı kullanım alanları literatür bilgileri (As ve
Akbulut 1995; Göker ve Kurtoğlu 1986) ışığında şu şekilde sıralanabilir.
Tel direği üretiminde kullanılan ağaç türleri: Çam, Göknar, Meşe, Kestane; Maden direği olarak
kullanılan ağaç türleri: Çam, Kestane, Kayın, Beyaz Meşeler; İskele ve temel direği olarak
kullanılan ağaç türleri: Meşe, Kestane, Çam, Göknar; Travers yapımında kullanılan ağaç türleri:
Kayın, Meşe, Kestane Çam; Yapı kerestesi olarak kullanılan ağaç türleri: Çam, Göknar; Bina
yapımında kullanılan ağaç türleri: Çam, Göknar, Meşe; Küçük gemi yapımında kullanılan ağaç
türleri: Beyaz Meşeler, Kestane, Göknar; Doğrama üretiminde kullanılan ağaç türleri: Çam,
Göknar, Meşe; Parke üretiminde kullanılan ağaç türleri: Meşe, Kayın; İç dekorasyon maksadıyla
kullanılan ağaç türleri: Çam, Göknar, Meşe; Mobilya üretiminde kullanılan ağaç türleri: Kayın,
Meşe, Çam, Göknar; Ambalaj sandığı yapımında kullanılan ağaç türleri: Kestane, Çam, Göknar,
Kayın, Meşe; Müzik Aletleri yapımında kullanılan ağaç türleri: Kayın; Kaplama üretiminde
kullanılan ağaç türleri: Kayın, Meşe; Kontrplak üretiminde kullanılan ağaç türleri: Kayın, Çam;
Yongalevha üretiminde kullanılan ağaç türleri: Çam, Göknar, Kayın; Kağıt üretiminde kullanılan
ağaç türleri: Çam, Göknar, Kayın.
Yukarıdaki açıklamalar ışığı altında bu bildiri ile ilgili araştırıcı ve kullanıcılar tarafından, Bandırma
ve çevresinin ticarette önemli ağaç türleri olan kızılçam, karaçam, fıstıkçamı, sahilçamı, göknar,
kayın, meşe, kestane ve zeytine ait fiziko-mekanik özelliklerin bir arada ve tablolar halinde
sunulmak suretiyle, daha iyi bilinmesi ve uygun kullanım alanlarında değerlendirilmesi
amaçlanmıştır.
YÖNTEM
Bildirinin hazırlanmasında çalışma sahası olarak, Bandırma ve çevresi (Bandırma, Erdek, Gönen,
Marmara, Aladağ, Sarıköy, Susurluk, Manyas, Karşıyaka) belirlenmiştir. Bu yörede yetişen başlıca
iğne yapraklı ağaçlar; Kızılçam, karaçam, fıstıkçamı, sahilçamı ve göknar, geniş yapraklı ağaçlar;
Kayın, meşe ve kestane ve önemine binaen zeytin seçilerek bu türlerin bazı fiziko-mekanik
özellikleri aşağıda incelenmiştir.
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BULGULAR
Yöre Ağaçların Fiziko-Mekanik Özellikleri
Bandırma ve çevresinde yetişmekte olan ve ticari öneme sahip ağaç türlerine ait bazı fizikomekanik özellikler tablolar şeklinde aşağıda sunulmuştur.
Söz konusu ağaç türlerinin hava kurusu yoğunluk (D12), tam kuru yoğunluk (D0) ve hacim ağırlık
değerlerine (R) ait veriler Tablo 1’de görülmektedir.
Tablo 1. Bandırma Yöresi Ağaç Türlerinin Yoğunluk ve Hacim Ağırlık Değerleri(*)
Ağaç türleri
İğne yapraklı ağaç türleri (İYA)

Özellikler

Geniş yapraklı ağaç türleri (YA)

Kızıl

Kara

Fıstık

Sahil

Göknar

çam

çam

çamı

çamı

(K.dağı)

D12 (g/cm3)

0.550

0.560

0.508

0.470

D0 (g/cm3)

0.510

0.530

0.475

R (kg/m3)

452

456

437**

Meşe

Kayın

Kestane

Zeytin

0.420

0.776

0.663

0.540

0.920

0.430

0.397

0.721

0.631

0.510

0.760

385

0345

612

522

450

690

(*)

Kaynaklar: Meşe: Bektaş ve ark., 2016:182; Zeytin: Düzkale ve ark., 2015:32; Kızılçam: Bektaş, 1997; Karaçam: Göker, 1992;
Fıstıkçamı: Erten ve Sözen, 1994:18; Göknar: As ve ark., 2001:79; Bektaş ve Güler, 2001; Kestane: Ay ve Şahin, 2002; Sahilçamı: As
ve ark., 2001; (**)(R=βv/LDN’den hesaplandı, βv:Hacmen daralma yüzdesi).

Tablo 1’de yer alan veriler incelendiğinde, iğne yapraklı ağaçlarda karaçam, yapraklı ağaçlarda
ise zeytin yoğunluk ve hacim ağırlık değerleri bakımından (sırasıyla; D12:0.560 g/cm3, D0: 0.530
g/cm3, R: 456 kg/m3 ve D12:0.920 g/cm3, D0: 0.760 g/cm3, R: 690 kg/m3) öne çıkmaktadır. Burada
dikkate alınması gerekli husus, Türkiye’de zeytinin, odun özelliklerinden ziyade, meyvesi için
yetiştirilmekte olmasıdır. Bu grupta yer alan diğer yapraklı ağaçlardan meşe, sahip olduğu üstün
odun özellikleri ve yaygın kullanım alanları bakımından Türkiye’nin en önemli ağaç türüdür.
Bilindiği üzere ağaç malzemede yoğunluk arttıkça, o odunun kalitesi ve değeri yükselmektedir
(Bektaş 1997).
Ağaç malzemenin özellikle kullanım alanlarında öne çıkan boyut stabilitesine (Higroskopite veya
daralma-genişleme) ait değerler Tablo 2 ve Tablo 3’te yer almaktadır.
Tablo 2. Bandırma Yöresi Ağaç Türlerinin Daralma Yüzdeleri(*)
Ağaç türleri
Özellikler

İğne yapraklı ağaç türleri (İYA)

Geniş yapraklı ağaç türleri (YA)

Kızıl

Kara

Fıstık

Sahil

Göknar

çam

çam

çamı

çamı

(K.dağı)

Radyal (%)

4.60

5.58

6.23

3.33

Teğet (%)

6.80

8.19

3.92

Boyuna (%)

0.55

0.23

Hacmen (%)

11.95

14.0

Meşe

Kayın

Kestane

Zeytin

3.38

4.9

7.23

4.30

3.99

6.20

8.62

6.5

7.91

6.40

4.79

-

0.34

-

-

0.13

-

0.91

10.15

9.87

12.00

11.4

15.27

10.70

9.79

(*)

Kaynaklar: Meşe (Bektaş ve ark 2016); Zeytin (Düzkale ve ark 2015); Kızılçam (Bektaş 1997); Karaçam (Göker 1992); Fıstıkçamı
(Erten ve Sözen 1994); Göknar (As ve ark 2001, Bektaş ve Güler 2001); Kestane (As ve ark 2001); Sahilçamı (As 1992).

Ağaç malzemenin kullanım alanlarında karşılaşılan en önemli sakıncalarından biri boyut
stabilitesinin sağlanamamasıdır. Her ne kadar günümüzde yapılan fiziko-kimyasal işlemlerle ağaç
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malzemenin boyutları daha kararlı bir duruma getirilebilmekte ise de bu yöntemlerin çoğu ağaç
malzemenin alternatif materyalle ekonomik olarak rekabet edememesi sonucunu
doğurmaktadır. Bu bakımdan ağaç malzemenin özellikle açık hava şartlarında ve su ile temas
ettiği alanlarda kullanımı sırasında boyut stabilitesi dikkate alınması gerekmektedir.
Tablo 2’te yer alan ağaç türleri bu değerlendirmeler ışığı altında ele alınırsa, hacmen daralma
miktarları en düşük ağaç türlerinin iğne yapraklı ağaçlarda Sahilçamı (% 9.87) ve yapraklı
ağaçlarda Zeytin (% 9.79) olduğu görülebilir. Yine orman endüstrisinin önemli ağaç türlerinden
Meşenin nispeten yüksek yoğunluğuna (0.776 g/cm3) rağmen oldukça düşük bir hacmen daralma
miktarına (% 11.4) sahip olması, bu odunun kullanım alanlarının genişlemesinde en önemli
faktörlerden bir olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak, literatürde ağaç malzemenin daralma
yüzdesinin, yoğunlukla doğru orantılı olarak arttığı belirtilmektedir (Bektaş ve ark 2016).
Tablo 3. Bandırma Yöresi Ağaç Türlerinin Genişleme Oranları(*)
Ağaç türleri
Özellikler

İğne yapraklı ağaç türleri (İYA)

Geniş yapraklı ağaç türleri (YA)

Kızıl

Kara

Fıstık

Sahil

Göknar

çam

çam

çamı

çamı

(Toros)

Radyal (%)

4.68

4.01

6.30

6.64

Teğet (%)

7.68

6.19

3.87

Boyuna (%)

0.34

-

Hacmen (%)

12.70

10.20

Meşe

Kayın

Kestane

Zeytin

3.30

5.20

8.54

4.10

4.15

3.36

8.00

9.50

9.63

7.00

5.05

-

0.37

0.60

-

0.12

0.20

0.82

10.17

10.37

11.90

14.70

18.29

11.30

10.02

(*)Kaynaklar:

Meşe (Bektaş ve ark 2016a); Zeytin (Düzkale ve ark 2015); Kızılçam (Bektaş 1997); Karaçam (Güler ve ark. 2007);
Fıstıkçamı (Erten ve Sözen 1994); Toros Göknarı (Bal 2016, Bektaş ve Güler 2001); Kestane (Yaşar ve Altunok 2019); Sahilçamı (As
1992).

Bandırma ve yöresinde yetişen ağaç türlerinin Tablo 3’te verilen genişleme değerlerinden,
İYA’larda boyut kararlılığı açısından en stabil ağaç türü Fıstıkçamı (% 10.17), YA türlerinde ise
boyutsal olarak en çalışan ağaç ise Zeytin olduğu anlaşılabilir. Bu grup ağaçlar arasında Meşenin
hacmen boyut stabilitesinin boyuna yöne genişleme miktarının olmamasına rağmen oldukça
yüksek oranda (% 14.7) olduğu yine aynı tablodan görülebilir. Bilindiği gibi, ağaç malzemede
daralma, lif doygunluğu noktasının (LDN) altındaki rutubet derecelerinde hücre çeperindeki
higroskopik suyun azalması ile, genişleme ise LDN’nin üzerindeki rutubetlerde hücre
lümenindeki serbest su miktarının artışı ile meydana gelmektedir. Bu nedenle, ahşap
malzemenin çoğu kullanım alanında boyutsal genişleme, boyutsal daralma miktarı kadar önemli
değildir (Bozkurt ve Göker 1996).
Ahşabın çoğu kullanım yerlerinde, özellikle yapılarda kullanımında şüphesiz etkili ve aranan
özellikleri mekanik özelliklerdir. Tablo 4’te, Bandırma ve çevresine ait ağaç türlerinin bazı
mekanik özellikleri gösterilmiştir.
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Tablo 4. Bandırma Yöresi Ağaç Türlerinin Mekanik Özellikleri(*)
Ağaç türleri
Özellikler

İğne yapraklı ağaç türleri (İYA)

Geniş yapraklı ağaç türleri (YA)

Kızıl

Kara

Fıstık

Sahil

Göknar

çam

çam

çamı

çamı

(K.dağı)

EM (N/mm2)

8732a

7061.7

4783

2195a

SED (N/mm2)

59.0

109.6

58.1

BD// (N/mm2)

41.9

46.4

ÇD//

(N/mm2)

46.7b

ÇD⊥

(N/mm2)

DED(Nm/mm2)
MD//
JS

(N/mm2)

112.4

18.9

21

0.42

0.47

67

66.3

32.9

38.3
2

Meşe

Kayın

Kestane

Zeytin

10200

9939.8

12750a

7393.3a

4444

61

73

100.7

120.4

77

64.4

31.5

33

40

65.3a

60.6

50

53.2

40.7

33.9a

65

97.7

129.1b

135

-

-

14a

6.6

2.6c

-

-

0.11

0.33

1.4

0.85

0.57

0.30

60

50

166

99

80

-

29.1

78a

35.9b

29.8b

-

-

61
30.1

28
2

2

EM: Elastikiyet modülü (N/mm ), SED: Statik eğilme direnci (N/mm ), BD//: Liflere paralel basınç direnci (N/mm ) , ÇD//: Liflere
paralel çekme direnci (N/mm2), ÇD⊥: Liflere dik çekme direnci (N/mm2), DED: Dinamik eğilme direnci (Nm/mm2), MD//: Liflere
paralel makaslama direnci (N/mm2), JS: Janka sertlik ((N/mm2). (*)Kaynaklar: Zeytin (Düzkale ve ark 2015); Karaçam (Göker 1992);
Kızılçam (Bektaş 1997, aBozkurt ve ark 1993, bÖktem ve ark 1993); Fıstıkçamı (Erten ve Sözen 1994); Göknar (As ve ark 2001, aBerkel
1963); Kayın (Bektaş ve ark 2002), aBektaş ve Güler 2000, bMalkoçoğlu 1994, cAnonim 1985); Meşe (Bektaş ve ark 2016, aDündar
2002); Kestane (As ve ark 2001, aYaşar ve Altunok 2019, bAy ve Şahin 2002); Sahilçamı (As ve ark 2001, aErten ve Sözen 1986).

Tablo 4’te yer alan verilere göre Bandırma yöresinde yetişen iğne yapraklı ağaçlar içerisinde
mekanik özellikleri bakımından öne çıkan türün Karaçam olduğu kolaylıkla anlaşılabilir. Özellikle
eğilme direnci (110 N/mm2), liflere paralel basınç direnci (46 N/mm2), liflere paralel çekme
direnci (112 N/mm2) ve Janka sertlik (38 N/mm2) değerlerinin yüksek olması, bu ağaç türünün
birçok kullanım yerinde (Enerji nakil hatları, travers, kereste, bina inşaatı, köprü yapımı, mobilya
ve dekorasyon) tercih edilmesini sağlamaktadır. Karaçam, Türkiye iğne yapraklı ağaçları arasında
Kızılçamdan sonra en fazla yayılışa sahip (4.244.921 ha (% 19)) ağaç türüdür. Aynı tablodaki
yapraklı ağaçlar ele alındığında Meşenin mekanik özellikleri açısından daha iyi değerlere sahip
olduğu söylenebilir. Özellikle, çoğu kullanım yerinde yüksek olması istene liflere paralel basınç
direnci (65 N/mm2), dinamik eğilme direnci (1.4 Nm/mm2), liflere paralel makaslama direnci (166
N/mm2) ve Janka sertlik (78 N/mm2) değerleri, meşenin tercih edilmesinde önemli paya sahiptir.
Bilindiği gibi, meşe Türkiye ormanları içerisinde kapladığı alan itibarıyla %26.34 oranı ile en
yüksek paya (5.886.195ha) sahip ağaç türüdür (OGM 2015). Aynı zamanda meşe ağacı sahip
olduğu mekanik ve diğer özelliklerinden dolayı yapı, kaplama, kereste, doğrama, parke, lambri,
mobilya ve dekorasyon, kâğıt sanayi, levha ürünleri, travers ve maden ocakları gibi geniş ve
önemli kullanım alanlarına sahiptir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Yapılan taramalar sonucunda, Bandırma ve çevresinde yetişen ticarette önemli başlıca ağaç
türlerinin, iğne yapraklı ağaçlardan kızılçam, karaçam, fıstıkçamı, sahilçamı ve göknar, yapraklı
ağaçlardan kayın, meşe, kestane ve zeytin olduğu belirlenmiştir.
Bu ağaç türlerinin önemli ve başlıca kulanım alanları olarak, mobilya ve dekorasyon, levha ve
kontrplak, oymacılık ve tornalama, müzik aletleri yapımı, bina yapımı ve iç dekorasyon, doğrama
ve lambri, ambalaj, kâğıt ve selüloz, döşeme ve parke, kalıplık inşaat, kara, hava ve deniz taşıma
araçlarının imali, reklam panoları ve billboardlar, köprü ve iskele kiriş ve ayakları ve kaplama
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endüstrileri sayılabilir. Bu kullanım alanları yanında, her ağaç türünün özelliklerine uygun has
kullanım alanlarının olduğu da göz ardı edilmemelidir.
Söz konusu ağaç türlerinin, başta fiziksel ve mekanik özellikleri olmak üzere odun özelliklerinin
Bandırma ve çevresindeki orman ürünleri endüstrisinde uygun şekilde değerlendirilebilmesi için
ilgili araştırıcılar ve kullanıcılar tarafından iyi bilinmesi önemlidir.
Türkiye’nin deprem bakımından yüksek riskli yöreleri arasında yer alan Bandırma ve çevresinde
depremlerde can kayıplarının daha az yaşandığı ahşap yapılara ağırlık verilmelidir. Bunun için
yörede yetişen mevcut ağaç türlerinin özelliklerinin iyi bilinmesi ve ahşap yapıların imalatına
uygun –hızlı gelişen- ağaç türlerinin yetiştirilmesi önerilmektedir.
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Bandırma Çevresi Ormanlarının Durumu ve Yöre Orman
Ürünleri Endüstrisi İçin Hammadde Kaynağı Potansiyeli

Prof. Dr. İbrahim BEKTAŞ 1
Arş. Gör. Ayşenur KILIÇ AK 2

ÖZET:
Bandırma coğrafik ve ekolojik konumu itibari ile kendine has bir mikroklima özelliğine sahiptir. Barındırdığı
çok sayıdaki doğal güzelliklerinin yanı sıra sahip olduğu orman ve tarımsal bitki örtüsü açısından da zengin
yörelerimizden biridir. Turizmin ön plana çıktığı bandırmada, turizme ve tarıma dayalı sanayi sektörleri
hızla gelişmektedir. Bu sektörlere ilave olarak ormancılık ve orman ürünleri endüstrileri de sayılabilir. Bu
değerlendirmeler ışığında planlanan bu bildiri ile Bandırma ve çevresinin sahip olduğu orman varlığını ve
bunlardan elde edilen çıktıların/ürünlerin, yöre endüstrisi için oluşturduğu hammadde kaynağı
potansiyelinin ortaya konması hedeflenmiştir. Elde edilen veriler değerlendirildiğinde, Bandırma ve
çevresinin barındırdığı orman alanları (140961 ha), söz konusu yörenin toplam yüz ölçümünün (349010
ha) yaklaşık olarak %40’ından fazlasına tekabül ettiği görülmektedir. Bu oran, Türkiye genelinde %27.67
dolaylarındadır. Bu ormanların %78.34 ‘ü (110424 ha) iyi, %21.66 ‘sı (30439 ha) da bozuk karakterdedir.
Türkiye orman varlığının %55’inin iyi karakterde olduğu göz önüne alındığında, Bandırma ve çevresinin
orman varlığı açısından iyi bir seviyede olduğu söylenebilir. Orman varlığının diğer önemli
göstergelerinden biri olan kişi başına düşen orman alanı (0.40 ha/kişi) bakımından da Bandırma ve çevresi
güncel veriler (2019 yılı) baz alındığında, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü geneli ile karşılaştırıldığında
(0.55 ha/kişi) %39 kadar daha düşük bir değere sahipken, Türkiye ortalamasına (0.27 ha/kişi) göre oldukça
(%47 daha fazla) iyi durumdadır. Öte yandan, yöre odun dışı orman ürünleri açısından da potansiyeli olan
bir bölge olarak değerlendirilebilir. Nihayet, Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden biri olma yolundaki
Bandırma ve çevresinde meteorolojik veriler ve ekolojik faktörler dikkate alındığında, ormancılık ve orman
eko turizmi üzerine yapılacak çalışmaların yanı sıra yöre orman ürünleri endüstrisine sağlanacak
hammadde katkısı için de hızlı gelişen ağaç türleri üzerine daha fazla odaklanılması önerilebilir.
Anahtar sözcükler: bandırma, orman, orman ürünleri, odun dışı orman ürünleri, orman varlığı
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Status of Forests in Bandırma Region and Raw Material
Resource Potential for Local Forest Products Industry

Professor İbrahim BEKTAS 1
Res. Ass. Ayşenur KILIÇ AK 2

ABSTRACT:
Bandırma has a spesific microclimate feature due to its geographical and ecological location. In addition
to the many natural beauties it hosts, it is one of our richest regions in terms of forest and agricultural
vegetation. The tourism sector, which is based on tourism and agriculture, is developing rapidly. In
addition to these sectors, forestry and forest products industries can be mentioned. The aim of this paper,
which is planned in the light of these evaluations, is to reveal the forest resource of Bandırma and its
surroundings and the potential of the raw material source generated by the outputs / products obtained
from them for the local industry. When the obtained data are evaluated, it is seen that the forest areas
(140961 ha) of Bandırma and its environs correspond to more than 40% of the total area (349010 ha).
This rate is around 27.67% in Turkey overall. 78.34% (110424 ha) of these forests are good and 21.66%
(30439 ha) are bad character. When consider that is in good character of the 55% of Turkey forest, it can
be said that it has a good level in terms of forests of Bandırma and environment. One of the other
important indicators of forest assets is also the per capita forest area. When forest area per capita (0.40
ha / person) of Bandırma and its surroundings are based on current data (2019) , while it has a lower
value up to 39% from Balikesir Regional Directorate of Forestry (0.55 ha / person), and it is better situation
(47% more) than the average of Turkey (0.27 ha / person).On the other hand, the region can be evaluated
as a region with potential for non-wood forest products. Finally, when consider meteorological and
ecological factors for Bandırma and its surrounding which becoming candidate one of the Turkey's most
important tourism centers, in addition to the studies on forestry and forest eco-tourism, more focus on
the fast growing tree species can be suggested for the contribution of raw materials to the local forest
products industry.
Keywords: bandırma, forest, forest products, non-timber forest products forest asset
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GİRİŞ
Balıkesir iline bağlı olan Bandırma, Marmara Denizi'nin güneyinde, aynı adla anılan körfezde yer
alan önemli bir liman kentidir. Bandırma, bölgenin önde gelen sanayi kentlerinden biridir. İlçede
bor madeninin işlendiği fabrikaların yanı sıra gübre, un, yem, çırçır, çeltik, bitkisel yağ, damızlık
civciv, etlik piliç, yumurta, salça, dondurulmuş su ürünleri, mermer ve taş işletmeciliği, tarım
makinaları ve gıda sanayiinde kullanılan makinaların üretimi yapılmaktadır.
Yeni limanıyla birlikte planlanan Ana Metal ve Makine İhtisas Sanayi Bölgesi, Bandırma’nın sanayi
alanında çok farklı bir konuma ulaşmasını sağlayacaktır.
Bandırma son yıllarda gerçekleştirilen yatırımlarla bir enerji üssü olma yolunda önemli adımlar
atmıştır. Rüzgar enerji santralleri ve doğalgaz çevrim santralleri ile doğa dostu temiz enerji
üretimi konusunda önemli bir merkez konuma gelmiştir.
Bandırma ve çevresi turizm açısından da zengin bir potansiyele sahiptir. Dünyaca ünlü
Kuşcenneti, antik çağların iki önemli dönemine ait Kyzikos ve Daskyleion kazıları, Kapıdağ'da
doğa turizmi, Erdek ve Avşa'da deniz turizmi, Gönen ve Manyas'ta termal turizm bölgemizin
önemli zenginlikleri arasında yer almaktadır (URL-1).
Bandırma, Marmara Denizi'nin güneyinde, denize kıyısı olan Balıkesir iline bağlı bir ilçedir. Kuzey
tarafında Erdek ve Kapıdağ Yarımadası, doğu tarafında Bursa'ya bağlı bir ilçe olan Karacabey,
güney tarafında Manyas ilçesi ve Kuş Gölü, batı tarafında ise Gönen ilçesi bulunmaktadır.
Yüzölçümü 833 km2 olan Bandırma'nın denizden yüksekliği 1 metre ile 764 metre arasında
değişmektedir.
Bölgede zeytin yetiştiriciliği de önemli bir yer tutmaktadır. Bandırma'da 16 bin metrekarelik
alanda yaklaşık 300 bin zeytin ağacından yılda ortalama 5 bin ton ürün elde edilmektedir. Ürünün
4 bin 500 tonunu yemeklik zeytin, 500 tonunu ise yağlık zeytin oluşturmaktadır.
İnceleme Alanı ve Şablonu
Bildiriye konu olan Bandırma ve çevresi, kapsama alanı bakımından Bandırma Orman İşletme
Müdürlüğü sınırlarına tekabül etmektedir. Bu nedenle, bildiri içerisinde yapılan
değerlendirmelerde, Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü sınırları baz alınmıştır.
Coğrafi Konum ve Ekoloji
Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü, Marmara bölümünün güney kısmında yer almaktadır.
Doğu Çanakkale Biga, batıda Bursa Mustafakemalpaşa ve güneyde Balıkesir Orman İşletme
Müdürlükleri ile komşudur. Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü, 40° 38’ 21” - 27° 29’ 28” Doğu
Boylamları ile 40° 02’ 16” - 28° 20’ 28” Kuzey Enlemleri arasında yer almaktadır. Bandırma Orman
İşletme Müdürlüğü sınırlarındaki ormanlar, genel olarak hem Akdeniz hem de Karadeniz
iklimlerinin iklim kuşakları arasında geçiş bölgesinde yer almaktadır. Bu nedenle, Bandırma
yöresi, hem Akdeniz hem de Karadeniz ikliminin etki alanı içindedir.
Ayrıca, Balkanlardan gelen karasal iklimin geçiş alanı üzerinde yer alması nedeniyle, söz konusu
yörede çeşitli iklim özellikleri gözlenir. 52 yıllık değerlere göre Bandırma'da; en düşük sıcaklık 14.6 °C (15 Ocak 1954), en yüksek sıcaklık ise 42.4 °C (9 Temmuz 2000) olarak kaydedilmiştir.
Yıllık ortalama sıcaklık 14°C'dir. Hâkim rüzgâr yönü Kuzey-Kuzeydoğu'dur. Ortalama rüzgâr hızı
15 km/saat'dir. İlçede yıllık ortalama yağış miktarı 703.3 kg/m2 dolaylarındadır. Yıllık nisbi nem
ortalama %73'tür (Bandırma Belediyesi Resmi Ağ Sayfası).
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Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü
Orman İşletme Müdürlüğü 1944 yılında kurulmuş olup, Balıkesir İlinin Bandırma, Erdek,
Marmara, Gönen, Manyas ve Susurluk ilçelerini kapsamaktadır (Şekil 1).

Şekil 1: (A):Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, (B): Bandırma ve Çevresi Orman Durumu
Verilerin Sunumu
Bir yöre veya ülkenin orman varlığının ve ormanların durumunun değerlendirilmesinde genel
kabul gören sınıflandırmalar dikkate alınır. Türkiye için Orman Genel Müdürlüğünün (OGM)
bilimsel verileri de göz önünde bulundurarak hazırlamış olduğu Tablo başlıkları şu şekildedir
(OGM 2015).

Genel alan
(Ha)

Orman alanı (Ha)
Normal

Bozuk

Toplam

Ormansız alan
(Ha)

Ormanlık alan oranı
(%)

Ancak 2105 yılı sonrasında yapılan çalışmalarda, “bozuk” ifadesi yerine “boşluklu” terimi tercih
edilmektedir. Bu bildiride de bu sınıflandırma esas alınmıştır.
Bandırma ve Çevresinde Orman Ürünleri Sektörü
Bandırma ve çevresinde ilçeler bazında hali hazırda faaliyet gösteren orman ürünleri tesisleri
olarak, mobilya imalatı (Gönen), plastik mobilya üretimi (Bandırma), mutfak ve banyo dolabı
imalatı (Bandırma), oluklu kağıt ve oluklu mukavva imalatı (Bandırma), yumurta viyolü üretimi
(Bandırma) ve duvar kağıdı imalatı (Gönen) sayılabilir (BSO, 2019).
Bunlara ek olarak irili ufaklı diğer ilgili sektörel imalatlar: Kağıt veya mukavvadan koli, kutu ve
benzeri muhafazaların imalatı, ahşap pencere, kapı ve bunların kasaları ve eşikleri ile ahşap
merdiven, tırabzan, veranda, parmaklık vb. imalatı, sigara kağıdı, kağıt ve mukavvadan bobin,
makara, masura, yumurta viyolü ve benzeri kağıt, mukavva veya kağıt hamurundan destekler ile
kağıttan hediyelik ve süs eşyaları imalatı, yatak odası, yemek odası, banyo dolabı, genç ve çocuk
odası takımı, gardırop, vestiyer vb. (gömme dolap, masa, zigon, vb. dahil) imalatı, palet, kutu
palet ve diğer ahşap yükleme tablaları imalatı, 1990'lı yılların sonuna gelindiğinde hurda
kağıtların değerlendirildiği 1 adet ambalaj fabrikası, 1 adet kağıt peçete fabrikası ilçe
ekonomisine hizmet vermeye başlamıştır (BSO, 2019; BTO, 2019).
Bandırma ve Çevresi Orman Varlığı
Bandırma ve çevresindeki orman varlığını incelemeden önce, söz konusu yörenin de içerinde yer
aldığı Balıkesir ili (Orman Bölge müdürlüğü temelli) orman varlığının ele alınması faydalı
olacaktır. Balıkesir ili orman varlığı Tablo 1’de görülmektedir.
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Tablo 1. Balıkesir İli Orman Varlığı(*)

Toplam

Ormansız
alan (Ha)

Ormanlık
alan oranı
(%)

11 059

37 072

24

61.14

103 868

98 028

201 896

257 949

43.91

349 010

110424

30439

140961

208049

40.39

Bigadiç

111 067

32 685

25 172

57 857

53

52.09

Dursunbey

129 932

58 509

29 527

88 036

41 897

67.76

Edremit

199 559

64 417

26 200

90 617

108 942

45.41

Sındırgı

134 513

55 075

20 257

75 332

59 182

56.00

Toplam

1461678

425607

254613

680220

781458

46.54

Türkiye(**)

78356200

11558668

10119466

21678134

56678066

27.67

İşletme
Müdürlüğü

Orman alanı (Ha)

Genel alan
(Ha)

Normal

Bozuk

Alaçam

60 630

26 013

Balıkesir

459 844

Bandırma

*URL-2; **OGM,

2015

Tablo 1’de yer alan verilere göre Balıkesir ili orman varlığı açısından Türkiye ortalamasına göre
oldukça iyi durumdadır. Ormanlık alan yüzdesi Türkiye ortalaması %27.67 (OGM 2015), Balıkesir
il ortalaması %46.5 iken Bandırma yöresi ormanlık alan yüzdesi %40 dolaylarındadır. Bu
rakamlar, Bandırma ve çevresinde mevcut orman varlığının Türkiye ortalamasına göre %68 daha
yüksek, Balıkesir iline göre ise %15 kadar düşük olduğunu göstermektedir.
Ancak, FAO (BM Gıda ve Tarım Teşkilatı) istatistiklerinde ülkelerin orman varlığı olarak sadece
verimli (Normal) ormanlık alan olarak kabul edilmektedir. FAO verilerine göre Türkiye ormanlık
alan yüzdesi sadece %13.5 civarındadır (FAO 2018). Bu değerlendirme Balıkesir ve Bandırma için
de geçerlidir.
Tablo 2. Bandırma Ormanlarının Yapısı ve Diğer Yörelerle Mukayesesi
Orman alanı
(Ha)

Verimli
orman alanı
(%)

Bozuk orman
alanı (%)

Bozuk/Verimli
oranı (%)

Bozuk/Genel
alan oranı (%)

Alaçam

37 072

70.17

29.83

42.51

18.24

Balıkesir

201 896

51.45

48.55

94.38

21.32

Bandırma

140961

78.34

21.59

27.57

8.72

Bigadiç

57 857

56.49

43.51

77.01

22.66

Dursunbey

88 036

66.46

33.54

50.47

22.72

Edremit

90 617

71.09

28.91

40.67

13.13

Sındırgı

75 332

73.11

26.89

36.78

15.06

Toplam

680220

62.57

37.43

59.82

17.42

21678134

53.32

46.68

87.55

12.91

İşletme
Müdürlüğü

Türkiye(**)
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Tablo 2 incelendiğinde, Bandırma yöresinde bozuk (verimsiz) orman alanları (30439 ha) toplam
ormanlık alanın (140961 ha), %22’sine, normal (verimli) ormanlık alanlar (110424 ha) ise %78’ine
tekabül etmektedir. Bozuk orman alanlarının verimli ormanlara oranı ise %28 dolayındadır.
Bandırma ve çevresi için hesaplanan bu oranlar, Tablo 2’de yer alan yöreler arasında en iyi
değerlere sahiptir. Aynı zamanda, bu göstergeler, Türkiye ortalamasına göre de oldukça iyi
durumdadır. Buradan elde edilecek çıktı, Bandırma yöresi ormanlarının nispeten iyi karakterde
olduğu çıktısına ulaşılabilir. Verimsiz orman alanlarının genel orman alanlarına oranı dikkate
alındığında da, diğer göstergelere paralel olarak Bandırma yöresinin diğerlerine nazaran çok
düşük bir değere (%8.72) sahip olduğu yine Tablo 2’deki verilerden anlaşılmaktadır.
Tablo 3’te Bandırma ve çevresine ait orman varlığı, yörenin kapsama alanı içerisinde yer alan ilçe
ve işletme şeflikleri bazında değerlendirilmiştir.
Tablo 3. Bandırma ve Çevresi Orman Varlığı (URL-3)

İlçesi

Bandırma
Erdek

Gönen

Susurluk
Manyas

Orman alanı (Ha)

Genel
alan(Ha)

Bandırma

59944.8

6605.9

1913.8

8519.7

51425.1

14.21

Erdek

21403

11653.6

1739.5

13393.1

8009.9

62.58

Marmara

23505.6

11504.8

5748.9

17253.7

6251.9

73.40

Aladağ

21424.4

12495.5

2411.5

14907

6517.4

69.58

Gönen

43739.1

16490.1

3256.0

19746.1

23993

45.15

Sarıköy

54265.9

12865.9

4698.5

17564.4

36701.5

32.37

Susurluk

44840

12038.6

3981.0

16019.6

28820.4

35.73

Karşıyaka

21437.6

12501.5

2002.7

14504.2

6933.4

67.66

Manyas

58449.8

14266.6

4786.9

19053.5

39396.3

32.60

30438.8

140961.3 208048.9

Orman İşletme toplamı

Normal

349010.2 110422.5

Bozuk

Toplam

Ormansız
alan (Ha)

Orman
yüzdesi
(%)

İşletme
Şefliği

40.39

Bandırma yöresinin sahip olduğu Tablo 1 ve Tablo 2’de sunulan göstergelerin Balıkesir ve Türkiye
ile kıyaslanmasındaki olumlu yerinin aksine, aynı yöre içerisinde yer alan Bandırma orman
işletme şefliğinin, diğer şefliklere göre oldukça düşük göstergelere sahip olduğu söylenebilir.
Tablo 3’te verilenler arasında en önemli göstergelerden biri olarak kabul edilen ormanlık alan
yüzdesi bakımından, Bandırma şefliği (İlçe merkez sınırları) %14 dolaylarında bir ormanlık alan
yüzdesi ile diğer ilçe ve şefliklere göre çok düşük bir değere sahip olduğu söylenebilir. Aynı
gösterge, Bandırma ve çevresinin ortalama ormanlık alan yüzdesine (%40) göre de oldukça
düşüktür.
Tablo 4, ülkelerin gelişmişlik ve refah düzeylerinin göstergelerinden biri olarak kabul edilen
(Eurostat 2019) bandırma yöresinin kişi başına düşen ormanlık alan yüzdelerini göstermektedir.
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Tablo 4. Ormanlık Alan Yüzdeleri
Kişi başına düşen

Nüfusu(*)
(kişi)

Genel alan
(ha)

Orman
alanı (ha)

Genel alan (ha)

Orman alanı (ha)

Bandırma

154359

21403

13393.1

0.14

0.09

Erdek

32963

23505.6

17253.7

0.71

0.52

Marmara

9870

44840

16019.6

4.54

1.62

Aladağ

4087

59944.8

8519.7

14.67

2.08

Gönen

73829

21424.4

14907

0.29

0.20

Sarıköy

12932

21437.6

14504.2

1.66

1.12

Susurluk

39058

58449.8

19053.5

1.50

0.49

Karşıyaka

5235

43739.1

19746.1

8.36

3.77

Manyas

19339

54265.9

17564.4

2.81

0.91

İşl.Toplamı

351672

349010.2

140961.3

0.99

0.40

Balıkesir

1226575

1461678

680220

1.19

0.55

Türkiye

82003882

78356200

21678134

0.96

0.26

7718540935

14.8 milyar

4 milyar

1.92

0.52

İşletme
Şefliği

Dünya(**)
*TÜİK

2019; **UN 2019, SOFO 2018

Kişi başına ormanlık alan yüzdesi bakımından ilçe bazında Bandırma çok düşük bir değere (0.09
ha) sahip iken, Bandırma ve çevresi olarak oldukça iyi (0.40 ha) durumdadır (Tablo 4). Ancak bu
değer (0.40 ha), Türkiye ortalamasının (0.26 ha) üzerinde olmasına rağmen, il bazında
Balıkesir’den (0.55 ha) ve Dünya ortalamasından (0.52 ha) daha düşük bir konumdadır. Diğer
yandan, salt olarak kişi başına orman alanlarını değerlendirmek yerine, kişi başına düşen genel
alanı ile birlikte konuyu ele almak, daha doğru bir değerlendirme yapmaya katkı yapacaktır.
Bandırma ve çevresinde yetişen önemli ağaç endüstriyel ağaç türlerinin, söz konusu yöre orman
varlığı içerisinde sahip oldukları alanlar ve yüzdeleri Tablo 5’te görülmektedir.
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Tablo 5. Bandırma İşletme Müdürlüğünde Yetişen Önemli Ağaç Türlerinin Alansal Dağılımı
(URL-3)

3342.6

4378.3

3605.5

4956.8

30099.4

(%)

5.9

7.4

2.6

34.7

37.6

21

28.7

27.2

27.5

38.52

(ha)

851.1

1018.4

560.6

2017.8

1253

840.1

7.6

2134.8

904.7

9588.1

(%)

12.4

7.9

4.4

13.8

6.7

5.3

0

16.1

5

12.27

(ha)

593.3

129.9

52.9

776.1

(%)

8.7

1

0

0.99

(ha)

63.4

238.7

445.2

123.2

82.9

14.9

1703.5

1519.4

4191.2

(%)

0.9

1.8

3.5

0.8

0.4

0.1

11.2

11.5

5.36

Kara

(ha)

77.2

22.7

8.2

4.7

8.4

32.1

17.6

170.9

çam

(%)

1.1

0.2

0.1

0

0.1

0.2

0.1

0.22

Fıstık

(ha)

557.3

2115.7

747.5

244.9

1164.2

1710.4

1858.9

830.6

828.3

10057.8

çamı

(%)

8.1

16.4

5.9

1.7

6.2

10.8

12.2

6.3

4.6

12.87

Sahil

(ha)

878.7

182.9

186.7

220.9

296.3

1265.5

13.7

40

107

3191.7

çamı

(%)

12.9

1.4

1.5

1.5

1.6

8

0.1

0.3

0.6

4.08

Toplam

7045.9

Manyas

5079.9

Karşıyaka

324.5

Susurluk

Marmara

960

Sarıköy

Erdek

405.9

Gönen

Bandırma

(ha)

AğaçTürü

Aladağ

Alan birimi

Orman İşletme Şeflikleri

Meşe

Kayın

Kestane

Kızılçam

(ha)

22.9

22.9

Göknar
(%)

0.2

0.03

(ha)

4.4

4.3

13.8

17.2

39.7

(%)

0

0

0.1

0.1

0.05

116.6

116.6
0.15

Çınar
(ha)
Sedir
(%)

0.6

(ha)

108.6

(%)

0.6

Ihlamur
(ha)

23.1

23.1

Gürgen
0.2

0.03

(ha)

(%)
31.9

6.9

38.8

(%)

0.2

0

0.05

Servi
(ha)

1375.2

1668.7

6897.4

753.1

(%)

20.1

5.1

1241

1959.3

4670.3

18565

25.9

23.76

Maki
12.9

54.3

6.6

12.3

(ha)

46.6

83.2

77.8

80.5

288.1

(%)

0.4

0.7

0.4

0.5

0.37

363.2

406.3

8.8

Zeytin
(ha)

20.1

71.3

10.2

879.9

Ceviz
(%)

0.3

2.8

3.2

0.1

1.13

(ha)

4822.2

6746.8

9716.9

8448.8

11169.9

0
9253.6

8095.4

0.5
8161.7

11719.7

78135

(%)

70.4

52.2

76.2

57.6

59.5

58.3

53.1

61.6

65

100.00

Toplam

Bandırma ve çevresinde yer alan endüstriyel ağaç türleri içerisinde en fazla alana sahip ağaç türü
%38.52 (30099 ha) katılım oranı ile meşelerdir. Alan bazında diğer önemli ağaç türleri arasında
fıstıkçamı %12.87 (10057 ha), kayın %12.27 (9588 ha) ve kızılçam % 5.36 (4191 ha) iştirak yüzdesi
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ile meşelerden sonra sıralanmaktadır. Söz konusu yöre ormanlarının %23.76 ‘sını (18565 ha)
makiler oluşturmaktadır. Yine aynı yöre ormanları arasında aynı zamanda meyve ağacı da olan
ceviz %1.13 (880 ha) ve zeytin %0.37 (288 ha) de yer almaktadır.
Bandırma ve çevresinde (Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü kapsama alanı içerisinde),
yörenin orman ürünleri endüstrisi için 2018 yılında ağaç türleri baz alınarak hesaplanan asli
orman ağaçlarından üretilen endüstriyel odun ürünleri Tablo 6’da verilmiştir.
Tablo 6. Ağaç türlerine göre 2018 yılında üretilen odun emvali (URL-3).
Ağaç
Türü

Tomruk
(m3)

Maden
direği (m3)

Sanayi
odunu (m3)

Lif-yonga
odunu (m3)

Kağıtlık
odun (m3)

Yakacak
odun (ster)

Meşe

7203

1891

7713

12062

538

18083

Kayın

32478

5753

17494

2492

8983

156

Kestane

199

18

341

Kızılçam

1711

587

Karaçam

510

526

Fıstıkçamı

221

580

4700

1031

Sahilçamı

(*)Bu

3678

686
172

951

148

208

392

594

(m )

43 273

7 810

27 449

23 324

12 004

20 488(*)

(%)

33.8

6.1

21.4

18.2

9.4

11.2

3

Topl.

2249

değer, ster emsal katsayısı (0.70) ile çarpılarak (yüzdesi) m3 olarak hesaplandı.

Tablo 6 incelendiğinde, Bandırma ve çevresinde 2018 yılı üretiminin yaklaşık olarak 1/3’ünü,
tabloda yer alan ürünlerin en önemlisini teşkil eden tomruklar (%33.8) oluşturmaktadır. Sanayi
ve lif-yonga odun grupları da söz konusu üretimin 1/5’ine tekabül eden (sırası ile %21 ve 18)
oranlarda üretilmiştir. Tablo 6’da yer alan veriler içerisinde en manidar olanı ise % 11 dolayında
üretilen yakacak yüzdesidir. OGM tarafından 2018 yılında 19 080 137 m3 endüstriyel odun ve
4.890.455 ster (=3423318,5 m3) üretilmiştir. Bu üretim içerisinde yakacak odunun payı yaklaşık
olarak %15.21 civarındadır (URL-4). Yakacak odun üretimi oranlarında Bandırma ve çevresi
lehine görülen %4’lük negatif değer, yörenin sanayileşmesinin ve yakacak oduna alternatif yakıt
kaynaklarının kullanımının varlığını göstermektedir. Yine de Bandırma yöresinde üretilen %11
yakacak odun oranı Dünya ortalamasına yakın (%13) ise de gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında
(%4-7) oldukça yüksek bir negatif göstergedir (FAO 2016).
Bandırma ve çevresinden (Bandırma Orman İşletme Müdürlüğü) 2018 yılında toplanan başlıca
odun dışı (tali) orman ürünlerinin miktarı ve odun dışı orman ürünlerinden elde edilen gelirler
Tablo 7’de görülmektedir.
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Tablo 7. Bandırma ve çevresi için 2018 yılı odun dışı orman ürünlerinin miktarı ve geliri
(URL-3).
Ürün Adı

Satış Şekli

Birimi

Miktarı

Tutarı (TL)

tarifeli

ton

360.00

114393.59

Adaçayı

“

“

53.03

9545.40

Sürgünlü Defne Yaprağı

“

“

224.09

22408.92

Diğer Yaprak ve Sürgünler

“

“

11.05

1104.85

Boş Çam Kozalak

“

“

20.15

2014.82

kestane

“

“

60.04

12607.48

Diğer Kökler

“

“

13.11

3147.00

Ayı Mantarı

“

“

15.38

5074.41

Diğer Mantarlar

“

“

10.24

818.80

Şüceyrat Odunu(*)

“

Ster

1074.25

111722.00

Diğer Gövde ve Dallar

“

ton

300.00

405.00

Her türlü tohumlu kozalak

“

“

110.61

11060.50

Toplam

-

-

2251.93

294302.77

Fıstık Çamı Kozalağı

(*)Orman

Kanununun 14/c maddesine göre her çeşit orman örtüsü tanımına, süceyrat denilen bitki örtüsü de
girmektedir. Bunların dallarının veya sürgünlerinin kesilmesi veya sökülmesiyle süceyrat odunu üretilmektedir.

Orman yan ürünleri olarak da bilinen odun dışı orman ürünlerinden Bandırma ve çevresinde
2018 yılı için 2252 ton-ster ürün üretilmiş ve bunların satışından yaklaşık olarak 294 303 ₺’lik
gelir elde edilmiştir. Süceyratlar hariç tutulduğunda ise, 2018 yılı için ilgili yörede üretilen 1178
ton tali ürüne karşılık 182 58 ₺ kadar bir gelir sağlanmıştır. Odun dışı orman ürünleri çeşitliliği
açısından Bandırma ve çevresi geliştirme potansiyeli olan bir bölge olarak kabul edilebilir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Bandırma ve çevresi, yetişen ağaç türleri bakımından oldukça zengin bir tür çeşitliliğine sahiptir.
Bu ağaç türlerinin başlıcaları arasında Meşe, Kayın, Kestane, Kızılçam, Karaçam, Fıstıkçamı,
Sahilçamı, Çınar, Sedir, Servi, Zeytin ve Ceviz sayılabilir.
Söz konusu toplam yüz ölçümünün yaklaşık olarak %40'ı ormanlarla kaplıdır. Bu değer Türkiye
ortalamasının (%27.5) oldukça üzerindedir.
Ancak, Bandırma ve çevresi, ormanlık alanları ve verimli/verimsiz ormanların birbiri ile
kıyaslanmasında, Balıkesir ve Türkiye ortalamalarının çok ilerisinde göstergelere sahip olmasına
rağmen, mevcut orman ürünleri endüstrisi tesis ve fabrikaları bakımından aynı seviyede olduğu
söylenemez. Bu olumsuzluğun azaltılmasına, söz konusu sanayi kolları için Yerel yönetimler ve
Ticaret ve Sanayi Odalarınca teşvik ve rehberlik edilmesi katkı yapabilir.
Bandırma yöresinin orman ürünleri endüstrisi için uygulanacak teşvik ve destekler, Tablo 3’te
yer alan ilçeler ve veriler de dikkate alınarak planlanmalıdır.
Bandırma ve çevresi, Türkiye ormancılığı içerisindeki payı gittikçe artan odun dışı orman ürünleri
bakımından oldukça çeşitliliğe ve geliştirme potansiyeline sahip bir yöredir. Bu nedenle, bu
yöremizde orman tali ürünlerine yönelik çalışmaların ve teşviklerin artması, mevcut durumun
iyileşmesine yardımcı olacaktır.
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Balıkesir İli Kapıdağ Yarımadası (Erdek) ve Kazdağında (Edremit
körfezi) Yaşlı Çökük Meşe ve Kayın Ağaçlarındaki Saproksilik
Böcek Faunası (Coleoptera)

Dok. Öğr. Gör. Sakin Vural VARLI 1
Uzm. Aylin TÜVEN 2
Uzm. Hakan SÜRGÜT 3
Dr. Öğr. Gör. Tuba ÖNCÜL ABACIGİL 4
Dr. Nicklas JANSSON 5
Prof. Dr. Serdar TEZCAN 6

Bu çalışma ile 2014 yılında Kazdağları (Balıkesir-Edremit Körfezi) ve Kapıdağ
Yarımadasındaki (Balıkesir-Erdek) yaşlı çökük meşe (Quercus petraea (Matt.) Liebl., Q.
frainetto Ten., ve Q. frainetto x Q. petraea) ve kayın ağaçlarında (Fagus orientalis Lipsky
ve F. sylvatica L.), pencere ve çukur tuzaklar kullanılarak saproksilik böcek (oduna
bağımlı) (Coleoptera) türlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu çerçevede Orman Bölge
Müdürlüğü ve çalışma alanlarının bağlı bulunduğu Orman İşletme Şefliklerinin görüşleri
doğrultusunda arazi gezileri yapılarak Kazdağlarında 18 meşe ağacı, Kapıdağ
Yarımadasında ise 9 meşe ve 8 kayın ağacı belirlenerek herbir çalışma alanı içerisinde
ağaçlar arasındaki mesafe en az 10 metre olacak şekilde pencere ve çukur tuzaklar
kurularak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmanın sonucunda, Kazdağında, yaşlı
meşe ağaçlarından 2289 birey içerisinde, 25 familyaya bağlı 123 tür ve 2 alttür, Kapıdağ
Yarımadasında ise yaşlı meşe ağaçlarından 153 birey içerisinde, 14 familyaya bağlı 28 tür
ve yaşlı kayın ağaçlarından 86 birey içerisinde, 11 familyaya bağlı 16 tür olmak üzere
toplam 27 familyaya bağlı 2528 birey, 128 tür ve 2 alttür tespit edilmiştir. Kapıdağ
Yarımadasında, tür sayısı bakımından yaşlı meşe ağaçlarında Anobiidae, Cerambycidae,
Tenebrionidae ve Scraptiidae, yaşlı kayın ağaçlarında ise Anobiidae ve Tenebrionidae
familyaları en zengin grupları oluşturmaktadır. Kazdağlarında, tür sayısı bakımından
Elateridae, Cerambycidae, Tenebrionidae ve Anobiidae en zengin familyalardır. Kapıdağ
Yarımadasında tespit edilen saproksilik böcek (Coleoptera) türlerinin ağaç türlerine göre
dağılımlarında Q. petreae (27 tür) ve F. slyvatica (13 tür) en fazla türün tespit edildiği
ağaç türleridir. Kazdağlarında tespit edilen türlerin tümü (123 tür ve 2 alttür) Q. frainetto
meşesinden belirlenmiştir. Tespit edilen türlerden Avrupa Kırmızı Listesinde tehdit
altındaki 10 tür ve Akdeniz Kırmızı Listesinde tehdit altındaki 2 tür belirlenmiştir.
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Bu çalışma ile Balıkesir bölgesinde yaşlı ve çökük meşe ve kayın ağaçlarının saproksilik
böcek faunası (Coleoptera) hakkında bir takım bilgiler elde edilmiştir. Tespit edilen
saproksilik böcek türleri içerisinde hem Avrupa hem de Akdeniz havzası kırmızı listesinde
bulunan türler bulunmaktadır. Çalışma sonuçları incelendiğinde Kazdağı’nın Kapıdağı
bölgesinden daha zengin çıkmasının nedeni tuzaklanan ağaçların daha yaşlı olması ve
daha fazla mikrohabitat içermesidir. Ancak bunun daha dikkatli çalışılıp, ispat edilmesi
gerekmektedir. Bu sonuçlar Kazdağı’ndaki türlerin nadir ve tehlikede olduğunu
göstermektedir. Bölgenin koruma altında olması bu çalışmanın sonucundan elde edilen
bilgiler ışığında bir kez daha önemi ortaya çıkmaktadır. Kapıdağ yarımadasının daha
ayrıntılı çalışılması ile mevcut saproksilik böcek çeşitliliğinin ortaya konması önem
taşımaktadır. Çünkü Kapıdağ yarımadası Balıkesir bölgesinin biyoçeşitlilik açısından en
zengin ikinci bölgesidir. Bu çalışmanın kısıtlı olmasından dolayı ve gelecekte farklı geniş
yapraklı ağaç türleri ile yapılacak çalışmalar sonucunda çok daha fazla saproksilik türün
belirlenmesi muhtemeldir.
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Kuş Cenneti Milli Parkı (Bandırma/Balıkesir) ve Çevresinin Ağaç
ve Çalıları

Doç. Dr. Selami SELVİ 1
Prof. Dr. Gülendam TÜMEN 2
Prof. Dr. Fatih SATIL 3

ÖZET
Bu çalışma, Balıkesir’ in Bandırma ilçesinde yer alan Kuş Cenneti Milli Parkı ve çevresindeki ağaç ve çalı
türlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Araştırma; 2017-2018 yıllarında ilkbahar, yaz ve sonbahar
mevsimlerinde yapılan arazi çalışmaları ile gerçekleştirilmiştir. Toplanan türler herbaryum tekniğine uygun
olarak kurutulmuş ve herbaryuma yerleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, çalışma alanında 28 familyaya
ait 46 cins ve bu cinslere ait 57 tür ve tür altı takson belirlenmiştir. En fazla taksona sahip familyalar
sırasıyla Rosaceae (10 takson), Oleaceae (5 takson), Salicaceae (5 takson) ve Fagaceae (4 takson)’ dir.
Tespit edilen taksonların %42’ si (24 takson) ağaç, %39’ u (22 takson) çalı ve %19’ u da (11 takson) hem
çalı hem de küçük ağaççık formundadır. Tehlike kategorilerine göre taksonların %65’ i (37 takson) LC
kategorisinde, %9’ u (5 takson) DD kategorisinde yer almaktadır. Fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı
incelendiğinde, taksonların %19’ u Akdeniz elementi, %19’ u Avrupa-Sibirya elementi, %4’ ü Doğu Akdeniz
elementinde yer almaktadır. Taksonların %58’ inin ise elementi bilinmemektedir. Sonuç olarak araştırma
alanındaki bu ağaç ve çalı türleri, hem kuşlar için yuva hem de meyve ve tohumları kuşlar için besin olarak
kullanılmaktadır. Bu türlerin kuşların yaşamsal faaliyetler için önemli olduğu için korunması
gerekmektedir.
Anahtar sözcükler: Manyas gölü, kuş cenneti, flora, Balıkesir, ağaç, çalı
JEL Kodu: Q23
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Trees and Shrubs in Bird Paradise National Park
(Bandırma/Balıkesir) and its Surroundings

Assoc. Prof. Dr. Selami SELVİ 1
Prof. Dr. Gülendam TÜMEN 2
Prof. Dr. Fatih SATIL 3

ABSTRACT:
This study was carried out to determine the tree and shrub species in the Bird Paradise National Park in
Bandırma, Balıkesir. Research were carried out with field studies which have done spring, summer and
autumn seasons In 2017-2018. The collected species were saved according to the herbarium technique
and placed in the herbarium. As a result of the research, 46 genera and 57 taxa belonging to 28 families
were determined in the study area. The families with the highest taxa are Rosaceae (10 taxa), Oleaceae
(5 taxa), Salicaceae (5 taxa) and Fagaceae (4 taxa) respectively. Of the identified taxa, 42% (24 taxa)
were trees, 39% (22 taxa) were bushes and 19% (11 taxa) were both bushes and small trees. According
to the hazard categories, 65% of taxa (37 taxa) are in LC category and 9% (5 taxa) are in DD category.
When the distribution of phytogeographical regions is examined, 19% of taxa are in Mediterranean
element, 19% are in Euro-Siberian element and 4% are in Eastern Mediterranean element. The element
of 58% of the taxa is unknown. As a result, these trees and shrub species in the research area are used
both as a nest for birds and as fruit and seeds for birds. These species need to be protected as they are
important for the vital activities of birds.
Keywords: Manyas lake, bird paradise, flora, Balıkesir, tree, bush
Jel Code: Q23
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GİRİŞ
Ilıman iklim kuşağında yer alan ülkemiz, 11 bini aşkın bitki çeşitliliği ve zengin endemizm
oranı ile dikkati çekmektedir. Balıkesir, farklı iklim, coğrafik ve topografik özellikleri nedeniyle
Marmara bölgesindeki bitki tür çeşitliliği zengin olan illerden birisidir. 2017 yılında yapılan
Biyolojik Çeşitlilik projesi kapsamında Balıkesir ilinde yaklaşık 1876’nin üzerinde bitki taksonu
belirlenmiştir (Tümen ve ark 2017). Bu veriler, Balıkesir florasının zenginliğinin bir göstergesidir.
Çalışmaya konu olan Kuş Cenneti Milli Parkı; 64,1 ha’lık çok küçük bir sahada 266 değişik türden
2–3 milyon kuşa ev sahipliği yapmaktadır. Zengin biyolojik çeşitliliği, benzersiz güzellikteki çok iyi
korunan bir doğası ile alan, Avrupa ve Dünyaya ölçeğinde A sınıfı diplomaya sahiptir (Çakır,
2008). Manyas Kuş gölü ve civarında yapılmış floristik çalışmalara sadece Çarıkçı Ulucutsoy’ un
(2006) yükseklisans tezinde rastlanmıştır. Bu çalışmada Kuş cenneti Milli Parkı’nın gel-git
zonunda yer alan makrofit bitkiler araştırılmıştır. Bunun dışında alana yakın yerlerde yapılmış
bazı floristik çalışmalar mevcuttur (Öner ve Akbin 2010, Tümen ve ark. 2018).
Kuş Cenneti Milli Parkı ve çevresindeki ağaç ve çalı türleri, kuşlar için hem yuva hem de
bu bitkilerin meyve ve tohumları onlar için besin kaynağıdır. Yaban hayvanlarının envanterinde
bitki türlerinin varlığı ve onların dağılımı bu açıdan önem arz etmektedir. Çünkü herhangi bir
alanda yetişme ortamı faktörleri, bitki türlerinin dağılımını, bitkilerin dağılımı ise bu bitkilerin
sağladığı barınma, gizlenme ve beslenme gibi çeşitli fonksiyon ve imkânlardan yararlanan yaban
hayvanlarının sahadaki dağılımını doğrudan etkilemektedir.
Bu çalışmamızda, Kuş Cenneti Milli Parkı ve çevresinde yayılış gösteren ağaç ve çalılar
tespit edilmiştir.

YÖNTEM
Manyas Kuş Gölü, Balıkesir ili sınırları içinde, Manyas ilçesinin kuzeyinde yer almaktadır. Çalışma
alanı Şekil 1’ de verilmiştir.

Şekil 1. Çalışma Alanının Genel Görüntüsü (Çalışma alan sınırları kırmızı çember ile
gösterilmiştir).
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Arazi çalışmaları 2017-2018 yılları arasında; ilkbahar, yaz ve sonbahar mevsimlerinde periyodik
olarak gerçekleştirilmiştir. Arazide yapılan gözlemlerle kuşların beslendiği bitki türleri
belirlenmiştir. Bitki örneklerinin teşhislerinde ve adlandırılmasında temel kaynak olarak “Flora
of Turkey and the East Eagean Islands” (Davis 1965-85; Davis vd, 1988; Güner vd, 2000) adlı
eserlerden faydalanılmıştır. Alanda tespit edilen taksonların bilimsel ve türkçe isimleri Güner ve
ark. (2012)’ a göre, taksonların tehlike kategorileri ise IUCN (2019)’ a göre Tablo 1’de
sunulmuştur.
BULGULAR
Araştırma sonucunda, çalışma alanında 28 familyaya ait 46 cins ve bu cinslere ait 57 tür ve tür
altı takson belirlenmiştir. Bu taksonların bilimsel/türkçe isimleri, endemizm durumu, hayat
formları ve tehlike kategorileri, alfabetik olarak familyalarına göre düzenlenmiş ve Tablo 1’ de
sunulmuştur. Yine araştırma sonucunda, çalışma alanında 24 takson ağaç, 22 takson çalı ve 11
taksonun da hem çalı hem de küçük ağaççık formlu olduğu tespit edilmiştir. Şekil 2’ de
taksonların hayat formalarına göre dağılımı gösterilmiştir.

Şekil 2. Hayat formuna göre taksonların dağılımı
Araştırmada en fazla takson içeren familyanın 10 takson ile Rosaceae olduğu görülmüştür. Bu
familyayı sırasıyla 5’ er taksonla Oleaceae ve Salicaceae, 4 taksonla Fagaceae ve 3’ er taksonla
Ericaceae ve Fabaceae familyaları takip etmektedir (Şekil 3).
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Tablo 1. Çalışma alanında tespit edilen ağaç ve çalı türleri.
Familya

Taksonlar

Türkçe Adı

Fitocoğrafik Bölge

Endemizm

Hayat formu

Adoxaceae
Anacardiaceae
Anacardiaceae
Asparagaceae
Betulaceae
Cannabaceae
Cistaceae
Cistaceae
Elaeagnaceae
Ephedraceae
Ericaceae
Ericaceae

Sambucus nigra L.
Cotinus coggygria Scop.
Pistacia terebinthus L. subsp terebinthus
Ruscus aculeatus L
Alnus glutinosa (L.) Gaertn. subsp. glutinosa
Celtis australis L.subsp. australis
Cistus creticus L.
Cistus salvifolius L.
Elaeagnus angustifolia L.
Ephedra foeminea Forssk.
Arbutus andrachne L.
Arbutus unedo L.
Erica manipuliflora Salisb.
Robinia pseudoacacia L.
Colutea cilicica Boiss. & Balansa
Spartium junceum L.
Quercus cerris L.
Quercus coccifera L.
Quercus infectoria Oliv.subsp. infectoria
Quercus pubescens Willd.
Juglans regia L.
Vitex agnus-castus L.
Laurus nobilis L.
Tilia tomentosa Moench
Ficus carica L. subsp. carica
Morus alba L.
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. angustifolia
Olea europaea L. subsp. europaea
Chrysojasminum fruticans (L.) Banfi
Ligustrum vulgare L.
Phillyrea latifolia L.
Pinus brutia Ten.
Pinus pinea L.

Ağaçmürver
Boyacısumağı
Menengiç
Tavşanmemesi
Kızılağaç
Çitlenbik
Laden
Kartli
İğde
Borotu
Sandalağacı
Kocayemiş
Püren
Yalancı Akasya
Patlangaç
Katırtırnağı
Saçlımeşe
Kermes Meşesi
Mazımeşesi
Tüylü Meşe
Ceviz
Hayıt
Defne
Gümüşiıhlamur
İncir
Ak Dut
Sivridişbudak
Zeytin
Boruk
Kurtbağrı
Akçakesme
Kızılçam
Fıstıkçamı

Akdeniz
D. Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz
Avrupa-Sibirya
Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz
Avrupa-Sibirya
Akdeniz
Akdeniz
Akdeniz
Avrupa-Sibirya
Akdeniz
D.Akdeniz
-

-

Çalı, Ağaçcık
Çalı
Çalı, Ağaçcık
Çalı
Ağaç
Ağaç
Çalı
Çalı
Ağaç
Çalı
Çalı
Çalı
Çalı
Ağaç
Çalı
Çalı
Ağaç
Ağaç
Ağaç
Ağaç
Ağaç
Çalı
Çalı, Ağaçcık
Ağaç
Ağaç
Ağaç
Ağaç
Ağaç
Çalı
Çalı
Çalı, Ağaçcık
Ağaç
Ağaç

Ericaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fabaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Fagaceae
Juglandaceae
Lamiaceae
Lauraceae
Malvaceae
Moraceae
Moraceae
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Oleaceae
Pinaceae
Pinaceae
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-

-

-

-

Tehlike
Kategorisi
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
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Platanaceae
Rhamnaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Rosaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Salicaceae
Sapindaceae
Sapindaceae
Smilacaceae
Styracaceae
Tamaricaceae
Ulmaceae
Vitaceae

Platanus orientalis L.
Paliurus spina-christi P. Mill.
Pyrus communis L.subsp. communis
Mespilus germanica L.
Pyracantha coccinea M.Roem.
Rosa canina L.
Rubus sanctus Schreb.
Crataegus monogyna Jacq. var. monogyna
Cydonia oblonga Mill.
Malus sylvestris (L.) Mill.subsp. orientalisBrowicz
Prunus dulcis (Mill.) D. A. Webb
Prunus spinosa L.
Populus alba L var. alba
Populus tremula L. subsp. tremula
Salix alba L subsp. alba
Salix cinerea L.var. cinerea
Salix caprea L.
Acer campestre L.subsp. campestre
Acer negundo L.
Smilax aspera L.
Styrax officinalis L.
Tamarix smyrnensis Bunge
Ulmus minor Mill.
Vitis vinifera L.

Doğu Çınarı
Karaçalı
Beyarmudu
Muşmula
Ateşdikeni
Kuşburnu
Böğürtlen
Yemişen
Ayva
Ekşelma
Badem
Çakaleriği
Akkavak
Titrekkavak
Aksöğüt
Bozsöğüt
Sorgun
Ovaakçağacı
İsfendan
Gıcırdikeni
Ayıfındığı
Ilgın
Ovakaraağacı
Asma

Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya
Avrupa-Sibirya
-

-

-

-

Ağaç
Çalı
Ağaç
Çalı
Çalı
Çalı
Çalı
Çalı, Ağaçcık
Çalı, Ağaçcık
Çalı, Ağaçcık
Çalı, Ağaçcık
Çalı, Ağaçcık
Ağaç
Ağaç
Ağaç
Çalı
Çalı, Ağaçcık
Ağaç
Ağaç
Çalı
Çalı, Ağaçcık
Çalı
Ağaç
Çalı

DD
LC
LC
LC
DD
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
LC
DD
LC
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Şekil 3. En fazla takson içeren familyalar
Taksonlar, tehlike kategorilerine göre ele alındığında %65’ i (37 takson) LC kategorisinde, %9’ u
(5 takson) DD kategorisinde yer almaktadır. 15 taksonun (%26) ise herhangi bir tehlike
kategorisinin olmadığı saptanmıştır (Şekil 4).

Şekil 4. Taksonların tehlike kategorilerine göre dağılımı.
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Fitocoğrafik bölgelere göre dağılımı incelendiğinde, taksonların %19’ u Akdeniz elementi, %19’
u Avrupa-Sibirya elementi, %4’ ü Doğu Akdeniz elementinde yer almaktadır. Taksonların %58’
inin ise elementi bilinmemektedir (Şekil 5).

Şekil 5. Taksonların fitocoğraifk bölgelere göre dağılımı.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Araştırma sonucuna göre; tür ve tür altı takson sayısı bakımından, araştırma bölgesinde
yer alan en zengin familyaların; Rosaceae (10 takson), Oleaceae (5 takson), Salicaceae (5 takson)
Fagaceae (4 takson) ve Ericaceae (3 takson) familyaların olduğu tespit edilmistir.
Araştırma alanının vejetasyon yapısı incelendiğinde sucul vejetasyonun hâkim olduğu
görülmektedir. Bu zona ait yaygın türler;
Karasal zon vejetasyonu, daha çok odunsu formda; çalımsı ve ağaçsı türlerden
oluşmaktadır. Bu zonda en baskın türler; Salix alba subsp. alba (Aksöğüt), Fraxinus ornus (Çiçekli
dişbudak), Rosa canina (Kuşburnu), Rubus sanctus (Böğürtlen), Quercus pubescens (Tüylü meşe)
ve Quercus coccifera (Kermes meşesi)’ dir. Geçiş zonunda ise, köklü su üstü bitkileri
görülmektedir. Bu zonda baskın görülen türler; Phragmites australis (Saz), Tamarix tetrandra
(Ilgın), Juncus acutus subsp. acutus (Kofa), Juncus heldreichianus subsp. heldreichianus
(Dombayotu), Typha angustifolia (Saz), Typha domingensis (Şeytanmumu), Potentilla recta
(Dikparmakotu), Arundo donax (Kargı) ve Alopecurus arundinaceus (Kamış tilkikuyruğu)’ dur.
Bölgedeki bu ağaç ve çalı türleri, hem kuşlar için yuva hem de meyve ve tohumları kuşlar
için besin olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde bulunan önemli av kuşları besin ve barınma
ihtiyaçlarını orman içi ve kenarı meralardaki ağaç ve çalılık alanlardan karşılamaktadır. Kınalı
keklik; kayalıklar, taşlık seyrek otlu ve çalılı tepe ve dağ yamaçlarında yaşar, çayır ve meralarda
bulunan çeşitli yem bitkilerinin otu, tohumları ve böceklerle beslenir, beslenmeleri bitkiseldir.
Kum kekliği; yuvasını çayır ve meralar içindeki otlar, çalılar ve taşlar içine yapar, besinini
çoğunlukla mera bitkilerinin tohumları oluşturur. Çil keklik, yuvasını uzun ve sık otlar ile tarla
kenarlarında bulunan sık diken ve çalılar arasına yapar.
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ABD’ de yapılan bir araştırmada Sülün; seyrek ağaçlı ve otluk açık arazilerde, ufak koruluk
ve çalılıklarda yaşar. Çoğunlukla kültür arazilerinde beslenir (Putnamm, 1999). Turaç, uzun otlu
çayırlıklarda, ekin tarlalarında, çalılık ve fundalıklarda; diğer bir deyişle daha çok kendini
gizleyebildiği yoğun bitki örtülü yerlerde bulunur (Hocaoğlu, 1992).
Milli park ve çevresindeki ağaç ve çalılar kuşların yaşamsal faaliyetler için önemli
olduğu için korunması gerekmektedir.
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Gönen Çayı Deltası Sulak Alanında (Balıkesir) Arazi
Kullanımı/Arazi Örtüsü Değişimi (1990-2018)

Doç. Dr. Emre ÖZŞAHİN 1
Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÖZDEŞ 2
Dr. Öğr. Üyesi İlker EROĞLU 3

ÖZET:
İnsan-mekân etkileşiminin arttığı günümüzde arazi kullanımı çok boyutlu ve karmaşık bir karakter
kazanmıştır. Kritik öneme sahip doğal alanlardaki hassas ekosistemlere zarar vermeye başlayan bu durum,
kültürel ve biyolojik çeşitlilik bakımından yeryüzündeki en önemli ekosistemlerden biri olarak
değerlendirilen sulak alanlarda yaygın olarak görülmektedir. Arazi kullanım değişiklikleri nedeniyle tehdit
altında kalan sulak alanlardan birisi de Gönen Çayı deltasıdır. Ulusal öneme sahip bir sulak alan şeklinde
tescillenen bu saha, aynı zamanda deniz ve kara ekosistemlerinin kesiştiği kırılgan bir coğrafya işlevindeki
akarsu deltası karakteriyle ön plana çıkmaktadır. Gönen Çayı deltası sulak alanında yıllardır geleneksel
karakter gösteren insan ve mekân arasındaki ilişki, yakın zamanda degredasyona uğramıştır. Bu değişim
ve dönüşüm süreciyle birlikte sahadaki arazi kullanım özellikleri marjinal bir yapıya kavuşmuştur. Bu
çalışmada Gönen Çayı deltası sulak alanında meydana gelen arazi kullanım değişikliklerinin açıklanması
amaçlanmıştır. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli tekniklerle 1:25.000 ölçekli topografya haritaları
temelinde şekillendirilen çalışma; 1990, 2000, 2012, 2018 tarihli uydu görüntülerinin analizlerine dayalı
bir şekilde üretilen arazi kullanımı haritalarıyla desteklenmiştir. Çalışma teması uzun soluklu arazi
çalışmalarıyla güçlendirilmiştir. Çalışma sonucunda büyük bir kısmı şahsi arazilerle kaplı olan sahanın
ağırlıklı olarak tarımsal faaliyetler amacıyla kullanıldığı anlaşılmıştır. Uydu görüntülerinin analizlerinden
elde edilen verilere göre sahada son 28 yıllık zamanda en büyük değişikliklerin son 5 yıllık sürede
gerçekleşmiş olduğu tespit edilmiştir. Zira geleneksel olarak tahıl (özellikle de pirinç) tarımın yaygın olduğu
sahada, sulak alanın önemli bir kısmını kapsayan Tahirova Tarım İşletmesi arazileri özel bir şirket
tarafından uzun süreli (2013-2043) kiralanarak meyve plantasyonlarına dönüştürülmüştür. Bu
plantasyonlarda şeftali, kayısı, erik, kiraz, elma, vişne ve armut türü meyveler yetiştirilmektedir. Gönen
Çayı deltası sulak alanı ekosisteminin sürdürülebilir kullanımı için koruma-kullanma dengesinin gözetildiği
planlamaların bir an önce hayata geçirilmesi gerekmektedir. Ayrıca sahaya yönelik daha çok ve spesifik
akademik çalışmaların yapılması da elzemdir.
Anahtar sözcükler: Arazi kullanımı, Coğrafi değişimler, Gönen Çayı deltası sulak alanı.
JEL Kodu: Q3, R14.
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Landuse/Landcover Changes (1990-2018) at Gonen River Delta
Wetland (Balıkesir)

Doç. Dr. Emre ÖZŞAHİN1
Öğr. Gör. Dr. Mehmet ÖZDEŞ2
Dr. Öğr. Üyesi İlker EROĞLU3

ABSTRACT:
Predomination of natural environment by human resulted a rapid increase in human-environment
interactions. This interaction caused land-use and land-cover gaining a multidimensional and complex
characteristic. One of the most controversial land-use types is considered to be highly productive deltas
and wetlands. Wetlands are considered to be highly significant ecosystems in terms of natural and
biological diversity. Gönen river delta harbours one of the most important wetlands in Turkey threatened
by landuse changes. This wetland, which has been registered as a national (protected) wetland area, also
stands out with the character of a river delta in the function of a fragile geography where sea and land
ecosystems intersect. The interactions between man and environment in the Gönen river delta wetlands,
which had a long-time characteristic relationship, has recently undergone a rapid transformation. As a
result of this transformation process, land-use characteristics in the area has changed. In this study, it is
aimed to explain the land use changes occurring in the wetland of Gönen river delta. Using Geographical
Information Systems (GIS) supported techniques the study is based on 1: 25.000 scale topography and
land-use maps of 1990, 2000, 2012, 2018 derived from satellites. The theme of the study was also
supported by long-term fieldwork and data collection. The area, which is mostly covered with private
lands, is mainly used for agricultural activities. Preliminary results indicated that during the last 28 years
period, most changes occurred in the last 5 years. This is because Tahirova Agricultural Enterprise, which
traditionally occupied as grain fields (especially rice) were landed to a private company in 2013 for 30
years and converted to fruit plantations. The fruits grown in these plantations are peach, apricot, plum,
cherry, apple, cherry and pear. For sustainable use of the Gönen river delta wetland ecosystem,
conservation-use balance must be planned and implemented urgently. It is also essential that more and
specific academic studies are conducted in the field.
Keywords: Land use, Geographical changes, Gönen river delta wetland.
JEL Code: Q3, R14.
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GİRİŞ
İnsan-mekân etkileşiminin arttığı günümüzde arazi kullanımı çok boyutlu ve karmaşık bir
karakter kazanmıştır (Sarı ve Özşahin, 2016: 14). Kritik öneme sahip doğal alanlardaki hassas
ekosistemlere zarar vermeye başlayan bu durum, kültürel ve biyolojik çeşitlilik bakımından
yeryüzündeki en önemli ekosistemlerden biri olarak değerlendirilen sulak alanlarda yaygın
olarak görülmektedir (Arı, 2018: 349). Arazi kullanım değişiklikleri nedeniyle tehdit altında kalan
sulak alanlardan birisi de Gönen Çayı deltasıdır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2016
yılında Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan şeklinde tescillenmiş (Anonim, 2017) bu saha, aynı
zamanda deniz ve kara ekosistemlerinin kesiştiği kırılgan bir coğrafya işlevindeki akarsu deltası
karakteriyle ön plana çıkmaktadır (Özşahin, 2013: 234). Gönen Çayı deltası sulak alanında
yıllardır geleneksel karakter gösteren insan ve mekân arasındaki ilişki, yakın zamanda
degredasyona uğramıştır (Arı, 2019: 164). Bu değişim ve dönüşüm süreciyle birlikte sahadaki
arazi kullanım özellikleri marjinal bir yapıya kavuşmuştur. Bu çalışmada Gönen Çayı deltası sulak
alanında meydana gelen arazi kullanım değişikliklerinin açıklanması amaçlanmıştır.
İNCELEME ALANI
İnceleme alanı, Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde bulunan ve idari bakımdan
Balıkesir ilinin Gönen ve Bandırma ilçe sınırlarında kalan Gönen Çayı deltası sulak alanıdır (Şekil
1). Deniz ve kara ekosistemlerinin kesiştiği hassas bir coğrafyaya sahip olan inceleme alanı, ulusal
öneme sahip bir sulak alandır. Yüzölçümü 10.000 hektar olan Gönen Çayı deltası sulak alanının
% 13.2’sini hazine, % 32.2’si orman ve % 54,4’ü ise şahıs arazilerinden meydana gelmektedir.
Dolayısıyla inceleme alanında tarımsal amaçlı arazi kullanımı daha yaygındır. Ancak inceleme
alanındaki arazi kullanım özelliklerinde son yıllarda belirgin değişiklikler gerçekleşmiştir.
İnceleme alanının ekolojik yapısı ve coğrafi konumundan kaynaklanan bu değişikliklerin başlıca
nedeni; sanayi, ticaret, avcılık, turizm ve bilimsel amaçlı kullanımların yaygınlaşmasıdır (Orman
ve Su İşleri Bakanlığı, 2012: 275). Böylece yıllardır geleneksel karakter gösteren arazi kullanımı,
yakın zamanda degredasyona uğramış ve sahadaki insan ve mekân arasındaki ilişki olumsuz bir
hal almıştır. Bu durum kültürel ve biyolojik çeşitlilik bakımından oldukça zengin bir yapıda olan
inceleme alanındaki ekosisteme zarar vermeye başlamıştır (Arı, 2018: 350). Günümüzde insan
ve doğa arasındaki ilişkinin insanın lehine doğanın ise aleyhine işlediği inceleme alanında,
sürdürülebilir anlayışla dengeli bir düzenin tanzim edilmesi elzemdir.
YÖNTEM
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) destekli tekniklerle 1:25.000 ölçekli topografya haritaları temelinde
şekillendirilen çalışma; 1990, 2000, 2012 ve 2018 tarihli uydu görüntülerinin analizlerine dayalı
bir şekilde üretilen arazi kullanımı haritalarıyla desteklenmiştir. Arazi kullanım haritalarının
oluşturulmasında 2018 yılı hariç diğer bütün haritalar, CORINE (Coordination of Information on
the Environment) Ulusal Arazi Örtüsü projesine ait sistemden çekilmiştir. 2018 yılı arazi kullanım
haritası ise diğer arazi kullanım haritalarındaki verilerle uyumlu olması için 01.11.2018 tarihli
Landsat uydu görüntüsünün analizine dayalı bir şekilde çizilmiştir. Ayrıca çalışma teması uzun
soluklu arazi çalışmalarıyla güçlendirilmiştir.
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Şekil 1. İnceleme Alanının Lokasyon Haritası
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BULGULAR
Çalışma bulgularına göre 1990-2018 yılları arasında inceleme alanında önemli arazi kullanım
değişiklikleri meydana gelmiştir (Tablo 1; Şekil 2). Bu bağlamda en fazla değişim, 2.1.2. Sürekli
Sulanan Alanlar (%-25.21) ve 2.1.1. Sulanmayan Ekilebilir Alanlar (%+19.28) sınıflarında
yaşanmıştır. Dolayısıyla inceleme alanındaki 2.1.2. Sürekli Sulanan Alanlar küçülürken 2.1.1.
Sulanmayan Ekilebilir Alanlar artmıştır (Tablo 1; Şekil 2; 3). 2000 yılından sonra daha belirgin bir
şekilde hissedilen bu trend, sulama suyunun maliyetindeki artıştan kaynaklanmış olmalıdır. Zira
Arı (2018: 357) yörede yaptığı çalışmalar sırasında sulama suyu maliyetindeki yükselmenin
çiftçileri az ya da hiç suya ihtiyaç duymayan ürünlerin yetiştirilmesine yönettiğini kaydetmiştir.
Tablo 1. İnceleme Alanındaki Arazi Kullanım Sınıflarının 1990-2018 yıllarındaki alansal
dağılışları (%)
Arazi Kullanım Sınıfları
(CORINE 3. Düzey)

1990

2000

2012

2018

1.1.2. Kesikli/Süreksiz Şehir Yapısı

1.47

1.47

1.78

1.78

Fark
(19902018)
+0.31

2.1.1. Sulanmayan Ekilebilir Alanlar

16.55

16.14

36.37

35.83

+19.28

2.1.2. Sürekli Sulanan Alanlar

26.69

26.69

1.48

1.48

-25.21

2.1.3. Çeltik Tarlaları

17.86

17.86

18.13

12.42

-5.43

2.2.2. Meyve Bahçeleri

-

-

2.57

9.31

+9.31

2.2.3. Zeytinlikler

-

-

1.87

1.87

+1.87

2.3.1. Meralar

6.27

6.68

4.15

4.15

-2.12

2.4.2. Karışık Tarım Alanları
2.4.3. Doğal Bitki Örtüsü ile Birlikte Bulunan
Tarım Alanları
3.1.1. Geniş Yapraklı Ormanlar

0.48

0.48

5.05

4.57

+4.09

3.48

3.48

3.50

3.50

+0.02

0.33

0.56

0.03

0.03

-0.30

3.1.2. İğne Yapraklı Ormanlar

0.29

1.13

5.34

5.34

+5.05

3.1.3. Karışık Ormanlar

3.57

3.52

2.03

2.03

-1.54

3.2.1. Doğal Çayırlıklar

4.42

4.42

2.71

2.71

-1.72

3.2.3. Sklerofil Bitki Örtüsü

2.39

2.39

2.01

2.01

-0.38

3.2.4. Bitki Değişim Alanları

6.07

5.06

8.13

8.13

+2.07

3.3.1. Sahiller, Kumsallar ve Kumluklar

0.25

0.25

0.19

0.19

-0.06

3.3.4. Yanmış Alanlar

5.04

5.04

0.00

0.00

-5.04

4.2.1. Tuz Bataklığı

4.62

4.62

4.06

4.06

-0.57

5.1.2. Su Kütleleri

0.22

0.22

-

-

-0.22

-

-

0.21

0.21

+0.21

5.2.1. Kıyı Lagünleri

İnceleme alanında 2012 yılından itibaren önem kazanan 2.2.2. Meyve Bahçeleri, özellikle son 5
yıllık zaman diliminde önemli ölçüde ve sürekli bir şekilde büyüme (%+9.31) eğilimi göstermiştir
(Tablo 1; Şekil 2). Geleneksel olarak tahıl (özellikle de pirinç) tarımın yaygın olduğu inceleme
alanında öne çıkan bu değişimin sulak alanın önemli bir kısmını kapsayan Tahirova Tarım
İşletmesi arazilerinin özel bir şirket tarafından uzun süreli (2013-2043) kiralanarak meyve
plantasyonlarına dönüştürülmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir (Foto 1).
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Şekil 2. İnceleme Alanının 1990, 2000, 2012 ve 2018 Yıllarına Ait Arazi Kullanım Haritaları

Şekil 3. İnceleme Alanında 1990-2018 Yılları Arasında Değişen veya Değişmeyen Arazi
Kullanımının Görüldüğü Yerlerin Dağılış Haritaları
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Foto 1. İnceleme Alanındaki Tahirova Tarım İşletmesi arazilerinin 2012 ve 2018 Yılları
Arasında Görünümü
Zira daha önce pirinç tarımında kullanılan Tahirova Tarım İşletmesi arazilerinde günümüzde sert
çekirdekli şeftali, kayısı, erik, kiraz, elma, vişne ve armut türü meyveler yetiştirilmektedir.
Nitekim inceleme alanındaki 2.1.2. Sürekli Sulanan Alanlar ve 2.1.3. Çeltik Tarlaları (%-5.43)
sınıflarının küçülmesi de ilgili dönüşüm neticesinde gerçekleşmiş olmalıdır (Tablo 1; Foto 2; 3; 4).
İnceleme alanında önemli boyutta değişikliğin izlendiği bir diğer arazi kullanımı (%-5.04) 3.3.4.
Yanmış Alanlar sınıfında tespit edilmiştir. Bu alanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan
ağaçlandırma faaliyetleri sonucunda 3.1.2. İğne Yapraklı Ormanlar (%+5.05) şeklinde dönüşüm
geçirmiştir. İnceleme alanındaki arazi kullanım sınıflarında gerçekleşen diğer değişimler ise
%±5’in altındadır (Tablo 1).

Foto 2. Tahirova Tarım İşletmesi Arazilerinin Havadan Görünümü
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Foto 3. Tahirova Tarım İşletmesi Arazilerinin Havadan Görünümü

Foto 4. Tahirova Tarım İşletmesi Arazilerinin Havadan Görünümü
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Gönen Çayı deltası sulak alanında 1990-2018 yılları arasındaki son 28 yıllık zamanda bazı arazi
kullanım sınıflarında kayda değer değişiklikler yaşanmıştır. Genel olarak saha genelinde 2.1.1.
Sulanmayan Ekilebilir Alanlar ve 2.2.2. Meyve Bahçeleri yaygınlaşırken, 2.1.2. Sürekli Sulanan
Alanlar ve 2.1.3. Çeltik Tarlaları önemli ölçüde azalmıştır. Dolayısıyla inceleme alanında maliyeti
az ve daha fazla gelir getiren ürünlerin yetiştirilmesine yönelik bir dönüşüm gerçekleşmiştir. Bu
dönüşümler arazi kullanımı açısından ekonomik olmayanı daha ekonomik hale getirmeye yönelik
bir girişimin başlangıcı olmuştur. Ancak bu girişimin ekonomik olduğu kadar ekolojik bakımdan
da faydalı olması için koruma-kullanma dengesinin gözetildiği planlamaların yapılması elzemdir.
Zira inceleme alanı, yörede uzun yıllar tarımı yapılan çeltik bitkisinin yerine alternatif olarak
getirilen meyvecilik faaliyetlerine şu an için hem ekolojik hem de kültürel bakımdan yabancıdır.
Dolayısıyla bu durumun olumlu veya olumsuz etkisini ölçmeye yönelik daha çok ve spesifik
akademik çalışmalar yapılmalıdır.
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Morfometrik İndisler Kullanılarak Potansiyel Erozyon
Sahalarının Belirlenmesi: Kapıdağ Yarımadası Örneği

Uzm. Murat FIÇICI 1
Prof. Dr. Abdullah SOYKAN 2

ÖZET:
Kapıdağ Yarımadası ülkemizin kuzeybatısında Marmara Denizi’nin güneyinde ters üçgen bir morfolojiye
sahip ikili tombolo ile anakaraya bağlanmış bir kara parçasıdır. Bu çalışmada yarımada üzerinde
yarımadanın sahip olduğu tektonik aktivitenin meydana getirdiği topografya özelliklerinin yarımada
üzerinde kurulu akarsu ağları ile bağlantısı bir arada değerlendirilerek rill ve gully erozyonlarının mevcut
durumları ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Bu bağlamda yarımada üzerinde akarsu güç indeksi (spi= stream
power index), yüzey nemlilik indeksi (cti/twi= compound topography index) ve vadi tabanı düzlük indeksi
(multi resolution index of valley bottom flatness) hesaplamaları yapılmıştır. Akarsu güç indeksi -43,92 ile
51,96 arasında yarımadayı meydana getiren granit intrüzyonlarının oluştuğu arızalı topografyalarda artış
göstermektedir. Yüzey nemlilik indeks değerleri ise -6907,7 ile 12504,4 arasında değişkenlik
göstermektedir. İndeks değerlerinin negatif olduğu sahalar rill ve gully erozyonlarının geliştiği sahalara
karşılık gelirken pozitif değerler erozyonla taşınan sediment madde miktarının biriktirildiği vadi tabanları
ve ovalık arazilerin oluşmasını sağlamıştır. Vadi tabanı düzlük indeks değerleri ise -178,05 ile 173,12
arasında değişkenlik göstermektedir. Vadi tabanı düzlük indeksine göre negatif değerler yarımada
üzerinde konkav yapıda gelişme gösteren iç bükey ve pozitif anomali değeri gösteren sahalar ise konveks
sahalardan meydana gelmektedir. İndeksin 0 olduğu sahalar ise kompleks yapıda iç ve dış bükey sahaları
karşılamaktadır. Dolayısıyla vadi tabanı düzlük indeksinin pozitif değerlere sahip olduğu araziler tabanda
herhangi bir birikim sahasının olmaması nedeniyle erozyonun şiddetini arttırdığı sahalara karşılık gelirken
negatif anomali gösterdiği konkav yapılı sahalar üzerinde potansiyel erozyon riski açısından daha düşük
sahaların gelişmesini sağlamaktadır. Sonuç olarak akarsu güç indeksi, yüzey nemlilik indeksi ve vadi tabanı
düzlük indekslerine bağlı olarak yarımadanın merkezi arızalı topografyaları üzerinden ve batı
kesimlerinden Marmara Denizi içlerine doğru üzerinde gully ve rill erozyonunun şiddeti nizami bir azalış
arz etmektedir. Marmara Denizi’ne kıyısı olan güçlü akarsular üzerinde ise yarımada içlerine doğru üçgen
morfolojiye sahip ovalık arazilerin gelişmesi söz konusudur.
Anahtar sözcükler: Morfometrik indis, Kapıdağ Yarımadası, Oyuntu Erozyonu, Yüzey Erozyonu
JEL Kodu: C02- Mathematical Methods
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Determination of Potantial Erosion Areas Using Morphometric
Indices: The Case of Kapidag Peninsula

Murat FIÇICI 1
Abdullah SOYKAN 2

ABSTRACT:
The Kapidag Peninsula is a land connected to the mainland by a double tombolo with an inverted triangle
morphology in the South of the Marmara Sea, in the northwest of our country. In this study, the
connection between the topography features of the peninsula and its tectonic activities on the peninsula
where the river networks established on the peninsula were evaluated together, and the current
conditions of the rill and gully erosion were investigated. In this context, stream power index (spi),
topographic compound index (cti) and multi resolution index of valley bottom flatness calculations were
made on the peninsula. The stream power index is between -43.92 and 51.96 and increases in defective
topographies where granite intrusions make up the peninsula. Compound topography index values are
between -6.907,7 and 12.504,4. Negative index values means that correspont to sites where rill and gully
erosion develop, while positive values led to the formation of valley bottoms and plains where the
amount of sediment transported by erosion was accumulated. Multi resolution index of valley bottom
flatness values vary between -178.05 and 173.12. According to multi resolution index of valley bottom
flatness, negative values consist of concave areas and positive values consist of convex areas on the
peninsula. On the other hand, the fields where index values are 0, this areas are complex structure which
consist of concave and convex fields. Therefore, the lands where the multi resolution index of valley
bottom flatness value has positive correspond to the areas where erosion increases the intensity due to
the absence of any accumulation area at the bottom, while the development of lower areas in terms of
potential erosion risk occurs on the concave structures where it shows negative anomaly. As a result,
depending on stream power index, compound topography index and multi resolution index of valley
bottom flatness, the severity of gully and rill erosion over the central defective topographies of the
peninsula and from the western parts towards the interior of the Marmara Sea presents a regular
decrease. There is the development of plains with triangle morphology towards the peninsula where on
strong rivers on the shores of the Marmara Sea.
Keywords: Morphometric index, Kapidag Peninsula, Gully Erosion, Surface Erosion
JEL Code: C02- Mathematical Methods
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GİRİŞ
Hızlı tektonik deformasyonlara maruz kalan sahaları tanımlamak için kullanılan morfometrik
indisler vasıtasıyla havzalara ait özellikler, jeomorfolojik gelişim ve jeomorfolojik ünitelerin
tektonik aktivite tarafından nasıl etkilendiğine yönelik bilgiler kazanılabilir. 1880’li yıllarda önemi
anlaşılan toprak erozyonu ilk kez Alman bilim adamı Ewald Wollny tarafından “Pioneer of soil
and water conservation research (1888)” adlı çalışmada toprağın fiziksel özellikleri ve yüzeysel
akış sularının neden olduğu çalışma ile başlatılmıştır. Toprak erozyonu konusunda morfometrik
indislerin önemi akarsuyun aşındırıcı gücü ve topografik eğim koşullarının bir arada
değerlendirilmesiyle rill ve gully erozyonunun meydana geldiği sahaların tespit edilmesinde
anahtar rol oynamaktadır. Morfometrik indis değerlerinden akarsu güç indeksi, topografik
nemlilik indeksi ve vadi tabanı düzlük indeksi potansiyel rill ve gully erozyonlarının meydana
gelebileceği potansiyel toprak erozyon sahalarının belirlenmesinde önem arz etmektedir.
Bu çalışmada Kapıdağ Yarımadası üzerinde tektonik aktivitenin morfometrik indisler kullanılarak
rill ve gully erozyonları üzerinde nasıl bir etki yarattığı üzerinde durularak akarsu güç indeksi,
topografik nemlilik indeksi ve vadi tabanı düzlük hesaplamaları yapılarak parmak ve oyuntu
erozyonlarının güncel durumları saptanmaya çalışılmıştır.
Çalışma Alanı ve Başlıca Coğrafi Özellikleri
Kapıdağ Yarımadası Türkiye’nin kuzeybatısında Marmara Denizi’nin güneyinde ters üçgen bir
morfolojiye sahip Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın en batısında 28.878 ha bir araziyle ikili tombolo
ile ana karaya bağlanmış bir granit intrüzyonu olarak bulunmaktadır (Şekil 1). Granit intrüzyonu
Fazlıkonağı Formasyonu olarak bilinen metamorfik şistleri biri güney - güneydoğu ve diğeri kuzey
- kuzeybatıda olmak üzere iki sokulum şeklinde parçalamıştır. Güney - güneydoğuda yer alan
granit sokulumu kuzey- kuzeybatıda yer alan sokuluma nazaran daha bazik karakterdedir,
dolayısıyla batıya nazaran yarımadanın merkezi kesiminden doğusuna doğru gözle görülür bir
yükselti farkı meydana gelmiştir. KAF batıdan doğuya doğru sinizoidal bir eğri çizerek doğuya
doğru devam ederken yarımadanın doğusunda kuzeydoğu-güneybatı yönlü uzanış gösteren bir
başka fay ile Çakıl yerleşim biriminin doğusunda Marmara Denizi içerisinde kesişmektedir.
Yarımadada yükselti 0- 807 m arasında değişmektedir. Ortalama yükselti 222.4 m olarak
hesaplanan yarımadanın en yüksek noktasını merkezi iç kesimde yer alan Kurtkaya T. (807 m)
oluşturmaktadır, bu saha asit karakterde granit intrüzyonunun meydana geldiği saha olması
hasediyle doğuya nazaran daha yüksek ve arızalı bir topografik yapıya sahiptir (Şekil 2).
Çalışma sahasında eğim koşulları 0-67˚ arasında değişkenlik göstermektedir. Çalışma sahasının
ortalama eğimi 23.3˚ dir. Yarımadanın batı - kuzeybatı ve kuzey kesimleri eğim değerlerinin artış
gösterdiği sahalara karşılık gelirken güney- güneydoğu ve Marmara Denizi içlerine doğru
sokulum gösteren üçgen morfolojiye sahip ovalık arazilerde en düşük değerlere sahiptir.
Yarımada genelinde eğim, yarımadayı meydana getiren volkanik intrüzyon, tektonik aktivite ve
akarsu aşındırmasına bağlı olarak değişme göstermektedir.
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Şekil 1: Kapıdağ Yarımadası Lokasyon Haritası

Kapıdağ Yarımadası Üst Paleozoik yaşlı batı - doğu yönlü uzanış gösteren Fazlıkonağı Formasyonu
–metamorfik şistler- arasına sokulum göstermiş Üst Kretase - Paleosen yaşlı Kapıdağ Graniti,
mercekler halinde sokulum gösteren Üst Paleozoik yaşlı kireçtaşları ve Kuaterner yaşlı güncel
sedimanların oluşturduğu bir kütledir (Ovalıoğlu 1969; Gözler 1984).
Yarımada genelinde toprak erozyonu yarımadayı meydana getiren batı - merkezi iç kesimlerde
doğuya nazaran daha düşüktür. Morfometrik indis değerlerine göre toplam toprak erozyonuna
nazaran bu sahalar rill ve gully erozyonu açısından doğuya oranla daha yüksek eğilim
göstermektedir. Yarımadanın doğu kesimlerinde ise toplam toprak erozyonu daha şiddetlidir. Bu
durum yarımadanın bu kesiminde fizyolojik kuraklığın daha şiddetli ve bitki kapalılığı açısından
daha fakir olmasına bağlanabilir.
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Şekil 2: Kapıdağ Yarımadası Jeoloji Haritası

YÖNTEM
Rill ve gully erozyonu meydana gelebilecek potansiyel sahaların belirlenmesine yönelik
yürütülen bu çalışmada çalışma sahasına ait SYM (DEM- Digital Elevation Model) ve 1/100.000
ölçekli H19; G19 ve H20 Bandırma jeoloji harita paftalarından faydalanılmıştır. Çalışma sahasına
ait SYM çalışma sahası 1/25.000 ölçekli G19d3; G19c4; G19c3; H19a2; H19b1; H19b2 ve H20a1
paftalarından üretilen 10 m çözünürlükteki izohips serilerinden üretilmiştir.
Bu çalışmada parmak ve oyuntu erozyonlarının muhtemel yerlerini tespit edebilmek amacıyla
akarsu güç indeksi (stream power index), yüzey nemlilik indeksi (cti/twi= compound topography
index) ve vadi tabanı düzlük indeksine (multi resolution index of valley bottom flatness) yönelik
indis uygulamaları yapılmıştır. Akarsu güç indeksi (spi) için çalışma sahasına ait izohipsler analog
olarak ArcGIS ortamında sayısal morfolojik veri haline dönüştürülmüştür. Oluşturulan SYM,
araştırma sahasındaki akış yönü ve akış toplamı verisine –hydrological modelingdönüştürülmüştür, yine SYM verisinden mekansal analizlemeye tabi tutulma işlemine
yönelinerek sahaya ait eğim haritası oluşturulmuştur. Oluşturulan raster formattaki veriler
literatür taramasına uygun bir şekilde akış toplamının eğim ile çarpılması sonucu akarsu güç
indeksi elde edilmiştir.
SPI= ln(flow accumulation + .001)*(eğim/100)+.001)
=ln(DAi*tan(Gi ) (Galzki vd., 2015)
DA= Drenaj alanı
Gi= Eğimin tanjantı
= Ω= pgQs (Bognauld eşitliği)
Ω= Akış kanalının birim uzunluk başına akış gücü (W/m)
P (rho)= Su yoğunluğu (1.000 kg/m3)
g= Yerçekimsel hızlanma (9,8 m/s2)
S= Kanal eğimi
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Yüzey nemlilik indeksi/ bileşik topografik indis hesaplaması (cti/TWI) oluşturulmuş akış toplamı
ve eğim raster formatındaki haritaların birbirine bölünmesi sonucu oluşturulmuştur. Vadi tabanı
düzlük indeks hesaplaması çalışma sahasında eğim pozisyonu hesaplaması ile elde edilmiştir.
CTI= ln(flow accumulation+.001)/(eğim/100)+.001)
BULGULAR
Akarsu Güç İndeksi (Stream Power İndex-SPI)
Akarsu güç indeksi, akan su kütlesinin aşındırıcı gücünün bir ölçüsüdür. SPI hesaplamasında
akarsuyun akaçlama alanı ve eğim özelliklerinin çarpılması sonucu gullyler ortaya çıkar. Gullyler
daha şiddetli bir erozyon şeklidir, yani eğim değerlerinin artış gösterdiği sahalarda ortaya çıkar.
Genellikle gullyleri meydana getiren derine yarılmış dişliler kirlenemeyecek kadar geniş ve
derindir. Bu nedenle bu sahalarda yer alan gullylerin varlığı toprak ve besin kaybının yüksek
olduğunun bir göstergesidir (EVAAL, 2014). Akarsu gücü indeksinin yüksek olduğu sahalarda
tektonik aktiviteye bağlı olarak eğim değerlerinin yükselmesi sonucu aşındırıcı gücün artması
durumu söz konusudur (Schumn vd., 2000; Burbank ve Anderson 2001). Bazı araştırmacılar bu
indeksin varyanslarını geçici gullylerin yerini tespit ve tahmin etmede kullanmışlardır. Thorne vd.
1986 yılında yaptıkları çalışmada bu indeksi plan eğriliği ile çarptı ve hem geçici gullylerin hem
de lokasyonlarını 1 yıllık çalışma sonundaki gelişmelerini tahmin etmede kullanmışlardır (Evans,
1980).
Kapıdağ Yarımadası’nda SPI değerleri -43.92 ile 51.96 arasında değişmektedir. Ortalama SPI
değeri yarımada için 0.09 olarak hesaplanmıştır. Yarımadanın batı, güneybatı, kuzeybatı ve
merkezi kesimi ile kuzey kesimlerinde SPI değerleri oldukça yüksek çıkmıştır. Batıda Kesikdağ T.,
Yatak T.’nin güney kesimleri; güneybatıda Tavşan T. civarı Mırın T.’nin kuzeyi oldukça yüksek
eğim değerlerine sahip arazilerdir. Dolayısıyla bu sahalar üzerinde SPI indis değerleri yüksek
çıkmakta ve gullylerin iyi geliştiği sahalar olarak karşımıza çıkmaktadır. Ayrıca yarımadanın
merkezi kesiminde yükseltinin en fazla olduğu Kurtkaya T. civarı ve tepenin kuzeydoğusunda yer
alan Sığıryatak T. güneyi ile Çavlı T.’nin güney kesimleri SPI indis değerlerinin yüksek olduğu ikinci
bir kesimi meydana getirmektedir. Bu sahalar asit karakterde granit intrüzyonlarının meydana
geldiği ve arızalı topografik yapıları nedeniyle oyuntu erozyonu açısından yüksek risk grubuna
giren sahalar içerisinde yer almaktadır. SPI indis değerleri açısından yarımada üzerinde en düşük
noktaları ise yarımadanın doğusunda yer alan Pirenlik T., Kuku T. ve İlyas T. üçgeninin meydana
getirdiği platoluk sahalar ile Yukarıyapıcı yerleşim birimi çevresi, yarımdanın güney, güneybatı
ve doğusunda yer alan Yeltepe ile Karşıyaka yerleşim birimi arasında kalan sahalar
oluşturmaktadır. Yüzey nemlilik indis değerleri açısından bu sahalar aynı zamanda erozyonla
taşınan malzemenin birikim sahaları ya da eğim değerlerinin en düşük olduğu ve gullylerin
gelişmesine olumsuz etkide bulunan sahalar olarak karşımıza çıkmaktadır (Şekil 3).
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Şekil 3: Kapıdağ Yarımadası Akarsu Gücü İndeksi (SPI) Haritası

Bileşik Topografik İndeks (CTI- Compound Topographic İndex)
Bileşik topografik indeks sabit durumlu bir ıslaklık indeksidir – topografik ıslaklık indeksi olarak
da bilinir – ve akış yönüne dik olan birim genişlik başına birim eğim ve yukarı çığır akışına katkı
sağlayan bir fonksiyondur. CTI silt yüzdesi, organik madde içeriği ve fosfor gibi toprak
özellikleriyle yüksek derecede ilişkili olduğu tespit edilmiştir (Moore vd., 1993). Gessler vd.
tarafından bileşik topografik indeks hesaplaması;
CTI = ln(As/tanβ) formülde As = spesifik toplama alanı, akış yönüne dik olan birim genişlik başına
m2 olarak ifade edilir ve β radian cinsinden ifade edilen eğim açısıdır.
CTI değerleri Kapıdağ Yarımadası genelinde – 6.907,7 ile 12.504,4 arasında çıkmıştır. Ortalama
CTI değeri ise 376,6 olarak hesaplanmıştır. En düşük CTI değerleri yarımadanın doğu kesiminde
yer alan İlyas T., Kuku T. ve Pirenlik T. arasında kalan plato sahaları üzerinde hesaplanmıştır. Bu
sahalar üzerinde fizyolojik kuraklığın yüksek olmasına bağlı olarak rill erozyonunun gelişmesi
durumu söz konusudur. CTI değerlerinin yüksek olduğu sahalar ise SPI indeks değerlerinin negatif
değerlerde seyrettiği Marmara Denizi içerisine doğru üçgen morfolojiye sahip ovalık araziler ile
Karşıyaka yerleşim birimi civarında bulunan platoluk sahaya karşılık gelmektedir. Dolayısıyla bu
sahalar erozyonla taşınan sediment malzemenin birikim sahalarını karşılamaktadır. CTI
değerlerinin düşük olduğu sahalar ise yarımadanın daha çok batı ve merkezi kesimlerinde yer
alan arızalı topografyalar üzeinden gerçekleşmektedir. Bu sahalar üzerinde orman örtüsünün
yoğun olması nedeniyle yıllık toprak erozyonu düşük değerlerde çıkmaktadır. Dolayısıyla bu
sahalar üzerinde orman örtüsünün tahrip edilmesi sonucu toprak erozyonu şiddetli düzeyde
kendini gösterecek bir durum olarak görülmektedir (Şekil 4).
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Şekil 4: Kapıdağ Yarımadası Bileşik Topografik İndeksi (CTI) Haritası

Vadi Tabanı Düzlük İndeksi- Eğim Pozisyonu (Multi Resolution Index of Valley Bottom FlatnessMRVBF)
Vadi tabanı düzlük indeksi jeomorfolojide aşınım ve birikim sahalarının birbirinden ayrılması ve
tektonik aktivitenin aktif durumu hakkında bilgi sunmaktadır (Burbank ve Anderson, 2001). Eğim
poziyonu açısından yarımada genelinde iç bükey ve dış bükey eğrilikler rill ve gully erozyonlarının
gelişmesine pozitif ya da negatif yönde etkilerde bulunmaktadır. Yarımada eğim pozisyonu
değerleri -178,05 ile 173,12 arasında değişkenlik göstermektedir. Ortalama eğim pozisyonu
durumu ise -0,533 olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla yarımadanın negatif değerler gösterdiği ve
artık iç kuvvetlerin yerini dış güçlerin ele geçirmesi durumu söz konusu olduğu söylenebilir.
Kapıdağ Yarımadası genelinde pozitif anomali gösteren dış bükey (konveks) yapıdaki sahalar,
yarımadanın güneyinde Belkız yerleşim biriminden kuzeybatıya doğru bir hat boyunca, merkezi
arızalı topografyalar ile doğuda Camitarla T. ve kuzeydoğuda Aktaş T.’ye doğru gelişmiştir. Bu
sahalar üzerinde rill ve gullylerin gelişme durumu konkav yapıdaki eğriliklerin geliştiği arazilere
oranla daha yüksek seviyede kendini göstermektedir. Bu duruma neden olan temel faktör ise
akarsu akaçlama havzalarında yüksek çığırlarda akış gösteren akarsuların hızlanması ve hızlanma
sonucu aşınarak taşınan malzemenin tabanda herhangi bir birikim platformuna sahip olmaması
durumu gösterilebilir (Şekil 5).
Çalışma sahası üzerinde konkav yapıda iç bükey eğrilikler ise negatif anomali gösteren
yarımadanın doğu, güneydoğu, güneybatı ve Yukarıyapıcı yerleşim birimi civarı ile Marmara
Denizi içlerine doğru sokulum göstererek oluşum gösteren ovalık araziler üzerinde kendini
göstermektedir. Bu sahalar rill ve gully erozyonlarına maruz kalan sahalardan aşındırılarak
taşınan malzemenin biriktirildiği sahalara karşılık gelen ve birikim platformlarına sahip alanlardır.
Birikim sahalarına karşılık gelen bu sahalar üzerinde yarımadanın sahip olduğu kıyı yerleşmeleri
kurulmuştur. 2. Sınıf tarım arazilerine karşılık gelen bu sahalar üzerinde tarımsal etkinlikler ve
güney kesimlerde turizme yönelik çalışmalar yürütülmektedir.
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Şekil 5: Kapıdağ Yarımadası Eğim Pozisyonu Haritası

SONUÇ ve ÖNERİLER
Kapıdağ Yarımadası Üst Paleozoik yaşlı metamorfik Fazlıkonağı şistleri arasına biri batıda ve
diğeri güneydoğuda Üst Kretase- Paleosen yaşlı Kapıdağ Graniti’nin intrüzyonu sonucunda kara
haline gelmiş ve Kuvaterner’de ikili tombolo ile Anadolu kara parçasına birleşmiş bir yarımadadır.
Morfometrik indisler kullanılarak Kapıdağ Yarımadası genelinde rill ve gully erozyonları ortaya
çıkarılmıştır. Uygulanan indis değerlerine göre yarımadanın daha çok merkezi, kuzey ve güneykuzeybatı istikametinde gullylerin önemli oldukları sonucuna ulaşılmıştır. Fakat bu arazilerin
yoğun orman örtüsü altında kalması nedeniyle sadece anakaya erozyonunun meydana geldiği
tespit edilmiştir. Ancak CTI değerleri yarımadanın özellikle doğu kesiminde rill erozyonunun
önemli ölçüde yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca gullylerin gelişmesi vadi tabanı düzlük ya da
eğim pozisyonu analizine göre SPI değerlerinin yüksek olduğu sahalar ile paralellik
göstermektedir. Ayrıca çalışma sahasında uygulanan indis değerlerinin ortalamasına göre
yarımada üzerinde iç dinamiklerin yerini dış güçlerin aldığını ortaya koymuştur.
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Göçlerin Gölü: Manyas Gölü Çevresinde Uluslararası Göçler,
Kültür ve Yaşam

Prof. Dr. Yılmaz ARI 1

ÖZET:
Sulak alanlar yaban hayatı ve insan yaşamı için oldukça önemli olmasına rağmen, insanlık tarihinin uzunca
bir döneminde birinci gruptakiler için cazip bir alan, ikinci gruptakiler için ise uzak durulması gereken bir
alan olmuştur. Sulak alanlar yaban türleri için uygun habitat sağlarken, riskli olmaları, bazı hastalıkların
kaynağı olarak algılanmaları ve barındırdığı doğal tehlikeler nedeniyle insan topluluklarının uzun süre uzak
durmayı tercih ettiği alanlardır. Ancak teknolojik gelişmeler sayesinde sulak alanların barındırdığı risklerin
bertaraf edilmesi, bu alanları yaban hayatı için olduğu kadar insan toplulukları için de cazip hale getirmiştir.
Böylece son 100 yıldır sulak alan çevresindeki değerli arazilerde önemli göç hareketleri sonucunda yeni
yerleşmeler kurulmaya başlanmıştır. Bu çalışma bu bağlamda Manyas Gölü’ne yönelen uluslar arası
göçleri ele almaktadır. Özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun 93 Harbi’nden (1977-78 Osmanlı-Rus Savaşı)
sonra Kafkaslar ve Balkanlarda kaybettiği topraklardan Anadolu’ya yoğun bir göç dalgası yaşandığı
bilinmektedir. 93 Harbi’ni takip eden 50-60 yılda hem Kafkaslardan hem de Balkanlardan gelen, farklı etnik
kökenlere ve kültürlere ait nüfus Manyas Gölü etrafına yerleşmiş ve burada yeni yerleşmeler kurmuşlardır.
Bu çalışmada bu göçlerin tarihi süreci incelenmekte ve farklı bölgelerden gelen, farklı yaşam tarzına sahip
insan topluluklarının bir sulak alan ekosistemine nasıl adapte olduğu incelenmektedir. Çalışma şu sorulara
cevap aramaktadır: 1877 ile 1925 yılları arasında Manyas Gölü çevresine hangi uluslar arası göçler
olmuştur? Manyas Gölü hangi özellikleri ile uluslar arası göçlerin çekim merkezi haline gelmiştir? Farklı
etnik grupların göl kaynaklarını kullanma stratejileri nasıl farklılaşmakta ya da benzeşmektedir? Farklı fiziki
ortamlardan gelen ve farklı kültürel özelliklere sahip gruplar, günlük yaşamlarını devam ettirirken
karşılaştıkları sorunları hangi stratejiler ile aşmaktadır? Bu soruları cevaplayabilmek için Manyas Gölü
çevresindeki köylerde uzun dönemli saha çalışmaları yapılmıştır. Gözlem ve mülakatlarla günlük yaşam ve
doğal kaynak kullanma stratejileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışma sonuçları, her ne kadar farklı yerlerden
ve kültürlerden gelseler de Manyas Gölü’nün bu farklı insan grupları için ortak bir yaşam alanı olduğunu
ve göl çevresinde gelişen kültürün farklılıkların ortadan kaldırılmasında kilit bir rol oynadığını
göstermektedir.
AnahtarKelimeler: Manyas Gölü, Uluslararası Göçler, Sulak Alanlar, Doğa Koruma
JEL Kodları: F22, Q1, Q20
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Lake of Migrations: International Migrations, Culture and Life
around Lake Manyas

Prof. Dr. Yılmaz ARI 1

ABSTRACT:
Although wetlands are very important for wild and human life, it has been an attractive area for the first
group and an area to be avoided for the second group for a long time in human history. Wetlands provide
suitable habitats for wild species, but they are risky, perceived as a source of some diseases, and because
of the natural hazards they contain, human communities preferred to stay away for a long time. However,
thanks to technological developments, the elimination of the risks of wetlands has made these areas
attractive for human communities as well as for wildlife. Thus, as a result of significant migration
movements, new settlements have started to be established in the valuable lands around the wetlands
for the last 100 years. In this context, this study deals with international migration to Lake Manyas. It is
known that especially after the 93 War of the Ottoman Empire (1977-78 Ottoman-Russian War), there
was an intense wave of migration to Anatolia from the lands the Ottoman Empire lost in the Caucasus and
the Balkans. In the 50-60 years following the War of 93, the population of different ethnicities and cultures
from both the Caucasus and the Balkans settled around Lake Manyas and established new settlements
there. This study examines the historical process of these migrations and investigates how human
communities from different regions with different lifestyles adapt to a wetland ecosystem. The study
seeks to answer the following questions: What international migrations occurred around Lake Manyas
between 1877 and 1925? Manyas Lake has become a center of attraction for international migrations.
How do different ethnic groups' strategies for using lake resources differ or are similar? What strategies
do the groups coming from different physical environments and having different cultural characteristics
overcome the problems they face in their daily lives? In order to answer these questions, long-term
fieldwork was conducted in the villages around Lake Manyas. Daily life and natural resource utilization
strategies were tried to be understood through observations and interviews. The results of the study show
that, although they come from different places and cultures, Lake Manyas is a common habitat for these
different groups of people and the culture developed around the lake plays a key role in eliminating
differences.
Keywords: Lake Manyas, International migration, Wetlands, Nature Conservation
JEL Code: F22, Q1, Q20
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GİRİŞ
Manyas Gölü gibi sulak alanlar, insan topluluklarının ihtiyaç duyduğu bir çok yaşamsal desteği
sağlamasından dolayı insanlık tarihi boyunca önemli bir yerleşme alanı olmuştur (Arı, 2001; Arı,
2003a; 2003b). Sulak alanlar zaman zaman da riskli olmaları, bazı hastalıkların kaynağı olarak
algılanmaları ve barındırdığı doğal tehlikeler nedeniyle insan topluluklarının uzun süre uzak
durmayı tercih ettiği alanlardır. Ancak teknolojik gelişmeler sayesinde sulak alanların barındırdığı
risklerin bertaraf edilmesi, bu alanları yaban hayatı için olduğu kadar insan toplulukları için de
cazip hale getirmiştir. Böylece son 100 yıldır sulak alan çevresindeki değerli arazilerde önemli
yerleşmeler kurulmuş ve göç hareketleri yaşanmıştır.
Bu çalışma bu bağlamda Manyas Gölü’ne yönelen uluslararası göçleri ele almaktadır. Özellikle
Osmanlı İmparatorluğu’nun 93 Harbi’nden (1977-78 Osmanlı-Rus Savaşı) sonra Kafkaslar ve
Balkanlarda kaybettiği topraklardan Anadolu’ya yoğun bir göç dalgası yaşandığı bilinmektedir
(Arı, 1995). 93 Harbi’ni takip eden 50-60 yılda hem Kafkaslardan hem de Balkanlardan gelen,
farklı etnik kökenlere ve kültürlere ait nüfus, Manyas Gölü etrafına yerleşmiş ve burada yeni
yerleşmeler kurmuşlardır. Hatta Manyas Kuş Cenneti’nin biyolojik çeşitlilik ve kuş göçleri
bakımından önemini ilk fark eden kişi olan Ord. Prof. Dr. Curt Kosswig de Türkiye’ye gelmiş bir
göçmendi. Bu çalışmada bu göçlerin tarihi süreci incelenmekte ve farklı bölgelerden gelen, farklı
yaşam tarzına sahip insan topluluklarının bir sulak alan ekosistemine nasıl adapte olduğu
incelenmektedir. Çalışma şu sorulara cevap aramaktadır: 1877 ile 1925 yılları arasında Manyas
Gölü çevresine hangi uluslar arası göçler olmuştur? Manyas Gölü hangi özellikleri ile uluslar arası
göçlerin çekim merkezi haline gelmiştir? Farklı etnik grupların göl kaynaklarını kullanma
stratejileri nasıl farklılaşmakta ya da benzeşmektedir? Farklı fiziki ortamlardan gelen ve farklı
kültürel özelliklere sahip gruplar, günlük yaşamlarını devam ettirirken karşılaştıkları sorunları
hangi stratejiler ile aşmıştır?
YÖNTEM
Yukarıdaki araştırma sorularını cevaplayabilmek için Manyas Gölü çevresindeki köylerde uzun
dönemli saha çalışmaları yapılmıştır. Gözlem ve mülakatlarla günlük yaşam ve doğal kaynak
kullanma stratejileri anlaşılmaya çalışılmıştır. Çalışmanın örneklemini oluşturan Eski Sığırcı,
Bereketli, Ergili ve Salur köylerinde katılımlı gözlem yolu ile yerel halkın geleneksel bilgisi ışığında
yerleşme tarihi ve yaşam şekilleri anlaşılmaya çalışılmıştır. Özellikle sözlü tarih yolu ile dünyanın
farklı yerlerinden Manyas Gölü etrafındaki köylere göç etmiş kişiler ya da bu kişilerin aile ferleri
ile yüz yüze görüşmeler yapılmıştır. Sözlü tarih bilgileri literatür bilgileri ile karşılaştırılmış ve
farklı kaynaklardan teyit edilmiştir. Ayrıca alanı etkileyen kuş göçleri ile insan göçleri
karşılaştırılarak her iki göç hareketinin Manyas Gölü ve çevresi üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bu
amaçla kuş göçleri rotalarını gösteren harita (Şekil 1) ile insan göçlerini gösterir harita (Şekil 2)
karşılaştırılarak benzerlikler ortaya konulmuştur.
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Şekil 1. Kuş Göçlerinin Ana Güzergahları
(Kaynak: http://www.longozukoru.org/longoz/detay/Kuslar/17/10/0)
BULGULAR
Manyas Gölü çevresindeki en eski yerleşim kanıtı, gölün güneydoğu köşesindeki Ergili
Köyü'ndedir. Burada yer alan antik kent Daskyleion'daki kazılar, Pers Satrapları tarafından M.Ö.
7. yüzyılda inşa edilmiş bir sınır yerleşimi ortaya çıkarmıştır (Akurgal 1955; Bakir 1989; 2003).
Alan, geç Bizans dönemine kadar neredeyse sürekli yerleşilmiş gibi görünmektedir. Ancak Bizans
sonrası bölgedeki yaşam izlerini gösteren hiçbir arkeolojik kanıt bulunamamıştır. Köylülerin sözlü
tarihine göre ise, gölün kuzey tarafındaki kıyı kesimine son 100 yılda yerleşilmiştir. Buna karşılık,
arşiv kayıtları, gölün güney tarafında Osmanlı döneminde göreceli olarak büyük yerleşim
yerlerinin olduğunu göstermektedir. Evliya Çelebi 1658 yılında Bursa’dan Gönen’e seyahat
ederken güney kıyısından geçtiği Manyas Gölü hakkında da bilgiler vermektedir. O seyahati
sırasında Evliya Çelebi Bolcaağaç (Bugünkü Bölceagaç köyü) köyünü ziyaret ettiğini, bu köyde
haftalık bir Pazar kurulduğunu ve yaklaşık 50,000 kişinin bu pazara geldiğini kaydeder.
Literatürden bu pazarda göl kaynaklarından üretilen birçok ürünün de satıldığı anlaşılmaktadır.
Evliya Çelebi göl ile ilgili olarak: “Göl etrafından yüksek sazlıklar vardır…yılın belli bir mevsiminde
bu sazlar yerel halk tarafından toplanıp, işlenerek şaşırtıcı güzellikte renk renk namazlıklar,
yataklar ve yer kaplamaları yapılır” demiştir (Çelebi, 1658; 1635).
Evliya Çelebi’nin yazdıkları dışında gölün önceki kullanımları hakkında fazla bilgi yoktur. Önceki
literatürün bu yönde iddiası olmasına rağmen (Sayhan 1987, 1990), göl alanının Osmanlı
Padişahlarının ya da şehzadelerinin avlanma ya da balık tutma alanı olduğuna ya da buranın
padişahın kullanımına ayrılmış bir rezerv olduğuna dair somut bir bilgiye sahip değiliz.
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Önceki göçler ve alanın etnik ve kültürel yapısı, yerel toplumların göl kaynaklarını nasıl
kullandığına önemli ölçüde etki ettiğinden burada alanın etnik yapısı ve göç tarihine
değinilecektir.
Yukarıda değinildiği gibi Manyas Gölü çevresindeki en eski yerleşme, gölün güneydoğu
köşesindeki Hisartepe üzerinde kalıntılarına rastlanılan Daskyleion antik kentidir. Göl etrafında,
kıyıdan uzak başka yerleşmeler de olmasına rağmen, göl kıyısındaki ilk yerleşme izi buradadır.
Daskyleion M.Ö 7 yy. dan Bizans dönemi sonuna kadar sürekli yerleşilmiş bir alandır. Ancak
arkeolojik kazılarda Bizans döneminden sonra buradaki yerleşmenin devam ettiğine dair bir
kalıntıya rastlanılmamıştır. Daskyleion antik kentindeki kazılar 1950 yılından beri devam
etmektedir ve halen gün yüzüne çıkarılmamış kalıntılar mevcut olup, alanın tam bir tarihi halen
yazılabilmiş değildir. Bakır (1988; 1989), burada, göl kıyısı boyunca Lidya Krallığı valileri ve Pers
satraplarının sarayları olduğu ve göl çevresinin o zaman bir park olarak ayrıldığını, o nedenle
buranın aslında dünyanın ilk milli parkı olduğunu iddia etmektedir. Modern milli park kavramı
düşünüldüğünde her ne kadar bu iddianın bir geçerliliği olmasa da alanın milattan önceki
dönemlerde de önemli bir doğa alanı olduğu ve rekreasyon amaçlı olarak kullanıldığı
anlaşılmaktadır (Bakır 1988; 1989).
Göl çevresindeki modern yerleşmeler içerindeki en eski yerleşmeler, göl kıyısında değil, kıyıdan
uzak alanlarda kurulmuştur. Her ne kadar göle ismini veren Manyas ilçe merkezi yerleşmesi
gölün güney kıyısı boyunca 1980’li yıllarda yapılan setler nedeniyle göl kıyısından 7-8 km içeride
kaldıysa da, bu tarihten önce göl seviyesinin yükseldiği sonbahar ve kış aylarında göl bugünkü
Manyas yerleşmesi yakınlarına kadar gelmekteydi (Arı, 2001). Doğal ortama adaptasyon
stratejileri geliştiren yerel halk, Manyas ilçe yerleşmesi ile göl arasında kalan alandaki
yerleşmeleri, Kızıksa ve Salur köylerinde olduğu gibi ya doğal yükseltiler üzerine ya da yükseltilen
araziler üzerine kurmuştur. Bu köylerden Salur köyü 1964 depreminden sonra, köyün hemen
güneyindeki yamaç arazilere taşınmıştır. Gölün kuzeyindeki eski yerleşmeler olan Külefli ve Çepni
gibi yerel halk tarafından Manav ya da Gacal olarak adlandırılan eski yerleşmeler yerleşik Türkler
tarafından kurulmuştur. Bu köyler göl etrafındaki en geniş tarım alanlarına sahiptir ve esasen
tarımcı köylerdir.
Göl kıyısında kurulan yerleşmelerin tarihi ise büyük ölçüde son 200 yılda yaşanan göçlerle ilgilidir.
Bu göçler sonunda gölün hemen kıyısında kurulan ilk yerleşme, gölün güneybatı kıyısında kurulan
Kocagöl (Kazak) Köyüdür. Rusya’dan kaçarak Osmanlıya sığınan Hırıstiyan Ortodoks Kazaklardan
oluşan bir grup 1660’li yıllarda Anadolu’ya gelerek, tatlı su balıkçılığı yapabilecekleri çeşitli göl
kenarlarına yerleşmişlerdir (Fındıkoğlu, 1966; Hinçer 1962). Bir kısmı Beyşehir Gölü kıyısına
yerleşen bu grubun bir kısmı da Manyas Gölü kıyısındaki Kocagöl Köyünü kurmuştur. Rusya’da
Kafkasların batısında Kuban ırmağı boylarında balıkçılıkla geçinen bu grup, Anadolu’ya göç
ettiğinde de yine balıkçılık yapabileceği alanlara yerleşmek istemişlerdir. Yaklaşık 10,000 Kazak
1660’larda Anadolu’ya gelerek tatlısu gölleri etrafında yerleşmiştir (Hinçer, 1962). Bu durum
yerleşilen yere adaptasyonu kolaylaştıran bir durumdur çünkü yaşam şekillerinde fazla değişiklik
olmamıştır. Kazaklar, Kuban bölgesinden önce Tuna deltasına, oradan da Anadolu’ya göç
etmişlerdir (Evdokimova, 1999). Esasen Manyas ve Beyşehir Gölü kıyısında yerleşen bu grup, tüm
Türkiye’deki tatlısu göllerinde mevsimsel olarak balıkçılık yapmaktaydı. Nitekim Özesmi (1999)
bu Kazaklardan bir grubun 19 yy. ın sonunda Kızılırmak Deltasında da balıkçılık yaptığını ifade
etmiştir.
Kazakların önemli bir kısmı son 40-50 yılda çoğu politik olan çeşitli nedenlerle Anadolu’dan tekrar
Rusya’ya, A.B.D.’ye ve Kanada’ya göç etmişlerdir (Hinçer, 1962; Findikoglu 1966; Benninghaus,
1989). Kazakların nereye göç etmesi gerektiği ile ilgili Kazak grupları arasında uzun süreli
tartışmalar ve istişareler olmuş ve sonunda bazıları Rusya’ya geri gitmiş, Bazıları da A.B.D ve
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Kanada’ya gitmişlerdir. İlk geri göç, Kazakların kurmuş olduğu ikinci köy olan gölün kuzeyindeki
bir kıyı gölü olan Bereketli köyünden olmuştur. Bu köye yerleşen Kazaklar 1928 yılında toplu
olarak Rusya’ya göç etmişler, onların yerine de Yunanistan’dan gelen Pomaklar yerleşmiştir
(Fındıkoğlu, 1962). Kocagöl köyündeki Kazaklar ile de istişare eden grup, Rusya’ya gittikten
sonra, Kocagöl Kazaklarının da Rusya’ya göç etme kararına yardımcı olması için bir haberleşme
yöntemi geliştirmişlerdir. Buna göre:
"Bereketli Kazakları Rusya'ya gidecekler ve oradan Kocagöl'e resim göndereceklerdi.
Aradaki parolaya göre Bereketlideki Kazak cemaati eğer gönderecekleri resimde ayakta poz
vermişler iseler, her şey iyi ve normaldi. Kocagöl Kazakları da Rusya'ya göç edebilirlerdi. .
Yok eğer sandalyeye oturarak resim çektirmiş iseler, durum kötü idi. 1928 yılı yaz ortalarında
Bandırma körfezine giren bir şilep, bir hafta gibi uzun müddet içinde Bereketli Kazaklarını
alarak yola koyuldu. Bu gidişten sonra Kocagöllüler büyük bir meraka kapılmışlardı. Acaba
gelecek resim nasıl olacaktı? Bu bekleme belki bir iki ay sürdü. Sonunda Rusya'dan köy
papazı adına bir mektup geldi. İki gün beklenildi. Zarf bir Pazar günü bütün Kocagöl
Kazaklarının toplandığı kilisede büyük bir ihtimamla açıldı. Mektuptan çıkan resim
enteresandı. Bütün Bereketli Kazakları, bir evde kilimlerin üstünde sırt üstü yatmışlar ve
fotoğrafın altına şu ibareleri yazmışlardı. "Değil oturmak sırt üstü yatıyoruz. Keyfimiz beyde
yok” (Fındıkoğlu, 1962; 58-59).

Bunun üzerine Kocagöl Kazakları Rusya’ya geri dönme fikirlerinden vazgeçmişlerdir. Kazakların
Anadolu’ya gelişi ve tersine göç olayı ayrıntılı bazı çalışmalarla ortaya konulmuştur (Fındıkoğlu,
1962; 1966; Somuncuoğlu, 2004). Her ne kadar tersine göçün, Kazakların dini gelenekleri
nedeniyle artık birbirleri ile evlenemeyecek kadar yakın akraba oldukları ve neslin devamı için
bir tedbir olarak yapıldığı ifade edilse de; sözlü tarih bilgilerinden Rusya ile A.B.D arasında 2.
Dünya Savaşı sonunda dünyanın her tarafından görülen rekabet ve mücadelenin Manyas Gölü
kıyısındaki bu küçük köye kadar uzandığı ve Rus propagandacıların göç kararını etkilemek üzere
defalarca bölgeye geldikleri ve toplantılar yaptıkları anlaşılmaktadır (Arı, 2001; 2003; Fındıkoğlu
1966). Sonunda Kocagöl Kazaklarından 1,100’ü 1963 yılında toplu olarak Kacagöl Köyü’nden
ayrılarak Rusya’daki anavatanlarına dönmüştür. Bunlardan bugün Kocagöl’de sadece bir aile
kalmıştır. Vedat (Valedi) Değirmenci kendi ifadesine göre, köydeki Kazakların, 1962 yılında
kendisinin Türkiye’de askerlik yaptığı bir sırada toplu olarak Rusya’ya geri göç etmeye karar
verdiğini, kendisi askerden döndüğünde daha yeni doğum yapmış eşi Anna ve bebeği ile göç
yolculuğunu göze almak istemediği için köyde kalmaya karar vermiştir. Bugün halen ailesi ile aynı
köyde yaşamaktadırlar. Burada kullanılan göç verilerinin bir kısmının kaynağı da kendisidir.
Kazaklar 1962’de toplu olarak ayrılmışlardır ama Manyas Gölü’ne ticari balıkçılığı ve çeşitli balık
avlama yöntemlerini miras olarak bırakmışlardır. Gölde ırıp yöntemi ile balık avının Kazaklar
tarafından bölgeye tanıtıldığı ve sonradan diğer gruplar tarafından da kullanıldığı balıkçılar
tarafından ifade edilmiştir. Günümüzde göl kıyısındaki en önemli balıkçı köyü olan Bereketli Köyü
de Kazaklar tarafından kurulmuştur (Fındıkoğlu, 1966). Andrews bu köyün Kocagöl’deki kiliseden
başka bir kiliseye giden Kazaklar tarafından kurulduğunu belirtmektedir (1989). Burada Kazaklar
tarafından ikinci bir köyün kurulması, balıkçılığın daha verimli yapılmasını sağlamıştır çünkü
böylece göle açılan balıkçılar, ırıp yöntemi gibi 6 gün süren bir faaliyet için kendi köylerine
dönmeden kıyıya çıkabilecekleri yeni bir yerleşmeye sahip olmuş oluyorlardı. Motorun henüz
icat edilmediği ve kayıkların kol ve rüzgâr gücü ile hareket ettirildikleri dönemde bu durum
oldukça önemliydi.
Gölün kuzey kıyıları ise Anadolu dışından, özellikle Kafkaslar ile Balkanlardan gelen Müslüman
göçmenler tarafından iskan edilmiştir (Şekil 2). 1877’den önce ilk göçmenler Balkanların kuzey
taraflarından bölgeye geldiğinde, göl kıyısında birkaç izole olmuş çiftlik evinden başka yerleşme
yoktu (Arı, 2001). Bu dönemden sonra Manyas Gölü çevresini etkileyen üç göç dalgası
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yaşanmıştır. 1877-78 Osmanlı Rus harbinden (Hicri takvimde 1293 yılı olduğu için 93 harbi olarak
bilinir) sonra Rusya, Balkanların bir kısmını işgal ettiğinden bu bölgelerde yaşayan çok sayıdaki
Müslüman nüfus Anadolu’ya göç etmiştir (Karpat, 1990). Bunların çoğu, ataları Anadolu’dan
Balkanlara götürülen Türk nüfustu. Bunlara 93 Muhacirleri adı verilir. 1878 yılı itibari ile bu
göçmenlerden yaklaşık 30,000’i Bandırma civarındaydı (Turan, 1998). Göl kıyısında 93
Muhacirlerinin asıl yerleştiği köy, Osmanlı döneminde Sığırcı Atik olan ismini önce Eski Sığırcı
sonra da 1991 yılında Kuşcenneti olarak değiştiren ve Kuşcenneti Milli Parkı Yönetim Binası’nın
hemen doğusunda kurulu olan köydür. Bu köy halkı buraya yerleştiğinde daha sonra milli park
ilan edilen alan iskan hakkı olarak kendilerine dağıtılmıştı (Arı, 2001). Milli Parkın ilanı ile bu
arazilerin bir kısmı tekrar geri alınmıştır.

Şekil 2. Manyas Gölüne İnsan Göçleri. Farklı Göç Dalgaları Farklı Renklerle Gösterilmiştir.

İkinci göç dalgası Lozan Anlaşması’nın sonucu olarak 1924 Türk-Yunan Nüfus Değişimi anlaşması
sonrasında olmuştur. Aslında 1912 Balkan Savaşı da önemli bir göç dalgasına sebep olmuştur
ancak çalışma alanında kendilerini bu savaşla tanımlayan göçmenlere rastlanmamıştır. Bu
anlaşma çerçevesinde İstanbul’da yaşayan Rumlar ile Batı Trakya’da yaşayan Türkler dışında
kalan bütün Rum ve Türk nüfus yer değiştirecekti. Manyas Gölü kuzey kıyılarındaki Bereketli
Köyü de bu anlaşma çerçevesinde Yunanistan, Kavala ile Kurita köyünden gelen Pomak
Müslüman nüfus tarafından iskan edilmiştir. Köyde yaşayan az sayıda tatar nüfus da vardır. Bu
köye yerleşenlerin akrabaları, 5-6 km batıda Gölyaka köyünü de kurmuşlardır. Karpat (1990)
1860 ile 1914 yılları arasında 5 ila 7 milyon insanın Osmanlı topraklarına göç ettiğini
kaydetmektedir. Balkanlardan ve Kafkalardan Anadolu’ya göçler, hem ayrılan alanın hem de
hedef alanın sosyal, kültürel, ekonomik ve etnik yapısını değiştirmesine rağmen üzerinde
nispeten az akademik çalışma yapılan bir alandır. Bu göç olgusu, bu toplumlarda o kadar iz
bırakmıştır ki aradan birçok nesil geçmesine ve bu göçmenlerden pek azı hayatta kalmasına
rağmen buralarda yaşayan insanlar halen kendilerini muhacir ya da mübadil olarak
adlandırabilmektedirler. Turan (1998) ise 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşından sonra 1 milyondan
fazla Müslüman’ın Anadolu’ya gelmek üzere evini terk ettiğini ve ağır kış şartları ve açlık
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nedeniyle bunlardan yüz binlercesinin yolda öldüğünü kaydetmektedir. Kuşcenneti Köyü’nde
yaşayan 93 muhacirleri atalarının bu acılı hikâyelerini halen hatırlamakta ve kendi çocuklarına
anlatmaktadır. Dünyaca ünlü bir coğrafyacı olan Karl W. Butzer, Türklerin bu göçler ve
sonuçlarını uluslar arası düzeyde yazmadığı ve anlatmadığını, ancak bu göçlerin sonuçları
bakımından o dönemlerde bölgede yaşanan diğer göçlerden bir farkı olmadığını ifade etmiştir
(Kişisel görüşme, 1998, Austin, Texas).
Manyas Gölü çevresindeki yerleşmeleri etkileyen bir diğer göç dalgası, 1952 yılında
Bulgaristan’dan gelenleri ifade eden 52 muhacirleridir. Bu göç dalgası 1948’den sonra
Müslümanlara isimlerini değiştirmeleri, inançlarını tüketmeleri ve Bulgar toplumuna asimile
olmaları konusunda Bulgar Devleti’nin yaptığı baskıların bir sonucuydu (Eminov, 1997).
Balkanlardan gelen göçmenlerin kurduğu ilk köy şimdiki adı Kuşcenneti olan Sığırcı Atik Köyü’dür.
Burayı Güney Romanya ve Kuzey Bulgaristan’dan gelen Türk göçmenler kurmuştur. 1952’de
gelip, buraya yerleşen göçmenlerden bazıları, daha önce gelip, yerleşen 93 Muhacirlerinin
akrabasıydı. Bulgaristan’da Bulgarca konuşmayı öğrenen ve buraya 1952 sonrasında göç eden
bazı yaşlı nüfus dışında köyde herkes Türkçe konuşmaktadır.
Gölün kuzey kıyılarında kurulu olan 2 Pomak Köyü, Bereketli ve Gölyaka akraba topluluklardan
oluşmaktadır. Bu köylerde göç eden ve halen burada yaşayan insanlar hayatlarının sonuna kadar
hem Pomakça hem de Türkçe konuşmuşlardır. Genç kuşak arasında Pomakça gittikçe yok
olmaktadır. Bu Pomak nüfus 1924’ten sonra gelmeye başladığında buralarda Hıristiyan kazaklara
ek olarak Tuna Deltası’ndan göç etmiş birkaç Tatar aile de yaşamaktaydı. Bunlardan Bükreş
yakınındaki Şahman kasabasında doğan Müstecep, buraya yerleşmeyi kendilerinin seçtiğini,
çünkü Tuna deltasında balıkçılık yapmaya alıştıkları için burada daha kolay bir yaşam
sürdüreceklerini düşünmüşlerdir.
Balkanlardan gelen bu göç dalgalarına ek olarak Kafkaslardan da başka bir göç dalgası Manyas
Gölü çevresine ulaşmıştır. Bu göç çerçevesinde Kabartaylar Kafkasya’da Kabardin denen bir
bölgeden, önce 1900 yılında Bursa’ya oradan da 1902 yılında Manyas Gölü kuzey kıyılarına
gelerek Kuş Cenneti Milli Parkı’nın hemen batısında yer alan ve ilk adı olan Sığırcı Mecidiye daha
sonra Yeni Sığırci olarak değiştirilen köyü kurmuşlardır. 1911 yılında köyde 311 aile olmasına
rağmen bunlardan 150’ye yakını daha sonra Kabardin bölgesine geri dönmüştür. Bu nüfusun bir
kısmı da daha sonra Kanada ve A.B.D’ye göç etmiştir. Türkiye’deki iç göçler nedeniyle önce köy
nüfusu oldukça azalmış, emekli nüfusun geri dönerek yeni konutlar inşa etmeleri nedeniyle
günümüzde köyde bir kırsal soylulaştırmadan bahsedebiliriz. Geleneklerine oldukça bağlı olan
bu Çerkez grup kendi arasında halen Kabartay’ca konuşmakta ve Türkçe, ancak okul çağına
gelince öğrenilmektedir.
Manyas Gölü’nün güneyindeki köyler olan Hamamlı, Salur, Kızıksa ve Ergili ise etnik olarak karışık
köyler olup, buralarda muhacirler, Pomaklar, Kafkasyalılar, Çerkezler, Manavlar ve Anadolu’nun
diğer kısımlarından göç etmiş Türkler yaşar.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Göç tarihi ve etnik yapı Manyas Gölü’nün aslında en dikkat çekici özelliklerinden biridir. Bu etnik
grupların her biri farklı fiziki çevrelerden gelmiş ve günlük hayatını sürdürebilmek için yeni yaşam
stratejileri geliştirmek zorunda kalmıştır. Bu grupların her biri kendi yetenek ve ekonomik
alışkanlıklarını bölgeye getirmiş ve bunlar zamanla diğer gruplar tarafından adapte edilmiştir.
Örneğin, Pomaklar bu bölgeye göç ettikleri zaman balıkçılık hakkında hiçbir şey bilmiyorlardı.
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Balıkçılık yapmayı öğrendikleri gibi, yiyecek alışkanlıklarını da balıkları içerecek şekilde
değiştirmişlerdir. Her bir grup anavatanlarına nostaljik bağlarla bağlıdır çünkü bunların hemen
tamamı bir şekilde anavatanlarından göç etmeye zorlanmışlardır. Geldiklere yere bağlılık
duygusu Kabartaylarda çok güçlüdür ve bu duyguyla sürekli olarak şimdi Rusya’da otonom bir
bölge olan Kabardin’e geri göç etmekten bahsetmektedirler. Ancak bir köy sakini Kazaklarda
olduğu gibi geri göç etme fikrinin kendileri için iyi bir fikir olmadığını, çünkü burada Türkiye’de
kendilerini birinci sınıf vatandaş hissettiklerini, ancak şimdi Rusya’da Nalçık’da yaşayan
akrabalarını ziyaret ettiklerinde orada aynı rahatlığı hissetmediklerini ifade etmiştir. İkinci sınıf
vatandaş olma endişesi onları bu fikirlerinden vazgeçirmektedir. Üstelik Kazakların hissettiği
derin kültürel farklılıklar Manyas Gölü çevresindeki diğer gruplar tarafından hissedilmemektedir.
Bütün farklılıklarına rağmen günlük yaşamlarını sürdürebilmek için de yeni doğal kaynak
kullanma stratejileri geliştirmeleri gerekmiştir ve göl aslında bütün bu farklı grupları bir arada
tutarak, ortak bir toplum anlayışı geliştirilmesine katkı yapmıştır.
Manyas Gölü ve çevresi gibi oldukça küçük sayılabilecek bir alanda bu kadar farklı grubun bir
arada yaşadığını, birbirinden öğrendiğini ve diğerlerine öğrettiğini ve barışçıl bir etkileşim
içerisinde yüzyıldır yaşadığını görmek oldukça ilginçtir. Karma köylerde insanlar diğerlerinin
kimliği ve kökeni ile ilgili yüksek duyarlılığa sahiptir. Yerel halk farklı köyleri köy adları ile değil de
etnik yapısı ile adlandırmaktadır. Yerel halk arasında Yeni Sığırcı yerine Kabartay Köyü, Bereketli
yerine Pomak Köyü, hatta uzun zaman önce bölgeden ayrılmalarına rağmen Kocagöl Köyü yerine
Kazak Köyü adı kullanılmaktadır. Her ne kadar yerel halk kendi arasında “diğerleri” ile zaman
zaman şakalar yapmakta ise de göl çevresindeki halk uzun zamandır barış içerisinde, birbirlerini
destekler biçimde, kendi bildiklerini diğerlerine öğretip, diğerlerinden de öğrenerek Manyas
Gölü gibi zengin bir ekosistem içerisinde varlığını sürdürmektedir.
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Manyas (Kuş) Gölü (Balıkesir) Plankton Ekolojisi

Doç. Dr. Kemal Çelik 1

ÖZET:
Bu çalışmanın amacı, Manyas (Kuş) Gölündeki fitoplanktonik ve zooplanktonik organizmaların mevsimsel
değişimlerini gölün bazı fizikokimyasal parametreleriyle ilişkilendirerek gölün trofik durumunu tespit
etmektir. Bu çalışmanın çerçevesi, 2013 ile 2014 yılları arasında Manyas (Kuş) Gölündeki fitoplanktonik
ve zooplanktonik organizmaların tür sayısı ve hücre yoğunluklarındaki mevsimsel değişimleri gölün bazı
fizikokimyasal parametreleri (sıcaklık, ışık geçirgenliği, toplam azot ve toplam fosfor) ışığında
değerlendirilip gölün trofik durumunun ortaya çıkarılmasıdır. Işık geçirgenliği, bir Secchi diski; sıcaklık,
çözünmüş oksijen ve pH bir YSI 6600 sondası ile yerinde; toplam azot ve toplam fosfor ise Balıkesir DSİ 25.
Bölge Müdürlüğü laboratuvarında ölçülmüştür. Plankton örnekleri 2013 ile 2014 yılları arasında,
mevsimsel olarak toplam 8 defa ve dört istasyonda yapılmıştır. Zooplankton dikey ve yatay çekim ile 70
mikron göz açıklığına sahip bir plankton kepçesi ile; fitoplankton yüzeyin 30 cm altından alınan sudan
çöktürme yöntemiyle çalışılmıştır. Fitoplankton sayımı bir Olympus marka mikroskop altında PalmerMaloney sayım kamarası kullanılarak yapılmıştır. Zooplankton teşhis ve sayımları, petri kutularına konulan
4 ml lik süzülmüş su örneğinden en az 200 birey sayıp sonra toplam süzülen sudan birey/m 3 hesabı ile
yapılmıştır. Çalışma sırasında, su sıcaklığı 9 ile 29.4 0C, ışık geçirgenliği 5 ile 62 cm, pH 7.52 ile 9.1, çözünmüş
oksijen 8.48 ile15.5 mg/l, toplam azot 2.1 ile 4.91 mg/l ve toplam fosfor 0.057 ile 0.798 mg/l arasında
değişmiştir. Bacillariophytadan 6, Chlorophytadan 58, Cyanobacteriadan 31 ve Euglenophytadan 23 tür
olmak üzere toplamda 173 Fitoplanktonun türü tespit edilmiştir. Rotifera dan 17, Cladoceradan 9 ve
Copepodadan 3 tür olmak üzere toplamda 29 zooplankton türü tespit edilmiştir. Çalışmanın sonuçları
göstermiştir ki Manyas (Kuş) Gölü, evsel, endüstriyel ve tarımsal atıklarla kirlenmiş durumda olup
hipertrofik durumdadır.
Anahtar sözcükler: Fitoplankton, Manyas (Kuş) Gölü, Zooplankton
JEL Kodu: Q01
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Manyas (Kuş) Lake (Balıkesir) Plankton Ecology

Assoc. Prof. Dr. Kemal Çelik 1

ABSTRACT:
The purpose of this study is to determine the trophic status of the Manyas (Kuş) Lake by associating
seasonal changes of phytoplanktonic and zooplanktonic organisms with some physicochemical
parameters of the lake. The framework of this study is the evaluation of the seasonal changes in the
number of species and cell densities of phytoplanktonic and zooplanktonic organisms in Manyas Lake
between 2013 and 2014 in relation to some physicochemical parameters (temperature, light
transmission, total nitrogen and total phosphorus) to determine the trophic status of the lake.
Light transmission was determined by a Secchi disk; temperature, dissolved oxygen and pH was measured
in situ using a YSI 6600 probe; total nitrogen and total phosphorus was measured in the laboratory of the
25th Regional Directorate of State Hydraulic Works in Balıkesir. Plankton samples were collected 8 times
at four stations between 2013 and 2014 seasonally. Zooplankton collected by vertical and horizontal hauls
using a plankton net with 70 micron mesh size; phytoplankton was collected by sedimentation of water
taken 30 cm below the surface. Phytoplankton counting was performed using a Palmer-Maloney counting
chamber under an Olympus microscope. Zooplankton diagnosis and counts were made by counting at
least 200 individuals from the 4 ml filtered water sample placed in petri dishes and then calculating
individuals/m3 from the total filtered water. During the study, water temperature ranged from 9 to 29.4
0
C, light transmission from 5 to 62 cm, pH from 7.52 to 9.1, dissolved oxygen from 8.48 to 15.5 mg/l, total
nitrogen from 2.1 to 4.91 mg /l and total phosphorus from 0.057 to 0.798 mg/l.
Key Words: Phytoplankton, Manyas (Kuş) Lake, Zooplankton
JEL Code: Q01
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GİRİŞ
Manyas Gölü'ne her yıl milyonlarca kuş uğramakta, kuluçka yapmakta ya da kışlamaktadır.
Dolayısı ile burası yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik için çok önemli bir ekosistem olup ülkemiz
ve bölgemiz için önemli bir ekosistemdir (Kosswig, 1950: 1).
Manyas Kuş Gölü hem Avrupa Konseyi A sınıfı sulak alan diplomasına sahip olup aynı zamanda
RAMSAR Sözleşmesi kapsamındadır (Arı ve Arslan, 2007: 2). Dolayısıyla, göl üzerinde yoğun
çalışmalar yapılmıştır (Mann, 1940: 1-87; Balık vd., 2005: 347–349; Çelik ve Ongun, 2007: 321–
330; Balaban, 2010: 5).
Manyas Gölü’nün Dünya çapında tanıtımda Kosswig (1969: 249-254)’in çalışmalarının yananında
Arı (2001: 1-250)’nın Visions of a Wetland: Linking Culture and Conservation at Lake Manyas,
Turkey adlı eseri ve devamında yaptığı çalışmaların (Arı, 2003; 9-37; Arı, 2003; 75-97; Arı, 2006:
275-302; Arı, 2011: 41-60) katkıları çok büyüktür.
Günümüz koşullarında su kaynaklarının verimli şekilde kullanılması için etkili bir şekilde
yönetilmeleri gerekir. Manyas Gölü yoğun insan ektisine maruz kalmış bir ekosistemdir. Göle
yapılan yapay müdahaleler: 1943 yılında gölün güneyine yapılan setler, 1943 yılında Karadere
üzerine bir regülatör inşası, 1992 yılında gölün güneyine 22 km’lik yeni setlerin yapılması son
olarak 2011 yılında Manyas Barajının yapılması. Bu durum, Manyas (kuş) Gölü ve Cennetinin
yönetim planı çerçevesinde yönetilmesini zorunlu kılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti Orman ve Su
İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 2016 yılında Manyas Gölü alt havzası su kalitesi
eylem planı hazırlanmıştır.
Su kaynaklarının yönetimi ile ilgili çalışmalarda suyun, fiziksel, kimyasal parametrelerinin ortaya
çıkarılmasının yanında ötrofikasyon derecelerinin belirlenmesinde indikatör planktonik türler de
yaygın olarak kullanılmaktadır ( Salmaso vd., 2006; 167–187).
Su ekosistemlerinin madde ve enerji akışında birinci basamağı oluşturan fitoplanktonik
organizmalar, üst basamaktaki canlıların besin kaynağını oluşturmaları ve bazı türlerin su kalitesi
indikatörü olmaları bakımından önemlidir (Kelly vd., 2018; 1364–1376). Zooplankton, sucul
besin zincirinin ikinci basamağını oluşturup sucul türler arasında trofik bir köprü görevi görür
(Wetzel ve Likens, 1991).
Bu çalışmada, 2013 ile 2014 yılları arasında Manyas Kuş Gölündeki fitoplanktonik ve
zooplanktonik organizmaların mevsimsel değişimleri gölün bazı fizikokimyasal parametreleri
(ışık geçirgenliği, toplam azot ve toplam fosfor) ışığında değerlendirilip gölün trofik durumu
ortaya çıkarılmıştır.
Yöntem
Manyas (Kuş) Gölü, Balıkesir ilinin Bandırma ilçesi sınırları içinde ve Marmara denizinin
güneyinde Uludağ ile Biga yarım adasına uzanan bir çöküntü arasında yer alır. Göl 20 km
uzunlukta, 14 km genişlikte ve yaklaşık 17000 hektarlık bir alana sahiptir. Tabanı deniz
seviyesinden 13 m yükseklikte, en derin yeri 5.15 m, tektonik kökenli bir gölüdür. Gölü besleyen
akarsular kuzeyden Sığırcı, güneyden Kocaçay ve Mürvetler dereleridir, gölün çıkış ayağı ise
Karadere’dir.
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Şekil 1. Manyas (Kuş) Gölü Haritası ve Örnekleme İstasyonları
Fizikokimyasal ve plankton örnekleri Ocak 2013-Eylül 2014 tarihleri arasında mevsimsel olarak
alınmıştır. Her örneklemede gölü karakterize eden 4 istasyon seçilmiştir.
Sıcaklık, çözünmüş oksijen ve pH bir YSI 6600 sondası kullanılarak yerinde ölçülmüştür. Işık
geçirgenliği bir Secchi diski ile ölçülmüştür. Toplam azot ve toplam fosfor ölçümleri Balıkesir DSİ
25. Bölge Müdürlüğü laboratuvarında gerçekleştirilmiştir.
Fitoplankton yüzeyin 30 cm altından alınan sudan çöktürme yöntemiyle çalışılmıştır.
Fitoplankton için alınan su örneği kapalı şişelere konulup %4’lük formaldehit damlatılarak fikse
edilip laboratuvara taşınmıştır. Sayım ve teşhisler bir Olympus BX51 marka mikroskop altında
yapılmıştır.
Fitoplankton türleri yaygın teşhis anahtarları kullanılarak yapılmıştır (Round vd., 1990: 125–126;
Huber – Pestalozzi, 1941: 365; 1976: 210; 1983: 1043; Kramer ve Lange-Bertalot, 1999: 876;
Komarek ve Anagnostidis, 2008: 759; John vd., 2003: 703).
Zooplankton örnekleri 70 mikron gözenekli bir plankton kepçesi kullanılarak yatay ve dikey
çekimle alınıp kapalı şişelere konulup %4’lük formaldehit damlatılarak fikse edilip laboratuvara
taşınmıştır.
Zooplankton teşhisleri için petri kutularına konulan 4 ml’lik süzülmüş su örneğinden en az 200
birey sayıp teşhis edilmiştir. Daha sonra toplam süzülen sudan birey/m3 hesabı yapılmıştır.
Zooplankton türleri yaygın teşhis anahtarları kullanılarak yapılmıştır (Kiefer, 1978: 315; Negrea,
1983: 399; Amoros 1984: 63; Koste, 2000: 433–469; Benzie, 2005: 376).
Bulgular
En düşük su sıcaklığı kış döneminde 9 0C, en yüksek sıcaklık ise yaz döneminde 24 0C olarak
ölçülmüştür (şekil 2). En düşük ışık geçirgenliği güz döneminde birinci istasyonda 5 cm olarak, en
yüksek ise kış döneminde üçüncü istasyonda 62 cm olarak ölçülmüştür (şekil 2).
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Şekil 2. Su Sıcaklığı ve Işık Geçirgenliğinin Mevsimsel Değişimi
En düşük çözünmüş oksijen 2013 yaz döneminde üçüncü istasyonda 8.5 mg/l olarak, en yüksek
ise 2014 yaz döneminde yine üçüncü istasyonda 15.5 mg/l olarak ölçülmüştür (şekil 3). En düşük
pH kış döneminde ikinci istasyonda 7.5 olarak, en yüksek ise kış döneminde birinci istasyonda
9.1 olarak ölçülmüştür (şekil 3).
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Şekil 3. Çözünmüş Oksijen ve pH’nın Mevsimsel Değişimi
En düşük toplam azot bahar döneminde üçüncü istasyonda 2.19 mg/l olarak, en yüksek ise kış
döneminde birinci istasyonda 4.91 mg/l olarak ölçülmüştür (şekil 4). En düşük toplam fosfor
bahar döneminde ikinci istasyonda 0.057 mg/l olarak, en yüksek ise yaz döneminde yine ikinci
istasyonda 0.79 mg/l olarak ölçülmüştür (şekil 4).
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Şekil 4. Toplam Azot ve Toplam Fosforun Mevsimsel Değişimi
Bacillariophytadan 61, Chlorophytadan 58, Cyanobacteriadan 31 ve Euglenophytadan 23 olmak
üzere toplamda 173 fitoplankton türü tespit edilmiştir.
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Göl genelinde en yüksek tür sayısı (95) yaz döneminde, en düşük tür sayısı ise (75) kış ve güz
dönemlerinde gözlendi (şekil 5). En yüksek hücre yoğunluğu (9695265 hücre/ml) bahar
döneminde, en düşük hücre yoğunluğu ise (1209565 hücre/ml) kış döneminde gözlendi (şekil 5).
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Şekil 5. Tür Sayısı ve Hücre Yoğunluğunun Mevsimsel Değişimi
Yüzdelik dilimde kış döneminde en yüksek (%58) Bacillariophyta, en düşük (%0.05) Euglenophyta
oluşturdu. Bahar döneminde en yüksek (%90) Bacillariophyta, en düşük (%0.003) Euglenophyta
oluşturdu. Yaz döneminde en yüksek (%77) Cyanobacteria, en düşük (%0.004) Euglenophyta
oluşturdu. Güz döneminde en yüksek (%66) Cyanobacteria, en düşük (%0.003) Euglenophyta
oluşturdu (şekil 6).
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Şekil 6. Fitoplankton Grupları Yüzdelik Diliminin Mevsimsel Değişimi
Birinci istasyonda, Leptolyngbya tenuis kış döneminde, Achnanthes microcephala bahar,
Monoraphidium minutum yaz ve Planktothrix rubescens güz döneminde dominant türler olarak
tespit edilmişlerdir. İkinci İstasyonda, Achnanthes microcephala kış döneminde, Anabaena
spiroides yaz ve Komvophoron constrictum güz döneminde dominant türler olarak tespit
edilmişlerdir. Üçüncü İstasyonda, Achnanthes microcephala kış döneminde, Microcystis
aeruginosa yaz ve Merismopedia tenuissima güz döneminde dominant türler olarak tespit
edilmişlerdir. Dördüncü İstasyonda, Cyclotella stylorum kış, Microcystis aeruginosa ise yaz
döneminde dominant türler olarak tespit edilmişlerdir.
Hücre yoğunlukları açından bakıldığında, birinci istasyonda Euglenphyta grubu yaz döneminde
yoğun olmuştur. İkinci ve üçüncü istasyonlarda, Bacillariophyta grubu kış ve ilkbahar
dönemlerinde, Cyanobacteria grubu ise yaz ve sonbahar dönemlerinde yoğun olmuşlardır.
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Dördüncü İstasyonda, Cyanobacteria grubu yaz ve son bahar dönemlerinde, Bacillariophyta
grubu ise diğer mevsimlerde yoğun olmuştur.
Manyas Gölü’nün zooplankton içeriğine bakıldığında, 17 Rotifera, 9 Cladocera ve 3 Copepoda
olmak üzere toplamda 29 zooplankton türü tespit edilmiştir. Göl genelinde tespit edilen rotifer
türlerinin Sıklıkları (birey/m³) tablo 1 de, kladoser türlerinin Sıklıkları (birey/m³) tablo 2 de ve
kopepod türlerinin Sıklıkları (birey/m3) tablo 3 de gösterilmiştir.
Tablo 1. Tespit Edilen Rotifer Türlerinin Sıklıkları (birey/m³)
Örnekleme Tarihleri
5.01.2013

02.06.2013

27.06.2014

03.09.2014

Brachionus angularis

69507

10469

-

343

1138

38968

13130

-

Brachionus calyciflorus

54269

10469

4885

5016

15529

32552

467823

52183

Brachionus diversicornis

10668

8911

6559

2649

1587

28384

981630

40260

Brachionus forficula

-

-

-

509

-

-

-

2399

Keratella cochlearis

5902

1707

742

254

-

-

-

-

Keratella tecta

22726

14942

1315

1697

3623

19210

-

15241

Lecane clostrocerca

-

-

-

343

897

-

-

-

Trichocerca capucina

2276

-

929

254

-

-

2377

3048

Trichocerca elongata

-

-

-

1009

-

-

-

938

Trichocerca similis

-

2140

376

343

7592

-

-

938

Ascomorpha ovalis

20874

2140

573

1738

-

-

5083

-

Polyarthra vulgaris

18956

61452

-

9107

62705

109907

-

4576

Asplanchna brigthwelli

-

4836

-

1993

-

-

-

-

Asplanchna priodonta

5334

2140

-

2982

-

12815

-

-

Hexarthra mira

-

-

742

-

-

-

-

-

Filinia terminalis

45040

2845

-

-

37831

51984

-

-

Collotheca mutabilis

-

-

-

-

-

-

-

25396

Türler

31.08.2013

30.10.2013

16.03.2014

31.05.2014
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Tablo 2. Tespit Edilen Kladoser Türlerinin Sıklıkları (m³/birey)
Örnekleme Tarihleri
Türler

5.01.2013

02.06.2013

31.08.2013

30.10.2013

16.03.2014

31.05.2014

27.06.2014

03.09.2014

Diaphanasoma brachyurum

-

2140

6351

343

1138

-

5083,41

7176

Daphnia cucullata

-

2140

-

-

-

-

-

-

Daphnia longispina

-

-

1324

-

-

-

-

7176

Ceriodaphnia reticulata

-

-

-

-

-

-

4370

1528

Moina micrura

-

-

4538

-

2276,01

-

33780

-

Bosmina longirostris

67475

6692

44585

82549

50631

58256

448677

147840

Chydorus sphaericus

2675

4267

946

343

2276

-

2968

821147

Leydigia leydigi

-

-

376

-

-

-

-

938

Oxyurella tenucaudis

-

-

-

-

-

-

-

1

Tablo 3. Tespit Edilen Kopepod Türlerinin Sıklıkları (m³/birey)
Örnekleme Tarihleri
5.01.2013

02.06.2013

31.08.2013

Acanthocyclops robustus

6301

157762

53092

Cyclops vicinus

-

-

Mesocyclops leuckarti

-

14942

Türler

30.10.2013

16.03.2014

31.05.2014

27.06.2014

03.09.2014

7473

107835

278253

-

1707

15167

-

-

-

-

-

3414

-

-

-

5514

Tespit edilen zooplankton gruplarının yüzdelik dağılımına bakıldığında %45.02 ile rotifeler en
yüksek, %33.32 ile kladoserler ikinci ve %21.66 ile kopepodlar üncü dilimde yer almışlardır (Şekil
7).

Şekil 7. Zooplankton Gruplarının Yüzdelik Dilimleri

Sonuç ve Öneriler
Secchi diski’i derinliği (ortalama, 25 cm), klorofil-a (ortalama, 0.85 mg/l) ve total fosfor
(ortalama, 0.25 mg/l) konsantrasyonlarına göre Manyas (Kuş) Gölü’nün trofik düzeyi
hipertrofiktir.
Manyas Gölü’nde toplamda 165 fitoplankton türü tespit edilmiştir. Diyatomlar kış ve bahar
mevsimlerinde, Cyanobacteria ve Euglenophyta grupları ise yaz ve son bahar mevsimlerinde
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dominant olmuştur. Gölden 17 Rotifera, 9 Cladocera ve 3 Copepoda olmak üzere toplam 29
zooplankton türü tespit edilmiştir.
Yapılan analizlerde, Anabana spiroides ve Microcytis aeruginosa’nın yaz döneminde yoğun
olarak Manyas (Kuş) Gölünde üreyen mai-yeşil algler oldukları ortaya çıkmıştır. Bu iki türün
baskınlığında yüksek sıcaklık ve yüksek besin tuzları ile düşük ışık geçirgenliğinin etkili olduğu
muhtemeldir (Imai vd., 2009: 171–178).
Yaz dönmelerinde yoğun olarak karşılaşılan Euglenophyta üyelerinden biri Phacus pusillus
olmuştur. Bu tür birinci istasyon olan Sığırcı Deresi girişinde yoğun olarak görülmüştür. Bu
beklenen bir durumdur çünkü genel olarak öglena grubu organik madde açısından yoğun olan
su kütlelerinde yoğun olarak ürer (Shipin vd., 1999: 1645-1651). Sığırcı Derisi büyük bir organik
atık yükünü göle taşıyan su kaynağıdır.
Manyas Gölü’nün zooplankton türleri genel olarak kozmopolit ve ötrofikasyon indikatörü olan
türlerdir. Brachionus calyciflorus, Brachionus diversicornis, Bosmina longirostris ve
Acanthocyclops robustus yıl boyunca görülen türlerdendir ki bu türler ötrofik göllerin
karakteristik türleridir (Paturej, 2006).
Sonuç olarak, ülkemizin önemli sulak alanlarından biri olan Manyas (Kuş) Gölü, evsel, endüstriyel
ve tarımsal atıklarla kirlenmiş durumdadır. Trofik durum açısından bakıldığında gölün hipertrofik
durumda olduğu görülmektedir. Gölün genel ekolojik durumunun iyileştirilmesi için evsel,
endüstriyel ve zirai atıkların göle girişine yasal kısıtlamalar bir an önce getirilmelidir.
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Manyas Gölü Zooplankton Faunası (Balıkesir)
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ÖZET:
Türkiye’de gelişmişliğin ve nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Marmara Bölgesi’nde bulunan altı milli
parktan biri olan Kuş Cenneti Milli Parkı, çalışma alanı olarak seçilmiştir. Bu çalışmanın amacı, Manyas Gölü
zooplankton faunasının ortaya çıkarılmasıdır. Çalışmanın materyalini, Ocak 2013-Eylül 2014 tarihleri
arasında Manyas Gölü’nde mevsimsel olarak gerçekleştirilen 8 arazi çalışmasında toplanan zooplanktonik
organizmalar oluşturmaktadır. Çalışmanın sonucunda 17 tür Rotifera, 9 tür Kladosera ve 3 tür
Kopepoda’ya ait olmak üzere toplam 29 zooplankton türü tespit edilmiştir. Tespit edilen türlerden
Rotifera’ya ait 9 tür, Kladosera’ya ait 2 tür Manyas Gölü için yeni kayıttır.
Anahtar sözcükler: Kuş Cenneti, Manyas Gölü, Zooplankton, Fauna.
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Zooplankton Fauna of Manyas Lake (Balıkesir)

Dr. Elif IRMAK TÜRKMEN 1
Prof. Dr. Kemal ÇELİK 2

ABSTRACT:
The study area, Bird Paradise National Park, is one of six national parks and it is located in the Marmara
Region which has that the highest population density and the most development region in Turkey. The
aim of this study is to determine the zooplankton fauna of Lake Manyas. The material of the study
consisted of zooplanktonic organisms collected in 8 field surveys conducted in the Manyas Lake between
January 2013 and September 2014. As a result of the study, a total of 29 zooplankton species were
identified, 17 species belonging to Rotifera, 9 species to Cladocera and 3 species to Copepoda. 9 species
belonging to Rotifera and 2 species belonging to Cladocera are new records for Manyas Lake.
Keywords: Bird Paradise, Manyas Kuş Lake , Zooplankton, Community.
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GİRİŞ
Türkiye nüfus yoğunluğunun en fazla olduğu Marmara Bölgesi’nde yer alan Manyas Gölü,
İstanbul, Kocaeli, Bursa, Bandırma gibi gelişmiş endüstrinin bulunduğu yerlere yakınlığı
nedeniyle diğer bölgelere nazaran daha çok kirleticilere maruz kalmaktadır. Noktasal veya yayılı
kaynaklardan salınan nütrient maddeler göl su kütlesinin yapısını değiştirmekte ve ötrofik
koşulları daha belirgin hale getirmektedir. Özellikle sanayisi gelişmiş Bandırma ilçesinden
geçerek ilçenin kir yükünü alıp göle taşıyan Sığırcı Deresi gölün büyük ölçekli kirleticilerindendir
(Çelik, 2006:261-262).
Asya, Avrupa ve Afrika arasındaki kuş göç yolları üzerinde bulunan Manyas Gölü, Ramsar Alanı
olması nedeniyle Türkiye’nin uluslararası öneme sahip sulak alanlarından birisidir (Irmak
Türkmen, 2018:36). Göldeki biyoçeşitliliğin korunması için su kütlesindeki değişimlerin izlenmesi
gerekmektedir. Fauna-flora ve fizikokimyasal parametrelerle yapısı ortaya çıkarılan alanlar için
kirliliğin biyoçeşitlilik üzerindeki etkisi fauna-flora elemanlarının bariz değişimiyle görülmektedir.
Sucul ekosistemin indikatörleri olan zooplanktona bakarak incelenen alanın şimdi ve sonrası için
kirlilik- biyoçeşitlilik ilişkisini açıklayabiliriz.
Bu çalışmada, Manyas Gölü’nün güncel zooplankton haritası çıkarılmış ve bunu fizikokimyasal
parametrelerle birlikte değerlendirip gölün kirlilik seviyesi tartışılmıştır.
Çalışma Yerinin Tanımı
Manyas Gölü, Balıkesir ilinin Bandırma ve Manyas ilçe sınırları içinde, Uludağ ile Biga Yarımadası
arasında uzanan bir çöküntünün içinde yer almaktadır. Göl, Manyas ilçe merkezine 10 km;
Bandırma ilçe merkezine 19 km; Balıkesir il merkezine 85 km; Bursa il merkezine 100 km
uzaklıktadır. 20 km uzunluğa, 14 km genişliğe sahip tektonik kökenli, hipertrofik bir tatlı su
gölüdür. Göl tabanı deniz seviyesinden 13 m yükseklikte bulunmaktadır. Gölün alanı yaklaşık
17.000 hektardır. Göl suları ilkbaharda yükselerek kıyıları kaplamakta ve yaz aylarında geri
çekilmektedir. Bu ritmik olay; her sene düzenli bir şekilde tekrarlanmakta ve ekosistemin
çeşitliliği ile devamlılığını sağlamaktadır. En derin yeri ortalama 3 m iken gölün güneyine setler
ve Manyas Barajı inşa edilmesi sonrasında maksimum su seviyesi 5,15 m derinliğe ulaşmaktadır.
Göl, kolloidal kil ihtiva etmesi, sığ ve kuzeydoğudan esen şiddetli rüzgarlara maruz kalması
nedeniyle gölün suyu devamlı bulanıktır. Gölü besleyen akarsular kuzeyden Sığırcı, güneyden
Kocaçay, Kocaavşar ve Mürvetler dereleridir. Gölün çıkış ayağı ise Karadere’dir. Manyas Kuş
Cenneti’nin ortasında bulunan Sığırcı Deresi, fabrikaların yoğun olduğu Bandırma ilçesinden
geçerek göle döküldüğü için endüstriyel kirlilik yükü zengin bir akarsudur. Göl suyunun yaklaşık
%70’ini taşıyan Kocaçay, Balıkesir ilinin İvrindi, Balya ve Manyas ilçelerinden geçerken buraların
evsel ve özellikle tavuk yetiştiriciliği ile kesimhanelerin kirliliğini göle taşımaktadır. Göl alanı
%50,61 oranında tarımsal alanlar, %41,82 oranında orman ve yarı doğal alanlar, %0,56 oranında
sulak alanlar ve %1,66 oranında yapay bölgeler ile çevrilidir (Irmak Türkmen, 2018:32-35).
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Şekil 1: Manyas Kuş Gölü (Balıkesir)

YÖNTEM
Manyas Gölü’nün zooplanktonik yapısını ortaya çıkarabilmek için seçilen 4 istasyondan Ocak
2013- Eylül 2014 tarihleri arasında, mevsimsel olarak toplam vertikal ve horizontal çekimlerle 8
örnekleme yapılmıştır. 1. İstasyon Sığırcı Deresi açıkları; 2. İstasyon göl ortası; 3. İstasyon
Karadere açıkları ve 4. İstasyon Kocaçay açıklarıdır (Şekil 1). Gölün sığ olması nedeniyle
örneklemeler yüzey-dip ayırımı yapılmadan 44-60 mm göz açıklığına sahip Hydrobios marka
plankton kepçesiyle tek seferde alınıp ışık geçirmeyen 0,5L’lik %4 formaldehit içeren kaplarda
fikse edilmiştir. Zooplankton örneklerinin teşhisi Olympus BX51 ve Olympus CX21 model
binoküler mikroskoplarda yapılmıştır. Organizmaların teşhisinde Ruttner-Kolisko (1974), Pontin
(1978), Koste (1978), Segers (1995), Negrea (1983), Einsle (1996), Dussart (1969), Harding ve
Smith (1974) gibi tür teşhis anahtarları ile Gündüz (1997), Ustaoğlu (2012), Güher (2014) gibi
Türkiye’ye özgü zooplankton kontrol listelerinden yararlanılmıştır.
BULGULAR
Manyas Gölü’nün zooplanktonik organizmalarının incelenmesi sonucunda 9 familyaya dağılmış
10 cinse ait 17 Rotifera, 5 familyaya dağılmış 8 cinse ait 9 Cladocera ve 1 familyadaki 3 cinse ait
3 takson Copepoda’ya ait olmak üzere toplam 29 zooplankton türü bulunmuştur.
Çalışma sonucunda teşhis edilen Rotifera, Cladocera ve Copepoda gruplarındaki türlerin
taksonomik durumu Ustaoğlu (2015) eserine ait sistematik düzen esas alınarak aşağıdaki şekilde
sınıflandırılmıştır.
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Phylum: Rotifera Cuvier, 1817
Classis: Eurotatoria De Ridder, 1957
Subclassis: Monogononta Plate, 1889
Superordo: Pseudotocha Kutikova, 1970
Ordo: Ploima Hudson & Gosse, 1886
Familia: Brachionidae Ehrenberg, 1838
Genus: Brachionus Pallas, 1766
Brachionus angularis Gosse, 1851
Brachionus calyciflorus Pallas, 1766
Brachionus diversicornis (Daday, 1883)
Brachionus forficula Wierzejski, 1891
Genus: Keratella Bory de St. Vincent, 1822
Keratella cochlearis (Gosse, 1851)
Keratella tecta (Gosse, 1851)
Familia: Lecanidae Remane, 1933
Genus: Lecane Nitzsch,1827
Lecane clostrocerca (Schmarda, 1859)
Familia: Trichocercidae Harring, 1913
Genus: Trichocerca Lamarck,1801
Trichocerca capucina (Wierzeski & Zacharias, 1893)
Trichocerca elongata (Gosse, 1886)
Trichocerca similis (Wierzeski 1893)
Familia: Gastropodidae Harring, 1913
Genus: Ascomorpha Perty, 1850
Ascomorpha ovalis (Bergendahl, 1892)
Familia: Synchaetidae Hudson & Gosse, 1886
Genus: Polyarthra Ehrenberg, 1834
Polyarthra vulgaris Carlin, 1943
Familia: Asplanchnidae Eckstein, 1883
Genus: Asplanchna Gosse, 1850
Asplanchna brightwellii Gosse, 1850
Asplanchna priodonta Gosse, 1850
Superordo: Gnesiotrocha Kutikova, 1970
Ordo: Flosculariacea Harring, 1913
Familia: Hexarthridae Bartos, 1959
Genus: Hexarthra Schmarda, 1854
Hexarthra mira (Hudson, 1871)
Familia: Filiniidae Harring & Myers, 1926
Genus: Filinia Bory de St. Vincent, 1824
Filinia terminalis (Plate, 1886)
Ordo: Collothecaceae Harring, 1913
Familia: Collothecidae Harring, 1913
Genus: Collotheca Harring, 1913
Collotheca mutabilis (Hudson, 1885)
Phylum: Arthropoda Latreille, 1829
Subphyllum: Crustacea Brunnich, 1772
Classis: Branchiopoda Latreille, 1829
Subclassis: Phyllopoda Preuss, 1951
Ordo: Diplostraca Gerstaecker, 1866
Subordo: Cladocera Latreille, 1829
Infraordo: Ctenopoda Sars, 1866
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Familia: Sididae Baird, 1850
Genus: Diaphanosoma Fischer, 1850
Diaphanosoma brachyurum (Lievin, 1848)
Infraordo: Anomopoda Stebbing, 1902
Familia: Daphniidae Sars, 1865
Genus: Daphnia O.F.Müller, 1785
Daphnia cucullata G.O.Sars, 1862
Daphnia longispina (O.F.Müller, 1785)
Genus: Ceriodaphnia Dana, 1853
Ceriodaphnia reticulata (Jurine, 1820)
Familia: Moinidae Goulden, 1968
Genus: Moina Baird, 1850
Moina micrura Kurz, 1874
Familia: Bosminidae Baird, 1845
Genus: Bosmina Baird, 1845
Bosmina longirostris (O.F.Müller, 1785)
Familia: Chydoridae Stebbing, 1902
Subfamilia: Chydorinae Stebbing, 1902
Genus: Chydorus Leach,1816
Chydorus sphaericus (O.F.Müller, 1785)
Subfamilia: Aloninae Frey, 1967
Genus: Leydigia Kurz, 1875
Leydigia leydigi (Schoedler, 1863)
Genus: Oxyurella Dybowski & Grochowski, 1894
Oxyurella tenuicaudis (G.O.Sars, 1862)
Phylum: Arthropoda
Classis: Maxillopoda Dahl, 1956
Subclassis: Copepoda H. Milne-Edwards, 1840
Superordo: Podoplea Giesbrecht, 1882
Ordo: Cyclopoida G.O.Sars, 1918
Familia: Cyclopidae G.O. Sars, 1913
Subfamilia: Cyclopinae Kiefer, 1927
Genus: Cyclops O.F.Müller, 1785
Cyclops vicinus Uljanıne, 1875
Genus: Acanthocyclops (Kiefer, 1927)
Acanthocyclops robustus (G.O.Sars, 1863)
Genus: Mesocyclops Kiefer, 1927
Mesocyclops leuckarti (Claus, 1857).
Göldeki zooplankton gruplarının tür sayısına göre yüzdelik dağılımı Rotifera %58,62, Cladocera
%31,03 ve Copepoda %10,35 şeklindedir (Şekil 2).
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Şekil 2: Manyas Gölü’ndeki Zooplankton Gruplarının (rotifer, kladoser, kopepod) Tür Sayısına göre
Yüzdelik Dağılımı

Manyas Gölü’nde tespit edilen zooplankton gruplarının toplam sayısı 5467593 birey/m³; rotifer
grubuna ait toplam 2461738 birey/m³; kladoser grubuna ait toplam 1821673 birey/m³; kopepod
grubuna ait toplam 1184183 birey/m³’tür. Birey sayısına göre zooplankton gruplarının göl
içerisindeki dağılımı yüzde olarak değerlendirildiğinde, rotifer %45,02, kladoser %33,32 ve
kopepod grubu %21,66’lik dilimleri oluşturmaktadır (Şekil 3).

%18,91

%45,02

%33,32

Rotifera

Cladocera

Copepoda

Şekil 3: Manyas Gölü’ndeki Zooplankton Gruplarının Göl İçerisindeki Yüzdelik Dağılımı

Tespit edilen zooplankton grupları içinde en zengin familya 6 tür ile Brachionidae; 3’er tür ile
Trichocercidae, Daphniidae, Chydoridae ve Cyclopidae’dir. Brachionidae familyasına ait birey
sayısının toplam birey sayısında yüzdelik olarak kapsadığı dilim ise %50,34’tür.
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Rotiferlerin %50,34’ü 6 türle Brachionidae familyası, %10,83’ü P. vulgaris ve %5,59’u F.
terminalis olmak üzere toplam %66,76’sını bu üç takson oluştururken, populasyonun geri kalan
%33,24’lük kısmı diğer 9 türe aittir.
Manyas Gölü’nde tespit edilen türlerin tamamı, her bir arazi kendi içinde değerlendirilmek üzere,
farklı niceliklerde ancak; her istasyonda mutlaka görülmüştür. İstasyonlara göre birey sayısına
bakıldığında ise 1.istasyon her zaman maksimum birey sayısı ile ifade edilmiştir (Şekil 4).

%18,13
%35,87
%18,91

%27,09
1. İstasyon

2. İstasyon

3. İstasyon

4. İstasyon

Şekil 4: İstasyonlara göre Zooplankton Gruplarının m³’teki Toplam Birey Sayısının Yüzdelik Dilimi

B. calyciflorus, B. diversicornis, B. longirostris ve A. robustus türleri yıl boyu görülen türlerdir. C.
sphaericus, K. tecta ve Trichocerca sp. bir örnekleme hariç diğer tüm örneklemelerde
görülmüştür.
Manyas Gölü’nde Secchi diski derinliği 3-62 cm, su sıcaklığı 9-29,4⁰C, çözünmüş oksijen 8,4815,50 mg/l, su sertliği 9,11-13,9 mg/l, toplam azot 4,61-19,04 mg/l, toplam fosfor 0,057 0,798mg/l, pH 7,52-9,10, E.C. 282-732 µS/cm arasında ölçülmüştür.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Manyas Gölü’nde Ocak 2013- Eylül 2014 tarihleri arasında 17 Rotifera, 9 Cladocera ve 3
Copepoda olmak üzere toplam 29 taksa zooplankton tespit edilmiştir.
Manyas Gölü’nde teşhis edilen Rotifera grubuna ait türler; B. angularis, B. calyciflorus, B.
diversicornis, B. forficula, K. cochlearis, K. tecta, L. clostrocerca, T. capucina, T. elongata, T.
similis, A. ovalis, P. vulgaris, A. brightwellii, A. priodonta, H. mira, F. terminalis, C. mutabilis;
Cladocera grubuna ait türler; D. brachyurum, D. cucullata, D. longispina, C. reticulata, M.
micrura, B. longirostris, C. sphaericus, L. leydigi, O. tenuicaudis; Copepoda grubuna ait türler ise;
C. vicinus, A. robustus, M. leuckarti’dir.
Tespit edilen türlerden Rotifera’ya ait B. forficula, K. tecta, L. clostrocerca, T. elongata, A. ovalis,
A. priodonta, H. mira, F. terminalis, C. mutabilis; Cladocera’ya ait D. longispina ve O. tenuicaudis
olmak üzere 11 tür Manyas Kuş Gölü için yeni kayıttır.
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Ustaoğlu (2015) eserine göre, çalışmamızda tespit edilen türlerin tamamı ülkemiz içsularında
önceden tespit edilmiş türlerdir.
Manyas Gölü’nde teşhis edilen türlerin tamamı ötrofikasyon indikatörü veya diğer trofik
seviyelerde de bulunmalarına karşın çoğunlukla ötrofik koşullarda bulunmayı tercih eden ve B.
forficula hariç tamamı kozmopolit türlerdir (Güher, 2003:60-61; Erdoğan and Güher, 2005:15801582; Kaya and Altındağ, 2007:349; Buyurgan et all. 2010:136-138; Aladağ, 2010:28-70).
Tatlı su ekosistemlerinde zooplankton içinde Rotifera dominant grup olmakla birlikte bu gruptan
Brachionus, Keratella, Polyarthra ve Filinia cinsleri ise ötrofik göllerde yaygın olarak
bulunmaktadır (Güher, 2003:60; Kaya and Altındağ, 2007:349). Tür kompozisyonu ve bolluklara
bakıldığında Manyas Gölü’nde rotiferler dominant grubu oluşturmaktadır. Brachionidae
familyasının 6 takson ile en yüksek tür ve rotifer popülasyonunun %66,76’lık kısmının
Brachionidae, P. vulgaris ve F. terminalis’e ait bireylere ait olması gölün ötrofik yapısını
düşündürmektedir.
Manyas Gölü’nde 4 farklı karakterde istasyon seçilmesine karşın, bollukları değişik olmakla
birlikte, tespit edilen türler her istasyonda görülmektedir. Tür kompozisyonu istasyonlar arası
farklılık göstermemekte ve homojen bir dağılım sergilemektedir. Türlerin biyoekolojik istekleri
dikkate alınarak örnekleme yapıldığında bu çalışmada tespit edilen türlerin tamamını gölün
herhangi bir parçasında örneklemek mümkün gözükmektedir. Manyas Gölü’nün Manyas Kuş
Cenneti olarak bilinen lokalitede yer alan Sığırcı Deresi açıklarında seçilen 1. İstasyonun gerek
Sığırcı Deresi’nin getirdiği kirlilik yükü fazlalığı gerekse kuşların guanasıyla zenginleşmesi diğer
istasyonlara oranla zooplanktonun nitelik-nicelik olarak fazla bulunmasına yol açmakta ve
buradan mevsimsel farklılıklar gözetilerek alınan örneklerde gölde tespit edilen türlerin tamamı
dar bir alanda yapılan kısa örnekleme süresi sonunda elde edilebilmektedir. Bu sebeple 1.
istasyon Manyas Gölü zooplankton kompozisyonunu yansıtan, gölü karakterize eden
istasyondur.
Manyas Gölü’nde C. sphaericus, K. tecta ile Trichocerca sp.’in bir örnekleme hariç diğer tüm
örneklemelerde görülmesi ilgili örneklemede birey sayısı azlığı nedeniyle örneklenen alana denk
gelmediği düşündürmekte ve bu taksanın da yıl boyu görülen tür olduğu tahmin edilmektedir.
Yıl boyu görülen taksonlar özellikle ötrofik koşullarda bulunan taksadır (Bekleyen and Taş,
2008:29; Erdoğan and Güher, 2005:1580-1582; Kaya and Altındağ, 2007:349).
İki yıl süresince gölde en fazla gözlenen türler sırasıyla; Brachionus sp. (8 kez), Bosmina sp. (8
kez), Acanthocyclops sp. (8 kez), Keratella sp. (7 kez), Chydorus sp. (7 kez), Trichocerca sp. (7
kez), Diaphanosoma sp. (6 kez), Polyarthra sp. (5 kez), Ascomorpha sp. (5 kez), Filinia sp. (4 kez),
Asplanchna sp. (4 kez), Daphnia sp. (3 kez), Moina sp. (3 kez), Lecane sp. (2 kez), Ceriodaphnia
sp. (2 kez), Leydigia sp. (2 kez), Cyclops sp. (2 kez), Mesocyclops sp. (2 kez), Hexarthra sp. (1 kez),
Collotheca sp. (1 kez)’dir. Türlerin gölde bulunma sıklığına bakarak Manyas Gölü’nün ötrofik
karakterde olduğu söylenebilir.
OECD ve YSKY’de belirtilen sınırlara göre, 3-62 cm arasında ölçülen secchi diski değerleri gölün
hiperötrofik karakterde olduğunu göstermektedir. pH’ın 9,0’un üstüne çıktığı görülmüştür. pH’ın
9-10 arasında olması birçok balık türünde sublethal etki gösterebilir (Egemen, 2006:52). Bu
durum, gölde bulunan balık türlerinin dolayısıyla zooplanktonun nicelik ve niteliğinde
değişimlere sebep olabilir. En yüksek pH değerinin, ölçüm yapılan lokalitedeki alg
yoğunluğundan kaynaklandığı tahmin edilmektedir. Çözünmüş oksijen miktarının yüksek
çıkmasının nedeni, yüksek oranda gerçekleşen fotosentez olayına bağlı olduğu düşünülmektedir.
Gölde çıkan yüksek oksijen değerleri suyun temizliğinden ziyade gölün primer prodüktivitesinin
yüksek, hipertrof karakterde bir göl olduğunu düşündürmektedir. Toplam fosfor
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konsantrasyonuna göre ötrofik, toplam azota göre ise az kirli- kirli- çok kirli göller grubuna
girmektedir.
Manyas Gölü’nde 2013-2014 yılları arasında gerçekleştirilen iki yıllık çalışmada, zooplanktonun
suyun fizikokimyasal parametreleriyle ilişkilerindeki etkilerinin bildirildiği literatürle uyumlu
sonuçlar elde edilememiştir. Bunlardan yalnızca sıcaklık parametresinin literatürle uyumlu
karşılaştırmaları yapılabilmiştir. Sığ göllerin tipik özelliklerinden biri olan göl ortam şartlarının
değişken olması bunun nedeni olarak görülmektedir. Su sıcaklığının artışı, başta rotiferler olmak
üzere birçok canlının miktarında artışa sebep olmaktadır (İpek ve Saler, 2008:214). Manyas
Gölü’nde yapılan bu çalışmada literatür ile uyumlu olarak sıcaklık artışına paralel zooplankton
gruplarının toplam miktarında artış gözlenmiştir. Göl su sıcaklığının 29,4 ºC ile en yüksek olarak
ölçüldüğü Haziran 2014 örneklemesinde, m³’teki en yüksek toplam birey sayısına ulaşılmıştır.
Yoğun balık predasyonu zooplankton tür kompozisyonunu ve vücut büyüklüğünü
şekillendirmede önemlidir. Balık predasyonu yoğun olduğunda büyük boyutlu türlerin yerine
küçük boyutlular gelmektedir (Yazgan Tavşanoğlu, 2012:5,138-139). Önceki çalışmalarda(Mann,
1940; Demirhindi, 1972; Ustaoğlu, 1990; Anonim, 1997; Akbulut, 2000) teşhis edilen ancak
çalışmamızda rastlamadığımız Leptodora kindtii veya düşük birey sayısıyla bulunan Daphnia sp.
gibi büyük boyutlu türlerin yerine yine önceki çalışmalarda görülmeyen Oxyurella sp. gibi küçük
boyutlu türlerin ortaya çıktığı; Bosmina, Chydorus, Moina sp.’nin dominant grup olduğu
görülmüştür. Bunun nedeni olarak, yüksek predasyon karşısında zooplankton vücut
büyüklüğünün azaltılması stratejisi düşünülmüştür.
Ötrofikasyonun göl ekosistemi üzerindeki etkilerinden biri gölde tür kompozisyonu ve dominant
biyotanın değişmesidir. İleri ötrofikasyonda ortamdaki tür çeşitliliği azlığına karşın türe ait birey
sayısı fazla olmakta ve alanda dominant gruplar ortaya çıkmaktadır (Aksu, 2017:29). Önceki
çalışmalarla çalışmamız kıyaslandığında tür kompozisyonunun yarısından fazlası değişime
uğramıştır. Yine 2013 yılı ile 2014 kıyaslandığında her örneklemede tür çeşitliliğinde azalma
olurken, m³’teki toplam birey sayısının ise 2013’e göre yaklaşık 5 kat fazla bulunuşudur. Bu
değerleri hipertrofi göstergesi olarak tanımlayabiliriz.
Sığ bir göl olması, yıl boyu suyun bulanık ve kahverengi-yeşil renkte bulunması, yaptığımız
fizikokimyasal ölçümler ve teşhis ettiğimiz türler ile alanda yapılmış önceki çalışmalarda ortaya
konan zooplankton faunasındaki değişimlerde incelenip çalışmada elde edilen tüm veriler
değerlendirildiğinde son olarak Manyas Gölü’nün trofik seviyesinin hiperötrofik karakterde
olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Zengin ornithofaunasıyla yerli ve yabancı turistlerin ziyaret yerlerinden biri olan Manyas Kuş
Cenneti, bölgede konaklama hizmetlerinin yetersiz oluşu nedeniyle ekoturizmden yeterli payını
alamamaktadır. Manyas Kuş Gölü’nün, insan-doğa dengesini gözeterek, ziyaretçilerin uğrak
yerleri arasında yer almasını sağlamak amacıyla kuş gözleminin de rahatça yapılabileceği
konaklama hizmeti sunan tesislerin inşası ve gelenlerin hoşça vakit geçirebileceği yöresel
ürünlerin pazarlandığı bir çarşının yapılması tarafımızdan uygun görülmektedir. Bu sayede bölge
günübirlik geziler yerine kısa ya da uzun süreli tatil yapılabilecek bir yer haline gelerek gölün
ekonomik değeri daha iyi anlaşılacaktır. Ekonomi için ekoloji ilişkisini sürdürebilmek adına
biyoçeşitliliğin korunmasına ayrıca önem verileceğinden hem insan hem doğa kazanacaktır.
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Karayolu Yük Taşımacılığının Bandırma’nın Hava Kirliliğine Etkisi
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ÖZET:
Güney Marmara bölgesinde sanayinin hızla gelişmesi çeşitli çevre sorunlarının ortaya çıkmasına neden
olmuştur. Bu sorunlar içinde yaşam kalitesine etkisi bakımından en önemli olanı hava kirliliğidir. Özellikle
bölgedeki liman ve sanayi talebini karşılamak amacıyla yapılan yük taşımacılığından kaynaklı CO 2 ve
partikül madde değerlerinin yıllar itibariyle kritik seviyelere ulaştığı gözlemlenmektedir. Bu çalışmada
Bursa-Çanakkale D-200 karayolu Bandırma geçişinde yapılan yoğun yük taşımacılığının bölge hava kirliliği
üzerine etkisine odaklanılmıştır. Bu kapsamda, Karayolları Genel Müdürlüğü’nden elde edilen verilerle,
2004 – 2018 yılları arasındaki taşıt trafiği verileri incelenerek Bursa - Çanakkale D-200 karayolu Bandırma
yolundan geçiş yapan yük araçlarının belirlenen güzergah boyunca yıllık ortalama CO 2 emisyon değerleri
tahmin edilmiştir. Elde edilen bulgular daha önceki çalışmalar ile birlikte değerlendirilmiş ve bulgulara göre
geleceğe yönelik projeksiyonlar yapılıp yorumlanmıştır. Sonuç olarak özellikle yük taşımacılığından
kaynaklı trafik artışının ilerleyen dönemde bölgenin hava kalitesinde ciddi sorunlara yol açabileceği
öngörülmüş ve buna yönelik bir eylem planı için önerilerde bulunulmuştur.
Anahtar sözcükler: Karayolu Yük Taşımacılığı; CO2 Emisyonu, Bursa Çanakkale Karayolu, Hava kirliliği, Bandırma
hinterlandı
JEL Kodu: Z00, Y1, Y90
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The Impact of Road Freight Transportation on Air Pollution of
Bandırma
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ABSTRACT:
The rapid development of industry in the South Marmara region has led to various environmental
problems. Air pollution is one of the most important of these problems in terms of their impact on quality
of life. It is observed that the values of CO2 and particulate matter due to freight transportation, which
are carried out in order to meet the port and industry demand in the region, have reached critical levels
over the years. The focus of this study is the effect of cargo transportation on Bandırma crossing of BursaÇanakkale D-200 highway on regional air pollution. In this context, the vehicle traffic data between 2004
and 2018 obtained from the General Directorate of Highways were analyzed and the average annual CO 2
emission values of freight vehicles crossing the Bursa-Çanakkale D-200 highway Bandırma road were
estimated. The findings were compared with previous studies and projections were made according to
the findings and interpreted. As a result, it is predicted that the increase in traffic caused by freight
transportation may cause serious problems in the air quality of the region in the future and suggestions
for an action plan have been made.
Keywords: Road Freight Transportation; CO2 Emission, Bursa Çanakkale Highway, Air pollution, Bandırma
Hinterlands.
JEL Code: Z00, Y1, Y90
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Ulaştırma faaliyetleri, dünya genelinde ekonomik refahın temel bir kolaylaştırıcısı ve itici gücü
olmuştur. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde devam eden ve artan ulaşım ihtiyaçları ulaştırma
sektörünün büyümesini devam ettirmektedir. Bununla birlikte, ulaştırma sektörü sera gazı
emisyonlarına önemli bir katkıda bulunmaktadır (Ohnishi, 2008). Uluslararası Enerji Ajansı (IEA)
verilerine göre ulaştırma sektörü, elektrik ve ısı üretimi sektörlerinden sonra en fazla emisyon
üreten sektördür. 2016 yılında toplam emisyonların dörtte biri ulaştırma kaynaklı olmuştur ve
bu emisyonlar 1990 yılında görülenden %71 daha yüksek olan 8 GtCO2 seviyesinde
gerçekleşmiştir (IEA, 2018). Ulaştırmanın alt türü olan karayolu taşımacılığının ise havayolu,
denizyolu ve demiryolu taşımacılığına göre çok daha fazla CO2 emisyonuna sebep olduğu
bilinmektedir. Özellikle Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hava kirliliğinin %90’ından fazlası,
düşük yakıt kalitesi ve eski araçların yüksek sayıda olması nedeniyle ortaya çıkan araç̧
emisyonlarından kaynaklanmaktadır (Toros ve Bağış, 2017).
Küresel ekonominin büyümeye devam etmesi (Birleşmiş Milletler, 2019) ve ticari meta satış
hacminin artması (Dünya Ticaret Organizasyonu, 2019) göz önünde bulundurulduğunda
karayolu yük taşımacılığına olan talebin gelecekte de artacağı ve buna bağlı olarak da karayolu
taşımacılığından kaynaklı CO2 emisyon miktarının her geçen gün artacağı açık bir gerçektir. Diğer
taraftan hava kalitesindeki bu olumsuz gelişimlerin insan sağlığına ve doğal hayata ciddi zararlar
verdiği gözlemlenmektedir. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) her yıl tahminen üç milyondan
fazla kişinin hava kirliliği nedeniyle hayatını kaybettiğini belirtmiştir. Ayrıca son yıllarda yapılan
araştırmalara göre hava kirliliğinin, çağımızın en büyük hastalığı olan stresin de başlıca
nedenlerinden biri olduğu belirtilmektedir (Sever, 2008).
Türkiye’de hava kirliliği Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, su kirliliğinden sonra ikinci sırada
ele alınmaktadır (Bayram vd., 2006). Bu durum çevre ve sürdürülebilirlik açısından artan bir
kaygıya neden olmaktadır. Bu konuda daha iyi stratejilerin geliştirilebilmesi için öncelikle
karayolu yük taşımacılığı emisyonlarının hesaplanabilmesi gerekmektedir. Doğrudan ölçüm ile
mekânsal hava kalitesinin belirlenmesi zor ve maliyetlidir (Toros ve Bağış, 2017). Ayrıca
Türkiye’deki gibi yük akış verisi olmayan yerlerde bu tür hesapların doğru bir şekilde
yapılabilmesi oldukça güçtür (Özen ve Yaman, 2013). Bu yüzden emisyon değerlerinin alternatif
yöntemlerle belirlenmesi gerekmektedir.
Bu çalışma daha önce Köroğlu vd. (2018) tarafından yapılan otomobil trafiğinin Bandırma
bölgesinde oluşturduğu hava kirliliği hesaplanması çalışmasının devamı niteliğindedir.
Bölgesinde gelişmiş bir sanayiye sahip olan Bandırma, karayolu yük taşımacılığından oldukça
fazla pay almaktadır. Bu kapsamda bu çalışmada Bursa-Çanakkale D-200 karayolu Bandırma
geçişinde yapılan karayolu yük taşımacılığının bölge hava kirliliği üzerine etkisi incelenmiştir.
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM)’nden elde edilen veriler aracılığıyla 2004 – 2018 yılları
arasındaki araç trafiği verileri incelenerek Bursa - Çanakkale D-200 karayolu Bandırma yolundan
geçiş yapan yük araçlarının belirlenen güzergâh boyunca yıllık ortalama CO2 emisyon değerleri
tahmin edilmiştir.

TÜRKİYE’DE KARAYOLU YÜK TAŞIMACILIĞI VE ÇEVREYE ETKİSİ
Türkiye’de hava kirliliği ilk kez 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmıştır ve kentleşmenin ve
sanayileşmenin yoğun olduğu yerlerde ciddi sorunlara yol açmıştır (Sümer, 2014; İbret ve
Aydınözü, 2009; Demiraslan ve Demiraslan, 2018). Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun 2018
verilerine göre Türkiye’de 2016 yılında toplam sera gazı emisyon miktarı 1990 yılına göre
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%135,4’lük bir artış göstererek toplam 496,1 Mt CO2 olarak hesaplanmıştır. Kişi başına düşen
emisyon miktarı ise 3,8 ton/kişiden, 6.04 ton/kişi CO2e yükselmiştir. Sera gazları emisyonları
arasında ise en baskın kirleticinin CO2 olduğu (%81)1 ve 1990 yılına oranla önemli ölçüde arttığı
(%70> %81) gözlemlenmektedir. CO2 emisyonlarının en büyük nedeni ise enerji kaynaklı (%86.1)
olduğu görülmektedir. Enerji sektörünün bir alt sektörü olan “yakıt yanması” diğer tüm alt
sektörlere kıyasla en baskın CO2 emisyon kaynağı (%41) olmuştur. “Yakıt yanması” alt
sektöründe bir alt sektör olarak yer alan ulaştırma sektörü ise %23’lük CO2 emisyon salınım
oranıyla en büyük paya sahiptir (Gündoğan, 2018).
Ulaştırma sektörünü havayolu, denizyolu, demiryolu ve karayolu olmak üzere dört kategoride
incelemek mümkündür. Ulaştırma sektöründe karayolu taşımacılığı diğer taşıma türlerine göre
çok ciddi bir emisyon oranına sahiptir. OECD/ITF verilerine göre karayolu taşımacılığı, havayolu,
denizyolu ve demiryolu taşımacılığının toplamının üç katı kadar CO2 emisyona neden olmaktadır
(Ohnishi, 2008). Türkiye karayolu baskın bir ulaştırma ağına sahiptir. 2015 verilerine göre;
Türkiye’de, 1000 km2’ye düşen karayolu uzunluğu 84 km olarak hesaplanmıştır. Demiryolu ana
hat uzunluğu ise 13 km’dir. Bu rakamlar Avrupa Birliği-28 (AB-28) ülkelerinde ise sırasıyla
ortalama 474 km ve 50 km’dir. Türkiye karayolu ağının 2023 yılına kadar 70.000 km uzunluğa,
demiryolu ağının ise 25.000 km uzunluğa ulaşacağı tahmin edilmektedir. Böylece 1000 km 2’ye
düşen karayolu uzunluğu 86 km, demiryolu uzunluğu ise 32 km olması beklenmektedir (T.C.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2018).
Karayolu taşımacılığının bu kadar yüksek emisyon oranına sahip olmasının nedenlerinden bir
tanesi de yük taşımacılığıdır (Özen ve Yaman, 2013). T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2018
yılında yayınladığı rapora göre yurt içi yük taşıma oranları Şekil 1’de görselleştirilmiştir. Karayolu
yük taşımacılığın diğer türlere göre baskınlığı aslında çevreye verdiği olumsuz etkinin oranını
yansıtmaktadır.

Şekil 1. Ton-km Cinsinden Yurt İçi Yük Taşıma Yüzdeleri (T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
2018).
Diğer taraftan, her ne kadar Türkiye’de karayolu kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesi yönünde
ulusal ve uluslararası çeşitli yasal düzenlemeler bulunsa da, bunların başarılı bir şekilde
uygulamaya konulabilmesi için kurumsal idari kapasitenin, yerel otoritelerin ve alt yapının
güçlendirilmesi gerekmektedir. Özellikle Avrupa Birliği’nin (AB) gündeme getirdiği yeni
düzenlemelerin hızlı bir şekilde Türkiye’de de uygulanması, hem AB ile uyumlaştırma çabaları
hem de yaşam kalitesi açısından büyük önem arz etmektedir. Zira çevre faslı AB Topluluk
1
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Müktesebatının hem yeni hem de eski tüm AB üye ülkelerinin en zorlayıcı buldukları alanlardan
biri olarak görülmektedir (Çokgezen, 2007). Türkiye halen, izlediği politikalarla, her dört beş yılda
emisyon sınırlarını düşürerek, atmosferdeki CO2 salınımını düşürmeyi (Kyoto Protokolü’ne göre)
hedeflemektedir (Cuci ve Ergün, 2015).

MATERYAL VE METOT
Karayolu kaynaklı emisyon miktarının hesaplanması için CEFIC (The European Chemical Industry
Council) ve ECTA (European Chemical Transport Association) tarafından hazırlanan, “Yük
Taşımacılığında CO2 Emisyonunun Hesaplanması ve Yönetimi” kılavuzundan yararlanılmıştır.
Kılavuzda yük taşımacılığında CO2 emisyonunun hesaplanabilmesi için iki farklı yöntem
önerilmiştir. Bunlardan ilki “Enerji Bazlı Yaklaşım”dır. Enerji bazlı yaklaşımda, yükün taşınımı
sırasında kullanılan enerji değerlerinin CO2’ye dönüştürülmesi için standart emisyon faktörleri
kullanılmaktadır. Kullanılan enerji verilerine ulaşmak mümkün olduğu sürece, bu yöntem basit
ve doğru sonuçlar vermektedir. Kullanılan enerji verilerine ulaşmanın mümkün olmadığı
durumlar için ikinci bir yöntem olarak “Aktivite Bazlı Yaklaşım” önerilmiştir (McKinnon ve Piecyk,
2010). Aktivite bazlı yaklaşımda taşıma sürecinde ortaya çıkan karbon ayakizinin hesaplanması
basit formülle dayanmaktadır. Bu formül şu şekildedir (CEFIC ve ECTA, 2011);
𝐸 = 𝑌𝑀 × 𝐷 × 𝐸𝐹

(1)

Burada E toplam emisyon miktarını, YM taşınan yük miktarını, D taşıma mesafesini ve EF birim
yük başına CO2 emisyon faktörünü ifade etmektedir. Bu çalışmada CEFIC ve ECTA kılavuzunda
belirtilen yöntemlerle hesaplanmış ortalama emisyon faktörü olan 62 g CO2/ton.km değeri
kullanılmıştır. Taşıma mesafesi olarak literatürde geçen (Köroğlu vd., 2018) D-200 Bursa –
Çanakkale karayolunun Bandırma şehir merkezine en yakın bölümü olan 6 km’lik güzergah
kullanılmıştır. Güzergâh üzerinden geçen taşıt verileri KGM tarafından yayınlanan yıllık “Trafik ve
Ulaşım Bilgileri”nden edinilmiştir (KGM, 2019). KGM (2016) raporunda belirtilen etüt sonuçları
göz önüne alınarak belirtilen güzergâhtan geçen kamyonların ortalama 7.7 ton, kamyon +
römork ve çekici + yarı römorkların ortalama 14.4 ton yük taşıdıkları kabul edilmiştir.

ANALİZ VE BULGULAR
Güzergâh üzerinden bir günde geçen ortalama kamyon, kamyon + römork ve çekici + yarı römork
sayılarının yıllara bağlı olarak değişimi Şekil 2’de sunulmuştur. 2013 yılı haricinde kamyon +
römork ve çekici + yarı römork sayısının düzenli olarak arttığı, kamyon sayılarının ise görece sabit
bir eğilim izlediği ancak 2015 yılından itibaren düşüşe geçtiği gözlenmektedir. Yük taşımacılığında
römork kullanımının yaygınlaştığı görülebilir. Bunun olası bir nedeni küresel ticarette konteyner
taşımacılığının yaygınlaşması ve genel kargo taşımacılığının konteyner taşımacılığına kaymasıdır.
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Şekil 2. Araç Sayılarının Yıllara Göre Değişimi
Şekil 3’te yük taşımacılığı nedeni ile ortaya çıkan günlük ortalama CO2 emisyonu miktarının
yıllara bağlı değişimi gösterilmektedir. Toplam emisyon miktarı ve kamyon + römork ve çekici +
yarı römork kaynaklı CO2 emisyonu miktarının benzer bir eğilim göstererek doğrusala yakın bir
artış içerisinde olduğu görülmektedir. Kamyon taşımacılığından kaynaklanan emisyon miktarı
günlük 5.5 ton ile 7.5 ton arasında kalarak sabite yakın azalan bir eğilim içerisindedir. Toplam
emisyon miktarı ise 14 yıl içerisinde 2.3 katına çıkarak günlük 22.2 ton değerine ulaşmıştır. Bu
hızlı artış büyük ölçüde kamyon + römork ve çekici + yarı römork kullanımından kaynaklı CO2
emisyonu değerinde ortaya çıkan 7.8 katlık artıştan kaynaklanmaktadır. 2004 yılında gün bazında
yalnızca 2.2 ton olan bu değer 2018 yılında 17.2 tona ulaşmıştır.
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Şekil 3. Günlük Ortalama Emisyon Miktarı
Aynı güzergah için Köroğlu vd. (2018) çalışması ile kıyaslandığında, kamyon sayısının otomobil
sayısına nazaran çok daha düşük olmasına karşın, yük taşımacılığı nedeni ile ortaya çıkan yıllık
CO2 emisyonu miktarı Şekil 4’te görülebileceği gibi genel itibari ile daha yüksek çıkmaktadır.
2018 yılında yük taşımacılığı ve otomobil trafiğinden kaynaklanan toplam CO2 emisyon değerleri
hemen hemen aynı olup, toplam CO2 emisyon miktarı 16200 tondur. İncelenen zaman aralığında
yük taşımacılığı ile otomobil trafiği emisyonları arasındaki en yüksek fark 1522 ton ile 2014
yılında gerçekleşmiştir. Bu değeri 1182 ton ile 2011 ve 952 ton ile 2012 yılları takip etmektedir.
Şekil 4’te gözlemlenebileceği gibi, 2006 – 2012 yılları arasında emisyon değerleri ve artışı,
otomobil trafiği ve yük taşımacılığı için paralellik göstermektedir. Benzer bir paralellik 2014 –
2018 yılları arasında da görülmektedir. Bu paralelliğin olası sebepleri karayolları altyapısının
geliştirilmiş olması ve gayrisafi milli hasıla ile ticaret hacminin ve sanayileşmenin artmasıdır.
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SONUÇ VE DEĞERLENDİRME
2009 – 2018 yılları arasındaki veriler kullanılarak doğrusal regresyon ile 2023, 2033 ve 2053
yıllarına ait projeksiyonlar yapılmıştır. 2009 yılı öncesindeki veriler Köroğlu vd. (2018)
çalışmasında otomobil trafiği için verilen değerlerle karşılaştırabilmek adına analizin dışında
tutulmuştur. Hesaplanan yıllık toplam CO2 emisyon değerleri Tablo 1’de sunulmuştur.
Tablo 1. Toplam CO2 Emisyon Değerleri İçin Geleceğe Yönelik Projeksiyonlar
Yıl
Yük Taşımacılığı
Otomobil Trafiği (ton)
(ton)
(Köroğlu vd., 2018)
2023
11233
11614
2033
16173
17552
2053
26055
29428
2053 yılı için tahmin edilen emisyon değerinin 2018 yılı emisyon değerinin üç katından fazla
olduğu görülmektedir. Bu nedenle, yük taşımacılığından kaynaklanan CO2 emisyonunun
azaltılması için önlemler alınması gerektiği açıktır. Bu önlemlerden bir Bandırma’nın mevcut
altyapısı kullanılarak yük taşımacılığının deniz ve demiryoluna yönlendirilmesi olabilir. Bandırma
şehir merkezine uğramadan geçebilecek alternatif bir çevreyolu oluşturmak da tedbirler
arasında sayılabilir. Alternatif yakıtların yük taşımacılığında kullanılması, mevcut yük taşıyıcıların
enerji verimliliklerinin atık ısı geri kazanımı gibi yöntemlerle artırılması, enerji verimliliği ve
emisyon değeri sertifikalandırılması gibi yasal düzenlemeler emisyonun azaltılarak Bandırma’nın
hava kalitesinin iyileştirilmesinde büyük rol oynayacaktır.
Yük taşımacılığında gözlenen hızlı artışa karşın, otomobil trafiği için yapılmış olan çalışmayla
(Köroğlu vd., 2018) kıyaslandığında otomobil trafiği nedeni ile ortaya çıkan CO2 emisyonunun
artış hızının daha yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle, Bandırma hava kalitesinin
iyileştirilmesi konusunda CO2 emisyonu göz önünde bulundurulduğunda önceliğin otomobil
trafiği olduğu söylenebilir. Ancak bu yargıya varmadan önce CO, NOx, SOx, partikül madde, gibi
hava kalitesini etkileyen diğer emisyonların da araştırılması elzemdir.
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Tahmini

Arda YILDIRIM 1
Ebru KORKMAZ 2
Doç. Dr. Necla TEKTAŞ 3

ÖZET
Meteoroloji, atmosferde oluşan hadiselerin oluşmasından sonuçlanmasına kadar tüm olayları izleyerek,
canlılar ve evren üzerindeki etkilerini belirlemeye çalışan bir bilim dalıdır. Günümüzde sanayileşme, nüfus
artışı, tarımsal üretimin artması, enerjiye duyulan ihtiyacın artması, iklim değişikliği gibi nedenlerle
atmosferde meydana gelen olaylarda dünyamızda olumlu ve olumsuz etkilere neden olmuştur.
Meteoroloji'de ölçülen parametreler yeryüzü şekilleri, bulunulan enlem, rakım gibi çok çeşitli faktörlerden
etkilenir ve tahmin edilmesi güçleşir. Özellikle hava sıcaklığının tahmini oldukça güç meteorolojik
parametrelerden bir tanesidir. Bunun nedeni, sıcaklığın bulutluluk ve rüzgar gibi ani değişmeler gösteren
parametrelere fazlaca bağımlı olmasıdır.
Bandırma bitkisel ve hayvansal üretim potansiyeli bunun yanı rüzgar ve güneş enerjisi potansiyeli olan
konumdadır. Bu nedenle meteorolojik parametrelerin bu sektörlerde kullanımı için ölçülmesi ve doğru
tahmin edilmesi önemlidir. İstatistik modeller ile tahmin hem maliyet hem de zaman açısından fayda
sağlamaktadır.
Bu çalışmada; Bandırma Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan Bandırma’nın 1980 – 2018 yılları
arasındaki veriler kullanılmıştır. Çalışmada sıcaklık bağımlı değişken; nem, rüzgâr ve basınç bağımsız
değişken olmak üzere Bandırma için sıcaklık tahmin modeli oluşturulmuştur. MATLAB Programı yardımıyla
YSA(Yapay Sinir Ağ) yöntemlerinden olan çoklu doğrusal bağlantı modeli, SPSS ve Eviews programı
yardımıyla Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli kurulmuştur. Bu bağlam da gelecek yıllar için tahmin
yapılmış, kullanılan yöntemlerin verdiği tahmin sonuçları birbirleriyle karşılaştırılmış, hangi yöntemin
gerçeğe daha uygun ve tutarlı sonuçlar verdiği ortaya konmuştur.
Anahtar kelimeler: Bandırma, Sıcaklık, Yapay Sinir Ağları, Çoklu Doğrusal Regresyon
Jel kodu: C20, R52, Z1
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Temperature Forecastıng of Bandırma By Using Meteorological
Datas
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ABSTRACT
Meteorology is a branch of science that observes all events until the end of the occurrence of events
occurring in the atmosphere, and determines the effects on living things and the universe. Nowadays,
industrialization, population growth, increase in agricultural production and increase the need for energy,
climate change has caused positive and negative effects in our world in the events that occur in the
atmosphere. The parameters measured in meteorology are influenced by various factors such as terrain
shapes, current latitude and altitude, making it difficult to predict. Especially the prediction of air
temperature is one of the most difficult meteorological parameters. The reason why, the temperature is
highly dependent on parameters that show sudden changes such as cloudiness and wind.
Bandırma has plant and animal production potential and wind and solar energy potential. Therefore, it is
important to measure and accurately estimate meteorological parameters for use in these sectors.
Estimation with statistical models provides both cost and time benefits.
In this study; the data of Bandırma from Bandırma Meteorology General Directorate between 1980 and
2018 were used. Temperature dependent variable; The temperature forecasting model for Bandırma has
been established as an independent variable of humidity, wind and pressure. With the help of MATLAB
program, multiple linear connection model, which is one of the ANN (Artificial Neural Network) methods,
and Multiple Linear Regression Model was established with the help of SPSS and Eviews program. In this
context, forecasting is made for the coming years and the estimation results of the methods used are
compared with each other, which method gives more accurate and consistent results.
Key Words: Bandırma, Temperature, Artificial Neural Network, Multiple Lineer Regression
Jel kodu: C20, R52, Z1
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GİRİŞ
Meteoroloji, atmosferin fiziksel özelliklerini, atmosferdeki kısa süreli süreçleri, olayları ve
bunlardaki değişimleri, atmosfer ve yeryüzü arasındaki karşılıklı etkileşimleri ile birlikte inceleyen
bilim dalıdır (TÜRKEŞ, 2010; KARAOĞLU, 2018). Başka bir tanım ise; atmosferde yapılan sıcaklık,
basınç, rüzgâr ve bağıl nem gibi ölçümlere dayanılarak atmosfer olaylarını inceleyen ve buna
bağlı olarak hava tahminlerinin yapılmasıyla ilgilenen bir bilim dalıdır (ATALAY, 2010; KAV, 2019).
Meteoroloji'de ölçülen parametreler yeryüzü şekilleri, bulunulan enlem, rakım gibi çok çeşitli
faktörlerden etkilenir ve tahmin edilmesi güçleşir. Özellikle hava sıcaklığının tahmini oldukça güç
meteorolojik parametrelerden bir tanesidir. Bunun nedeni, sıcaklığın bulutluluk ve rüzgâr gibi
ani değişmeler gösteren parametrelere fazlaca bağımlı olmasıdır. Bunların her birisi iklimin
oluşmasında çok önemli parametrelerdir.
İklim; pek çok meteorolojik unsurla ilişkili olan, bir yerde belli bir süre içerisinde ölçülen ve bu
meteorolojik unsurların ortalamalarını ve uç değerlerini açıklayan kavramdır (KAV, 2019).
Havanın durumu dikkate alınarak da iklim tanımlanabilmektedir. Hava, herhangi bir yerde ve
zamandaki atmosfer koşullarının kısa süreli durumudur. Atmosferin bu bir anlık durumu olarak
kabul edilen hava, yeryüzünün herhangi bir yerindeki sıcaklık, yağış, nem, güneşlenme, sis, bulut,
rüzgâr ve basınç gibi çok sayıdaki değişkenin birlikteliği ile açıklanmaktadır (ÖZEL & KILIÇ, 2006).
Meteorolojik parametreler yeryüzü şekillerine göre farklılık gösterdiğinden dolayı bitki
örtüsünün, yaşam şartlarının, geçim kaynaklarının da bölgeler arası farklı oluşmasına sebep
olmaktadır. Bilindiği üzere, ülkemiz konum itibariyle, yıl içinde farklı hava kütlelerinin etkisin
altında kalmaktadır (YILMAZ, 2017).
Çalışma alanımız olan Bandırma ilçesi, konumu ve yakaladığı gelişmişlik çizgisi ile bulunduğu
bölgede bir çekim merkezi haline gelmiştir. Bu özelliği ile tüm bölge için önem taşımaktadır.
İlçe merkezi olarak geniş bir bölgeye hitap etmekte, doğal bir il merkezi işlevi görmektedir.
İlçenin arazi yapısı, kuzeyden güneye doğru kısmen dağlık ve engebelidir. İlçenin en yüksek dağı,
doğusunda yer alan 764 metre yüksekliğindeki Karadağ'dır. İlçenin kuzeyinde yer alan Kapıdağ
ise, Bandırma ve Erdek körfezleriyle çevrilmiş bir yarımadadır. Bandırma coğrafi şartları
nedeniyle de önemli bir konumdadır. Bölge hem Akdeniz iklimi hem de Türkiye'de Karadeniz
ikliminin etki alanı içindedir. Ayrıca Balkanlardan gelen karasal iklimin geçiş alanı üzerinde yer
alması nedeniyle, ilçede çeşitli iklim özellikleri gözlenir. Sıcak ve ılıman bir iklim hâkimdir;
Bandırma kış aylarında yaz aylarından çok daha fazla yağış düşmektedir. Bandırma ilinin yıllık
ortalama sıcaklığı 14,0’dır. Yıllık ortalama yağış miktarı ise 683 mm’dir. (Bandırma Belediyesi,
2019)
Bu çalışmada Balıkesir ilinin bir ilçesi olan Bandırma’da 1980 – 2017 yılları arasındaki rüzgâr,
basınç ve nem verileri kullanılarak sıcaklık tahmini yapılmıştır. Sıcaklık bağımlı değişken; Rüzgâr,
Basınç ve Nem bağımsız değişkenler olarak belirlenmiştir. Çalışmada, Yapay Sinir Ağları ve Çoklu
Doğrusal Regresyon yöntemleri kullanılmıştır. Yapılan analizlerin sonuçlarına göre ilgili
parametrelerin sıcaklığı ne derecede etkilediği ortaya konmuştur.
2. LİTERATÜR
2.1 YAPAY SİNİR AĞLARI
1980'li yılların sonlarından başlamak üzere zaman serilerine ilişkin kestirimler için kullanılmakta
olan yöntemlerden biri de Yapay Sinir Ağları (YSA) yöntemidir. YSA öngörüleme tekniği
günümüzde birçok alanda yaygın bir şekilde kullanılmaya başlanmıştır (ATASEVEN, 2013).
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Yapay sinir ağları, insan beyninin özelliklerinden olan öğrenme yolu ile yeni bilgiler türetebilme,
yeni bilgiler oluşturabilme ve keşfedebilme gibi yetenekleri herhangi bir yardım almadan
otomatik olarak gerçekleştirmek amacı ile geliştirilen bilgisayar sistemleridir (ERDOĞAN &
ÖZYÜREK, 2012).
Yapay sinir ağlarında kullanılan öğrenme metotları en genel anlamda; denetimli öğrenme,
denetimsiz öğrenme ve takviyeli öğrenme olarak üç ana gruptur. Sinir ağlarında öğrenme girdi
ve çıktı kümesi için test edilen ağın, istenilen çıktıyı verecek ağırlık kümesinin belirlenmesidir. Bu
ağırlık vektörü istenen çıktı ile ağ çıktısı arasındaki fark minimum oluncaya kadar ayarlanarak
bulunur (BALTACIOĞLU, CİVALEK, AKGÖZ, & KORKMAZ, 2010). Girdiler dış ortamdan aldıkları
bilgiyi sinire getirirler. Daha sonra bu girdiler, yapay sinir tarafından alınan girdilerin sinir
üzerindeki etkisini belirleyen katsayılar olan, ağırlıklar ile çarpılır ve bu çarpımların toplamları
toplama fonksiyonu aracılığıyla eşik değer (θi) ile toplanır. Toplama fonksiyonun sonucu da
aktivasyon (etkinlik) fonksiyonundan geçirilerek çıktı elde edilir (BUDAK & ERPOLAT, 2009).
Tek katmanlı yapay sinir ağları sadece girdi ve çıktı katmanlarından oluşur. Çıktı üniteleri(Ç)
bütün girdi ünitelerine (X) bağlanmaktadır ve her bağlantının bir ağırlığı(W) bulunmaktadır
(ŞENGÖZ, 2017). Çok katmanlı yapay sinir ağlarında ise; öğrenme kuralı en küçük kareler
yöntemine dayalı Delta Öğrenme Kural’ının genelleştirilmiş halidir. Bu yüzden Genelleştirilmiş
Delta Kuralı olarak da isimlendirilmektedir (GÜZEL, 2018).




Sol taraftaki tek katmanlı YSA modelinde 4+2=6 nöron bulunmaktadır (giriş katmanları
hariç), [3x4]+[4x2]=20 ağırlık ve 4+2=6 bias değeri olmak üzere toplamda 26 adet
öğrenilmesi gereken parametre vardır.
Sağ taraftaki iki gizli katmanlı YSA ise modelinde 4+4+1=9 nöron,
[3x4]+[4x4]+[4x1]=12+16+4=32 ağırlık ve 4+4+1=p bias değeri olmak üzere toplamda 41
adet öğrenilmesi gereken parametre vardır(KIZRAK, 2018).

Şekil 10.Tek Katmanlı ve Çok Katmanlı Yapay Sinir Ağı
Bir katman içindeki nöronların birbirleriyle ilişkileri yoktur ve sistemde akılda kalan bilgiyi sonraki
katmana ya da çıkışa aktarma işini gerçekleştirirler (her bir nöronun vazifesidir). Arka arkaya iki
katmandaki nöronlar birbirlerini çeşitli aktivasyon değerleriyle etkilemekte ve modelin öğrenme
seviyesini belirleyen bir aktarım gerçekleştirmektedir. W ağırlık değerinin belirlenmesi
başlangıçta rastgele atanabileceği gibi geçmişte eğitilmiş bir modelin ağırlıkları da giriş başlangıç
ağırlıkları olarak tanımlanabilir. Ancak bu değerler atanırken (+) ya da (-) değerlerden rastgele
dağılımlı olarak belirlenmelidir (KIZRAK, 2018).
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Buradaki modelin yapısı Y= W*X+B
Y= output( çıktı, bağımlı ) değişkenidir. X’ e bağlı olarak sonucu verir.
X= input (girdi, bağımsız) değişkendir.
B= değeri ise activation function değerinin sağa veya sola transfer edilmesini sağlıyor.
Şekil 2’de Sinir Ağı Yapısının Matematiksel Modeli gösterilmiştir.

Şekil 11. Sinir Ağı Yapısının Matematiksel Modeli
Yapay sinir ağları trafik kontrolünde (TEKTAŞ, 2006), tıp ve sağlık hizmetlerinde veri madenciliği
üzerine (KOYULCUGİL & ÖZGÜLBAŞ, 2009), istatistiksel tahmin yöntemleri (KARAHAN, 2011),
meteorolojik yağış verilerinin tahmini (PARTAL, CIĞIZOĞLU, & KAHYA, 2001), endüstriyel
problemlerin çözümünde (ENGİN & DÖYEN, 2004) gibi pek çok uygulamasına rastlamak
mümkündür (ÖZTÜRK & ŞAHİN, 2018).
YSA, hem sebep-sonuç ilişkisine dayalı hem de zaman serisine dayalı tahmin yöntemlerinde
kullanılabilmektedir. Sebep sonuç ilişkisine dayanan bir tahmin problemi için YSA’nın girdileri
bağımsız değişkeni ifade etmektedir. Çıktısı ise bağımlı değişkendir (ES, KALENDER, &
HAMZAÇEBİ, 2014). Ağa, girdi bilgileri ve bu girdilere karşılık gelen çıktı bilgileri verilmekte ve
ağın girdi-çıktı arasındaki ilişkiyi öğrenmesi sağlanmakta, böylece ağın eğitimi
gerçekleştirilmektedir (HAMZAÇEBİ & KUTAY, 2004).
2.2.ÇOKLU DOĞRUSAL REGRESYON MODELİ(ÇDRM)
Literatüre bakıldığında; regresyon analizi değişkenler arası ilişkiyi inceleyen ve modelleyen
istatistiksel bir tekniktir. İlişki bir veya birden fazla açıklayıcı değişken ve yanıt değişkenin bir
denklemi olarak ifade edilir (ERTAŞ, 2011). Çoklu doğrusal regresyon analizi sosyal, ekonomik,
psikolojik ve teknolojik olayların altında yatan neden sonuç ilişkilerini ortaya koymak için
kullanılan istatistiki yöntemlerin en yaygın olanıdır. Bilimin hemen her alanında araştırmacılar
model kurmak için çoklu regresyon analizinden faydalanmaktadırlar. Çoklu doğrusal regresyon
modelinin tahmininde kullanılan en yaygın yöntem ise en küçük kareler (EKK) yöntemidir
(KARAKAŞ, 2008).
ÇDRM, temel amaç bağımsız değişkenler yardımıyla bağımlı değişken değerini kestirmek,
bağımsız değişkenlerden hangisi ya da hangilerinin bağımlı değişkeni daha çok etkilediğini
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belirlemek ve diğer değişkenlerin varlığında katsayı kestirimlerinde bulunabilmektir
(BÜYÜKUYSAL & ÖZ, 2016).
ÇDRM, herhangi bir bağımlı değişkeni etkileyen iki veya daha fazla bağımsız değişken arasındaki
neden-sonuç ilişkisini açıklayan, değişkenlerden hangisinin ya da hangilerinin bağımlı değişkeni
daha fazla etkilediğini bulan, belirlenen bağımsız değişkenler yardımıyla bağımlı değişkenin
değerlerini gerçeğe en yakın bir biçimde tahminleme imkânı sağlayan ve bu bağımsız
değişkenlerin bağımlı değişken üzerindeki etkisini matematiksel ve istatistiksel yöntemlere
dayanarak ortaya koyan yöntemdir.
Basit doğrusal regresyon modelinde olduğu gibi ÇDRM’nın uygulanabilmesi içinde varsayımlar
bulunmaktadır. Bu varsayımları şu şekilde sıralayabiliriz:
- Örneklem büyüklüğü analiz için yeterli seviyede olmalıdır. Yeterli sayıda örneklem analizlerin
güvenirliğini arttırmaktadır.
- Model kurma spesifikasyonları ve veri hatalarına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde yapılan
analizlerden elde edilen tahminler BLUE (Doğrusal En İyi Sapmasız Tahmin Edici) özelliğini
taşımazlar.
- Bağımlı ve bağımsız değişkenler arasındaki ilişki doğrusal olmak zorundadır.
- Veriler normallik varsayıma uymak zorundadır. Normallik varsayımın ihmal edilmesi
durumunda 1.tip hata yapma olasılığı artar. Dolayısıyla verilere uygun transformasyonlar
yapılarak normallik varsayımı sağlanmalıdır.
- Hata terimleri ortalaması ve varyansı sıfırdır. Dolayısıyla hata terimleri içinde normallik
varsayımı sağlanmalıdır. Bu varsayım ihlal edilirse Çoklu Doğrusal Regresyon yerine,
Genelleştirilmiş Doğrusal Model uygulanabilmektedir.
- Veri setinde aykırı değerler varsa analizden önce bu değerlere müdahale edilmelidir. Aksi
takdirde yapılan tahminler BLUE özelliğini taşımazlar.
- Hata terimleri her bir gözlem için eş varyanslılığa sahip olmalıdır.
Eşvaryanslılık(Homoskedastisite) hata terimlerinin her bir gözlem için hesaplanan varyans
değerleri zaman içinde değişmemekte ve aynı kalmaktadır. Eğer eşvaryanslılık yoksa
Heteroskedastasite(Değişen Varyans) sorunu ile karşılaşılmaktadır. Bu durum testin gücünü
azaltmakta ve 2.tip hata yapma olasılığını arttırmaktadır. Değişen varyans sorunu AEKK
yöntemiyle elemine edilebilmektedir.
- Hata terimleri arasında bir ilişki bulunmamalı yani otokorelasyon sorunu içermemelidir.
Otokorelasyon zaman içinde ve değişkenlerin kendi aralarında ilişki bulunması durumunda
ortaya çıkmaktadır. Otokorelasyon probleminin olmaması hataların birbirinden bağımsız
olduğunu göstermektedir.
- Regresyon Modellerinin temel varsayımlarından biri de belirlenen bağımsız değişkenler
arasında kuvvetli bir ilişkinin olmamasına dayanır. Yani belirlenen değişkenler arasında doğrusal
bağlantı ya da tam çoklu doğrusal bağlantı problemi içermemelidir. Eğer kullanılan bağımsız
değişkenler arasında kuvvetli bir ilişki varsa, Regresyon Analizi yanıltıcı sonuçlar verir. Dolayısıyla
tahmin edilen regresyon denkleminde katsayılar belirsiz olur, regresyon katsayılarının
varyansları yüksek oranda şişkinlik gösterir, R2 büyür, güven aralıkları genişler, t istatistikleri
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azalır ve katsayı tahmincileri ve standart hataları küçük değişmelere karşı önemli derece de
oynaklık gösterir.
3.ARAŞTIRMANIN AMACI VE YÖNTEMİ
Bandırma hem Ege hem Marmara bölgesinde bulunduğundan dolayı ve Balkanlardan gelen
meteorolojik olaylardan etkilendiği için hava olaylarını tahmin etmek ve yorumlamak
güçleşmektedir.
Ayrıca günümüzde yaşanan küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre bilinçsizliği gibi faktörlerin
meteorolojik parametreler üzerinde yarattığı olumsuzluklarda tahminlemeyi zorlaştırmaktadır.
Bu çalışmanın amacı; Bandırma Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan 1980-2018 yıllarına
ait meteorolojik parametrelerden biri olan sıcaklığı etkileyen faktörler üzerine modelleme
yapılmıştır. İlk olarak; Yapay Sinir Ağ(YSA) yöntemlerinden olan Çok Katmanlı Geri Beslemeli
Yapay Sinir Ağları Yöntemi ve daha sonra Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli (ÇDRM) kurulmuştur.
YSA yönteminde; girdi değişkenleri nem, rüzgâr ve basınç olarak ele alınırken, çıktı değişken ise
sıcaklık değişkeni olarak ele alınmıştır. Hedefi yani sıcaklığı etkileyen parametrelerin gerçekliğe
uygunluğunu ortaya koymak adına önceden ölçülen nem, rüzgâr ve basınç parametrelerinin her
biri için rastgele 3725 veri seçilmiştir.
ÇDRM; nem, rüzgâr ve basınç bağımsız değişken ve sıcaklık bağımlı değişken olarak seçilmiştir.
Öncelikle Çoklu Doğrusal Regresyon Varsayımları sağlanmış daha sonra model tahmin edilmiştir.
Modelimizin denklemi 1.1’deki gibidir.
𝑆𝚤𝑐𝑎𝑘𝑙𝚤𝑘 = 𝐶 + 𝛽1 ∗ 𝑅ü𝑧𝑔𝑎𝑟 + 𝛽2 ∗ 𝑁𝑒𝑚 + 𝛽3 ∗ 𝐵𝑎𝑠𝚤𝑛ç + 𝜀𝑡

(1.1)

Modelimizin hipotezi aşağıda verilmiştir.
H0: Rüzgar, Nem ve Basınç değişkenleri sıcaklığı etkilememektedir.
H1: Rüzgar, Nem ve Basınç değişkenlerinden en az biri sıcaklığı etkilemektedir.
Bu bağlam da çalışmada kullanılan yöntemlerin verdiği tahmin sonuçları birbirleriyle
karşılaştırılmış, hangi yöntemin gerçeğe daha uygun ve tutarlı sonuçlar verdiği ortaya
konmuştur.
4.ARAŞTIRMANIN BULGULARI
YSA yöntemiyle yapılan analiz sonucu şekil 3’te görüldüğü üzere Input (girdi) katmanında
bağımsız (nem, rüzgâr, basınç) değişkenlerimizi tanımladığımız katmadır. Hidden Layer katmanı
w değerini rastgele olarak MATLAB programı belirlemiş işleme konulmuştur. Hidden Layer ise
nöronlar dediğimiz katmanların 10 ayrı matematiksel (y= w*x+b ) işlem gördükten sonra Output
Layer yani aktivasyon fonksiyonundan geçip son olarak output yani çıkış katmanından net bir
değer ( y bağımlı değişken ) elde edilmektedir.
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Şekil 12.Yapay Sinir Ağı Katmanların Gösterimi
Şekil 4’ te ise eğitim(training), doğrulama (validation) ve test için ayrılan verilerin regresyon
değerleri verilmiştir. Grafiğe bakıldığında eğitim değeri 0,67 doğruluma değeri 0,66 test değeri
ise 0,65 bulunmuştur. Sonuçlara bakıldığında; ağın öğrenme işlemi büyük bir başarı elde
edememiştir. Yani bağımsız değişken olarak belirlediğimiz nem, rüzgâr, basınç değişkenleri
sıcaklık değerlerini büyük bir oranda etkileyememektedir. Sebebi ise sıcaklık değeri birçok
parametrelerden yani yeryüzü şekilleri, güneşlenme süresi, küresel ısınma gibi stokastik
olaylardan etkilenmektedir.

Şekil 13.Yapay Sinir Ağları Regresyon Gösterimi

228

2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu – UBS’19
17-19 Eylül 2019 / Bandırma - TÜRKİYE
Tablo 2. Tanımlayıcı İstatistikler
Variables
Sıcaklık
Rüzgar
Nem
Basınç

Mean

Std Error

14,364
3,938
71,859
1008,507

7,506
2,3632
11,795
29,958

Skewness
Kurtosis
Minumum Maximum
Stat.
Std. Error
Stat.
Std. Error
-0,1247 0,02054
-1,06
0,041
-8,7
31,9
0,9959 0,02054
0,989
0,0410
0
20,5
-0,35
0,021
0,126
0,0410
0
99,3
1033,7
-32,2053 0,02054 1081,686 0,0410
0

Tablo 1’de değişkenlerin tanımlayıcı istatistikleri verilmiştir. Sıcaklık değişkeni için hesaplanan
ortalama değeri 14,364 ve standart hata değeri 7,506 bulunmuştur. Rüzgâr değişkeni için
hesaplanan ortalama değeri 3,938 ve standart hata değeri 2,3632 bulunmuştur. Nem değişkeni
için hesaplanan ortalama değeri 71,859 ve standart hata değeri 11,795 bulunmuştur. Son olarak
basınç değişkeni için hesaplanan ortalama değeri 1008,507 ve standart hata değeri 29,958
bulunmuştur. Ayrıca değişkenlerimizin uç değerleri verilmiştir. Veri setinde normalin üzerinde
uç değerlerin bulunması normallik varsayımını bozacak, modelde çoklu doğrusal bağıntı
problemi doğuracak ve model tahminlerinde tahmincilerin sapmalı ve tutarsız olmasını
sağlayacaktır. Bu nedenle uç değerler varsa, gerekli varsayımlarda dikkate alınarak müdahale
edilmelidir. Bunlara ek olarak Tablo 1’de eğiklik ve basıklık ölçülerine ait istatistiklerde
verilmiştir. Eğiklik basıklık ölçüleri verilerin normal dağılıp dağılmadığını gösteren önemli bir
ölçütlerden biridir. “Çarpıklık ve basıklık katsayılarının ±1 arasında 0’a yakın olması, bu değerlerin
kendi standart hatasına bölündüğünde ± 2 arasında yer alması ve 0’a yakın olması normal
dağılımın varlığını kabul edilebilir kılmaktadır” (HAİR, BABİN, ANDERSON, & BLACK, 2013;
GEORGE & MALLERY, 2010; TABACHNİCK & FİDELL, 2013; LİND, MARCHAL, & WATHEN, 2006;
HOWİTT & CRAMER, 2011; McKİLLUP, 2012; WİLCOX, 2012)1. Çalışmamızdaki verilerimiz Tablo
1’i incelediğimizde normallik varsayımını sağlamaktadır. Şekil 1’de ise hataların dağılım grafiği
verilmiştir. Buna göre hatalarımızda normal dağılım sergilemektedir.
Tablo 3. Korelasyon Analizi
Değişkenler
Sıcaklık
Rüzgar
Nem
Basınç
Sıcaklık
0,027
-0,315
-0,070
Rüzgar
0,111
-0,008
Nem
0,050
Basınç
ÇDRM yapabilmek için öncelikle bağımsız değişkenlerimiz arasında çoklu doğrusal bir ilişkinin
bulunmaması gerekmektedir. Tablo 2’de değişkenler arası korelasyon katsayıları ve anlamlılıkları
verilmiştir. Bağımsız değişkenlerimizi incelediğimiz de rüzgar ve nem arasında 0,111’lik doğru
yönlü zayıf bir ilişki, basınç ve nem arasında 0,05’lik doğru yönlü zayıf bir ilişki bulunmaktadır.
Ayrıca bu değişkenler arası ilişkiyi test ettiğimiz de 0,01 anlamlılık düzeyinde p değerleri 0,000’dır
ve zayıf bir ilişkinin varlığı kanıtlanmaktadır. Fakat rüzgar ve basınç arasındaki ilişkiye baktığımız
da -0,008’lik ters yönlü zayıf bir ilişki olmasına rağmen ilişkiyi test ettiğimizde p değerinin 0,177
bulunduğu ve anlamsız olduğu görülmektedir. Kısacası bağımsız değişkenler arasında ilişki yok
denebilecek kadar azdır, bu da çoklu doğrusal bağıntı sorununun olmadığına işaret eder. Çoklu
doğrusallığın olmadığı hipotezini güçlendirmek için literatürde en çok kullanılan yöntem varyans
1
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şişirme faktörüdür. Varyans şişirme faktörü; parametre tahminlerinin ve varyanslarının gerçek
değerlerinden ne derece uzaklaştığını göstermektedir.
Tablo 4. Çoklu Doğrusallık Tespiti
Çoklu Doğrusal Bağlantı
Tölerans
VIF
0,987
1,013
0,985
1,015
0,997
1,003
Tablo 3’te Çoklu Doğrusallık Sorununu tespit etmek amacıyla varyans şişirme faktörü
kullanılmıştır. Görüldüğü üzere; varyans şişirme faktörleri sırasıyla; 1,013, 1,015 ve 1,003
bulunmuştur. Literatüre baktığımızda varyans şişirme faktörünün belli bir değerin altında olması
gerekmektedir. Hair ve arkadaşları bu değerin 4’ün altında bulunması durumunda modelin çoklu
doğrusal bağlantı sorunu içermeyeceğini ortaya koymuştur (HAİR, BABİN, ANDERSON, & BLACK,
2013). Amerikan istatistikçi Allison’a göre ise bu değerin 2,5’in altında olması durumunda
modelin çoklu doğrusal bağıntı sorunu içermeyeceğini belirtmiştir (ALLİSON, 2012). Başka bir
resmi kaynağa göre ise bu değerin 10’un altında olması gerektiği yönündedir (The Pennsylvania
State University). Dolayısıyla çalışmamızda çoklu doğrusal bağlantı sorunu bulunmamaktadır.
Tablo 5. Çoklu Doğrusal Regresyon Modelinin Testi
Model
Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
84926,792
716000,21
800927

dF
3
14211
14214

Mean Square
28308,931
50,383521

F test
561,86885

Sig.
0,000

Kurulan modelin bütüncül anlamlılığını test etmek için ANOVA uygulanmıştır. Tablo 4’te ANOVA
çıktıları verilmiştir. Sonuçlara göre; p<0,05 olduğundan anlamlı bulunmuştur. Yani model bir
bütün olarak anlamlıdır. Dolayısıyla bağımsız değişkenlerden en az birinin bağımlı değişken
üzerinde etkisi vardır hipotezini kabul edilmektedir.
Tablo 6. Determinasyon Katsayısı
R Square
0,106035621

Adj. R Square
0,105846902

Tablo 5’te modelin determinasyon katsayısı verilmiştir. Bu katsayı basit regresyon modellerinde
yorumlanmaktadır. Çoklu regresyon modellerinde ise düzeltilmiş determinasyon katsayısı
yorumlanmaktadır. Determinasyon katsayısı; bağımlı değişkende meydana gelen değişimin
yüzde kaçının modelde yer alan bağımsız değişkenler tarafından açıklandığını göstermek
amacıyla kullanılan ekonometrik yöntemdir. Diğer bir ifadeyle determinasyon katsayısı;
Modelde yer alan bağımsız değişkenlerimizin, bağımlı değişkendeki varyansın yüzde kaçını
açıklayabiliğini göstermektedir. Tablo 5’i incelediğimizde bu değer 0,105846902 bulunmuştur.
Modelimizde bağımsız değişken olarak kullandığımız rüzgâr, nem ve basınç değişkenlerimiz,
bağımlı değişken olarak kullandığımız sıcaklık değişkeninde meydana gelen değişimlerin
%10’unu açıklayabilmektedir.
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Tablo 6. Çoklu Regresyon Analizi Model Çıktıları

Model

Unstandardized
Coefficients
B

Constant
Rüzgar
Nem
Basınç

41,5664
0,1973
-0,2032
-0,0132

Std.
Error
2,0239
0,0253
0,005
0,0019

Standardized
Coefficients

t

Sig.

20,5369
7,7851
39,9702
-6,6627

0,000
0,000
0,000
0,000

B
0,0621
-0,3194
-0,0529

Confidence Interval
Lower
Upper
Bound
Bound
37,5992
45,5337
0,1476
0,247
-0,2132
-0,1933
-0,0171
-0,0093

Tablo 6’ da ÇDRM sonuçları verilmiştir. Tablo 6’ da standardize edilmemiş ve standardize edilmiş
iki farklı katsayı tahminleri bulunmaktadır. Standardize edilmemiş katsayı tahminleri ampirik
olarak elde edilen parametrelerin ölçümleri aynı şekilde yapıldıysa kullanılır ve bir birimlik ya da
yüzde birlik değişimin bağımlı değişkeni ne kadar değiştirdiği şeklinde yorumlanır. Eğer ampirik
olarak elde edilen parametrelerin ölçümleri farklı birimlerdeyse bu sefer standardize edilmiş
değerler kullanılır. Standardize edilmiş değerler bağımsız değişkenlerde meydana gelen bir
birimlik ya da yüzde birlik standart sapma değişiminin bağımlı değişkende ne kadarlık bir
standart sapma değişimin olacağını gösterir. Buna göre Tablo 6’ da standardize edilmiş değerlere
baktığımızda; rüzgar değişkeninde meydana gelen 1 birimlik standart sapma bağımlı değişkende
0,0621’lik bir artış meydana getirmektedir. Nem değişkeninde meydana gelen 1 birimlik standart
sapma bağımlı değişkende -0,3194’lük bir azalış meydana getirmektedir. Basınç değişkeninde
meydana gelen 1 birimlik standart sapma bağımlı değişkende -0,0529’luk bir azalış meydana
getirmektedir. İlgili değişkenlere ait değerlerine baktığımızda ise(P<0,05) katsayıların hepsinin
anlamlı olduğu görülmektedir. Dolayısıyla nem ve basınç parametrelerinin sıcaklık üzerinde
azaltıcı bir etkisi bulunurken, rüzgârın sıcaklık üzerinde arttırıcı bir etkisi vardır olarak
bulunmuştur.
Tablo 7.Ortalama Kare Hata
Mean Squared Error
ÇDRM
YSA
53,6955
31,7357
YSA ve ÇDRM tahmin edilen değerler Tablo 7’de Ortalama Hata Kareler değerleriyle
karşılaştırılmıştır. Ortalama Kare Hata değeri tahmin edilen regresyon modelinin gerçek değerler
ile ne derece örtüştüğünü göstermektedir. Çalışmamızda kullandığımız ÇDRM bu değer 53,6955,
Yapay Sinir Ağları Yönteminde ise bu değer 31,7357 bulunmuştur. Dolayısıyla YSA, ÇDRM
yöntemine göre gerçeğe daha uygun sonuçlar vermektedir.
5.SONUÇ
Meteorolojik parametreler müdahale edilemeyen ve göz ardı edilen pek çok parametreden
etkilenebileceği için bu alanda tahminleme ve modelleme yapmak güçleşmektedir. Ayrıca
geleneksel ekonometrik yöntemler yerine, YSA gibi modern ve ileri matematiksel yöntemlerle
yapılan tahminleme ve modelleme çalışmaları altyapısında büyük veri dediğimiz sistemleri
barındırdığı için çok boyutlu girdi ve çıktılar üretebilmektedir. Bu nedenle modernleşmiş
yöntemler klasik ÇDRM yöntemlerine göre tahminleme ve modelleme konusunda üstünlük
taşımaktadırlar. Literatürde yapılan pek çok çalışmada YSA, Derin Öğrenme ve Makine Zekâsı
gibi modernleşmiş yöntemlerin gerçeğe daha uygun ve tutarlı sonuçlar verdikleri ortaya
konmuştur. Çalışmada; YSA ve ÇDRM yöntemleri kullanılarak modellenen ve tahmin edilen
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sıcaklık değişkeninin; nem, rüzgâr ve basınç değişkenleri tarafından etkilendiği ortaya
konulmuştur.
Kurulan YSA modelinde girdi değişkeni olarak rüzgâr, nem ve basınç değişkenleri, çıktı değişkeni
olarak ise sıcaklık değişkeni ele alınmıştır. Daha sonra ağın eğitimi, test ve doğrulama
işlemleri yapılmış ve tahmin işlemi gerçekleştirilmiştir. YSA yönteminin tahmin aşamasında
eğitim, test ve doğrulama değerleri birbirine yakın yaklaşık olarak %66 bulunmuştur. YSA modeli
bir bütün olarak ele alındığında rüzgâr, nem ve basınç değerlerinden %66 oranında
etkilenmektedir.
ÇDRM ilk olarak parametrelerin varsayımları sağlayıp sağlamadığı incelenmiştir. Öncelikle
tanımlayıcı istatistiklerine bakılmış sonrasında normallik varsayımı incelenmiştir. Daha sonra
bağımsız değişkenler arası çoklu doğrusal bağıntı sorunun olmamasına dikkat edilmiştir.
ÇDRM geçtiğimizde öncelikle; modelin bütüncül anlamlılığı incelenmiş olup, bağımsız
değişkenlerden en az biri bağımlı değişkeni etkilemektedir hipotezi kabul edilmiştir. Model
bütüncül olarak anlamlı bulunmuştur. Çalışmanın bir sonraki aşamasında modelin düzeltilmiş
determinasyon katsayısı incelenmiştir. Bu katsayı 0,106 olarak bulunmuştur. Bağımsız
değişkenlerimiz, bağımlı değişken varyansında meydana gelen değişimin ancak %10’unu
açıklayabilmektedir.
Son olarak modelin katsayı yorumları ve anlamlılıkları kontrol edilmiştir. Katsayıların hepsi
anlamlı bulunmuştur. Ampirik olarak elde edilen verilerde ölçüm farklılıkları bulunduğundan
dolayı standardize edilmiş katsayılar yorumlanmıştır. Buna göre; basınç ve nemde meydana
gelen bir birimlik standart sapmalık değişim sıcaklığı negatif yönde etkilerken, rüzgar’da
meydana gelen bir birimlik standart sapmalık değişim sıcaklığı pozitif yönde etkilemektedir
şeklinde bulunmuştur.
Çalışmanın en sonunda ise her iki yöntemin gerçeğe ne kadar uygun olduğunu tespit etmek adına
ortalama kare hata değerleri karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak YSA’nın sıcaklık tahmininde ÇDRM
yöntemine göre daha etkili olduğu ortaya konmuştur. Literatürdeki çalışmalarda da olduğu gibi
bu çalışmada da YSA gerçeğe daha uygun ve tutarlı sonuçlar vermiştir.
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İstanbul-Bandırma Arası Denizyolu Taşımacılığı ve İDO’nun
Rolü

Ahmet Ünsür 1

ÖZET
Deniz ulaşımı, ekonomik ve güvenli oluşu nedeniyle en çok tercih edilen ulaşım/taşımacılık türüdür. Denize
kıyısı bulunan ülkeler bu durumu önemli fırsat olarak görmekte ve değerlendirmektedirler. Üç tarafı
denizlerle çevrili, 8333 km. kıyı şeridi bulunan bir ülkeye sahip olmamıza karşın, belirli alanlar dışında
taşımacılıkta denizi yeterince kullandığımız söylenemez. Buna karşın, önemli yatırımlar gerektiren ve
yüksek bakım–onarım maliyetleri bulunan, aynı zamanda riskli ve maliyetli bir taşımacılık türü olan
karayolu taşımacılığı(Lastikli sistem) sektördeki hakimiyetini sürdürmektedir. Yapılan araştırmalar, deniz
taşımacılığında taşımacılık maliyetlerinin demiryoluna göre 3.5 kat, karayoluna göre 7 kat, havayoluna
göre ise, 22 kat daha ekonomik olduğunu göstermektedir. Deniz yolu ile yük ve yolcu taşımacılığının hızlı,
güvenli, konforlu ve ekonomikliği yanında çevreciliği, mesafe(Yolcu-km. ve ton-km.) başına tüketilen
enerjinin düşük olması, bakım-onarım kolaylığı ve uygun yatırım maliyetleri vb. düşünüldüğünde özellikle
tercih edilmesi gereken bir alan olarak görülmektedir.
Ülkemizde, 1950’li yıllardan itibaren denizyolu ve demiryolu taşımacılığının arka planda kaldığı,
Marmara’nın bir bölümü gibi lokal alanlar dışında, yolcu ve araç taşımacılığında denizyolunun yeterince
kullanılmadığı, yatırımların karayolu taşımacılığına yöneldiği görülmektedir. Denizyolu ile yolcu taşımacılık
oranının %7.5’lardan 2015 yılı itibarıyla %0.6’lara düşmüş olması bunun göstergesidir. Son yıllarda
ulaşım/taşımacılıkta deniz yolunun kullanımını teşvik amaçlı birtakım girişimlerin gerçekleştirildiği
görülmektedir. Deniz yolu ile taşımacılık hizmetinde bulunan araçlarda akaryakıt kullanımında ÖTV
muafiyeti uygulaması, Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı(Kayıt ve yıllık tonaj harcı ödenmiş) gemiler ve
yatların alım, satım, ipotek, tescil, kredi, navlun mukaveleleri damga vergisi, harçlar, banka ve sigorta
işlemlerinin vergi ve fonlara tabi tutulmaması, bu gemilerde görev yapan gemiadamlarına ödenen
ücretlerin de gelir vergisi ve fonlardan müstesna tutulması uygulaması bunlardandır. Belirtilen teşvik
uygulamaları sonucu, 2013-2018 yılları arasında kabotaj hattında yolcu taşımada %40, araç taşımada
%112’lik bir artış yaşandığı görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı; İstanbul-Bandırma ulaşımında denizyolunun yeri ve bu bağlamda İDO’nun rolünü
belirlemektir. Çalışma, İstanbul-Bandırma arasında denizyolu ile yolcu ve araç taşımacılığının tarihi seyrini
ve günümüzdeki boyutunu kapsamaktadır. Çalışmada, İstanbul-Bandırma denizyolu hattının sağladığı
iktisadi ve sosyal yararlar değerlendirilmektedir. Çalışmada ilgili kurum/kuruluşlarla birlikte,
TDİ/Denizyolları İşletmesi arşiv bilgileri ve İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ. verilerinden yararlanılmıştır.
Çalışma, yaz aylarında daha yoğun olarak kullanılan Yenikapı-Bandırma hattının hem Bandırma halkı, hem
de ege ve diğer tatil bölgelerine ulaşımda ekonomiklik, zaman tasarrufu, güven ve rahatlık açısından
önemli katkılar sağladığını ortaya koymaktadır. Çalışma’da, İstanbul(Yenikapı)-Bandırma arası yolcu ve
araç taşımacılığında tekel konumunda bulunan İDO’nun bu alandaki faaliyetleri incelenerek analiz
edilmekte, hizmetin etkinliği açısından hem İDO, hem de ilgili diğer paydaşlarına yönelik iyileştirme
önerileri sunulmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Taşımacılık, Denizyolu, İDO
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Sea Transportation Between İstanbul-Bandırma and The Role of
İDO

Ahmet Ünsür 1

ABSTRACT
Sea transportation is the most preferred type of transportation due to its economic and safe nature. The
seaside countries see and evaluate this situation as an important opportunity. Surrounded by seas on
three sides, 8333 km. Although we have a coastal country, we cannot say that we use the sea adequately
for transportation outside certain areas. On the other hand, road transport (tire system), which is a risky
and costly type of transportation that requires significant investments and has high maintenance and
repair costs, maintains its dominance in the sector. Research shows that transportation costs are 3.5 times
more economical than railways, 7 times more than highway and 22 times more economical than airway.
Besides the fast, safe, comfortable and economical transportation of cargo and passengers by sea,
environmentalism, low energy consumed per distance (passenger-km and ton-km), ease of maintenance
and repair and appropriate investment costs etc. It is seen as an area that should be especially preferred.
In our country, it is seen that maritime and railway transportation has been in the background since 1950s,
and that there is not enough use of the sea road in passenger and vehicle transportation except for local
areas such as a part of Marmara, and investments are directed towards road transportation. The fact that
the rate of passenger transport by sea has decreased from 7.5% to 0.6% as of 2015 is an indicator of this.
In recent years, some initiatives have been taken to promote the use of maritime transport. Excise duty
exemption on fuel usage in vehicles operating by sea transportation, purchase, sale, mortgage,
registration, credit, freight agreements, stamp tax, fees, bank and insurance transactions of vessels and
yachts registered to Turkish International Ship Registry (registration and annual tonnage fee paid) tax and
funds, and the fees paid to seafarers working on these ships are exempt from income tax and funds. As a
result of the mentioned incentive practices, it is seen that there was an increase of 40% in passenger
transportation and 112% in passenger transportation in the cabotage line between 2013-2018.
The aim of this study; is to determine the role of the maritime transport in Istanbul-Bandrma and the role
of IDO in this context. The study covers the historical course and the current dimension of passenger and
vehicle transportation by sea between Istanbul and Bandırma. In this study, the economic and social
benefits of the Istanbul-Bandırma maritime line are evaluated. In the study, together with the related
institutions, the archive information of TDİ/Denizyolları İşletmesi and İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ. data
were used. The study reveals that the Yenikapı-Bandırma line, which is used more intensively in the
summer months, provides significant contributions to economy, time saving, trust and comfort in
transportation to both Bandırma people and Aegean and other holiday regions. In the study, Ido's
activities in this area, which is a monopoly in passenger and vehicle transportation from Bandırma to
Istanbul(Yenikapı), are analyzed by examining and offering improvement proposals for both IDO and its
related stakeholders in terms of the effectiveness of the service.
Keywords: Transportation, Maritime, IDO
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GİRİŞ
Ulaşım insan için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İnsanlar çeşitli nedenlerle bir yerden diğerine
giderler. Sanayi inkılabı sonrası artan ulaşım ihtiyaçları birtakım yenilikleri de beraberinde ortaya
çıkarmıştır. Ulaşım araçları ve yöntemleri(Mode of transport) gelişerek günümüze kadar
gelmiştir. Günümüz şartları ulaşımda zaman, güvenlik ve maliyet gibi unsurları ön plana
çıkarmıştır. Ulaştırma türleri arasında neredeyse hiç altyapı maliyeti gerektirmeyen tek alan
denizyoludur(Tabii asfalt). Bu nedenle, dünya’da denizyolu ulaşımı fırsatı bulunan ülkelerin
öncelikle taşımacılıkta bu türü teşvik ettikleri görülmektedir. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemiz
açısından bakıldığında bu durum önemli bir fırsat olarak değerlendirilmelidir.
Deniz yolu ile yük ve yolcu taşımacılığının ekonomik ve sosyal açıdan cazibesi, yatırımcı/işletmeci
ve kullanıcı(Müşteri/yolcu)’ları bu alana yönlendirmektedir. Ancak, ülkemiz açısından
bakıldığında mevcut fırsatlardan yeterince yararlanılamadığı görülmektedir.
Bu çalışmanın amacı; İstanbul-Bandırma ulaşımında denizyolunun yeri ve bu bağlamda İstanbul
Deniz Otobüsleri AŞ(İDO)’nun rolünü belirlemektir. Çalışma, İstanbul-Bandırma arasında
denizyolu ile yolcu ve araç taşımacılığının tarihi seyrini ve günümüzdeki boyutunu
kapsamaktadır(Ro-Ro taşımacılığı kapsam dışında bırakılmıştır). Çalışmada, İstanbul-Bandırma
denizyolu hattının sağladığı iktisadi ve sosyal yararlar değerlendirilmektedir. İnceleme/araştırma
sürecinde ilgili kurum/kuruluşlarla birlikte, TDİ/Denizyolları İşletmesi arşiv bilgileri ve İDO AŞ.
verilerinden yararlanılmıştır.
ULAŞTIRMA/TAŞIMACILIK SİSTEMLERİ
Ulaşım/Ulaştırma, bir şeyi bir yerden başka bir yere aktarma(TDK,Güncel Türkçe Sözlük)
anlamında kullanılan bir kavramdır. BM standartlarına göre, ulaştırma hizmet sektörü içinde yer
almaktadır. Sektör terimi; şirketlerin kendi ekonomik faaliyetlerinin, ürünlerinin veya
teknolojilerinin(Kimya, turizm vb.) temel olarak alındığı kategorileri veya çapraz/yatay mesleki
kategorileri(BT, pazarlama, bankacılık vb.) tanımlamak için kullanılmaktadır(Mesleki Yeterlilik
Kurumu). Ulaştırma sektörünün temelini insan veya diğer eşyanın yer değiştirmesi ve bu
kapsamda sunulan hizmetler oluşturmaktadır. Sektörün faaliyet alanlarını kara(Lastikli sistem),
hava, deniz ve demiryolu taşımacılığı(Raylı sistem) oluşturmaktadır.
Ulaştırma sektöründe bulunması gereken temel özellikler şu şekilde sıralanabilir;
• Güvenlik,
• Hız,
• Konfor
• Ekonomiklik,
• Süreklilik
• Çevrecilik vb.
Belirtilen niteliklere sahip ulaştırma sektörünün etkinliği yatırımların, iktisadi ve ticari
faaliyetlerin artmasına, turizmin gelişmesine, insan hayatının kolaylaşmasına imkan
sağlayacaktır. Sanayi İnkılabı ile ivme kazanan bu sürecin iktisadi ve sosyal hayata katkıları herkes
tarafından bilinmektedir. Ulaştırma sektörünün etkinliği ve verimliliği birbirleri ile
entegrasyonuna bağlıdır. Bu da iyi bir planlamayı gerektirmektedir.
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DENİZYOLU, DENİZYOLU ULAŞTIRMASI ve ÖNEMİ
Deniz araçlarının ulaştırma faaliyetleri esnasında kullandıklara yola denizyolu denilir. İnsan veya
eşyanın deniz araçları ile bir liman(Yükleme)’dan başka bir liman(Boşaltma)’a denizyolu ile
taşınması da denizyolu ulaştırması olarak ifade edilir. Denizyolu ulaşımının amacı; ülke
kalkınmasının ekonomik ve sosyal hedeflerinin gerektirdiği hizmeti en ekonomik ulaşım türü
olarak denizde can ve mal güvenliğini sağlayarak, çevreyi kirletmeden diğer ulaşım türleriyle
entegre bir şekilde uluslararası kurallar ve AB politikalarıyla uyum içinde sürekli olarak
sağlamaktır. Denizyolu ulaşımı; gerek sanayi ham maddesini oluşturan yükleri bir seferde büyük
miktarlarda taşıma özelliği, gerekse taşıma maliyetinin demiryoluna göre 3.5, karayoluna göre 7
ve havayoluna göre 22 kat daha ucuz olması nedeniyle avantajlı bir taşımacılık yöntemidir.
Denizyolu ulaşımı; yolcu ve yük taşımacılığında hızlı, güvenli, konforlu ve ekonomik olması
yanında çevreciliği, yolcu-km ve ton-km başına tüketilen enerjinin asgari düzeyde olması, bakımonarım kolaylığı ve uygun yatırım maliyetleri nedeniyle ulaştırma türleri içinde en fazla tercih
edilebilecek alandır(9.Kalkınma Planı Deniz Yolu Ulaşımı ÖİK Raporu,s.63). Aşağıdaki tablo
denizyolu taşımacılığının diğer taşımacılık türlerine göre avantajlarını göstermektedir;
Tablo:1 Deniz Yolu Taşımacılığının Avantajları(Taşıma Türlerine Göre Ortalama Dışsal
Maliyet-Euro/1000 ton-km)*
Maliyet
Unsuru

Karayolu

Demiryolu

İç suyolu

Kısa Mesafeli
Denizyolu

Kaza

5.44

1.46

0

0

Gürültü

2.14

3.45

0

0

Kirletici
Madde

7.85

3.8

3

2

İklim
Maliyeti(CO2)

0.79

0.5

-

-

Altyapı

2.45

2.9

1

1’den az

Sıkışıklık

5.45

0.24

-

-

Toplam

24.12

12.35

Maksimum 5

Maksimum 4

*Yükün karayolundan diğer taşıma türlerine kaydırılması sonucu oluşan 1 €’luk kazanç;
karayolu 85, demiryolu 52, denizyolu 50 ton-km’dir
Kaynak: 9. Kalkınma Planı Denizyolu Ulaşımı ÖİK Raporu
Üç tarafı denizlerle çevrili, 8333 km. kıyı şeridi bulunan bir ülkeye sahip olduğumuz
düşünüldüğünde bu avantajların değerlendirilmesinin önemi daha da anlamlı hale gelmektedir.
Ancak, bütün bu avantajlardan yeterince yararlanıldığı söylenemez. Ülkemizde 1950 yılına kadar,
demiryolu ve denizyoluna ağırlık veren politikalar izlendiği, bunun sonucu yük taşımacılığında
tonaj olarak demiryolunun payı %55.1, denizyolu %27.8 iken, karayolunun payı %17.1 olduğu,
aynı dönemde yolcu taşımacılığında dağılımın %49.9 karayolu, %42.2 demiryolu, %7.5 denizyolu
ve %0.6 havayolu şeklinde olduğu görülmektedir. 1950’li yıllardan itibaren pahalı taşıma türü
olan karayolu taşımacılığına ağırlık verildiği, yatırımların bu alana kaydırıldığı ve nihayetinde
yurtiçi taşımacılıkta karayolunun payının yükte %92, yolcuda %95’e yükseldiği görülmektedir.
Günümüzde ise, ulaştırma yatırımları içinde denizyolunun payı ortalama %2.4 civarında
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seyretmektedir. Dış ticaret taşımalarının tonaj başına %87.4’ü denizyolu ile yapılmasına karşın,
kabotaj taşımalarının %3.6 gibi çok düşük düzeyde kaldığı görülmektedir(9. Kalkınma Planı, Deniz
Yolu Ulaşımı ÖİK Raporu,s.1).
Mevcut durum, ülkemizde taşımacılığın ulaştırma türleri arasında optimal bir şekilde
paylaştırılmasına ihtiyaç bulunduğunu göstermektedir. Karayolunun ön plana çıktığı yapının,
çevresel ve güvenlik sorunlarını da beraberinde getirdiği görülmektedir. Artan bölünmüş yollara
rağmen, gerçekleşen trafik kazaları ve ortaya çıkardığı can ve mal kayıpları önemli bir sorun
olmaya devam etmektedir(10.Kalkınma Planı,s.107). Ulaştırma Bakanlığı 2023 hedefleri olarak,
karayolu taşımacılığının toplam taşımacılık türleri arasındaki payının azaltılması ve diğer
taşımacılık türlerinin paylarının arttırılmasını belirlemiştir. Aşağıdaki tablo bu durumu
göstermektedir;
Tablo:2 Taşıma Payları Açısından Mevcut Durum ve 2023 Hedefi
Yük(Mevcut)%

Yolcu(Mevcut)% Yük(2023)%

Yolcu(2023)%

Karayolu

80.63

89.59

60

72

Demiryolu

4.76

2.22

15

10

Havayolu

0.44

7.82

1

14

Denizyolu

2.66

0.37

10

4

Kaynak: Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi Hedef 2023-10. Kalkınma Planı Lojistik
Hizmetlerinin Geliştirilmesi ÖİK Raporu
DENİZCİLİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK TEŞVİKLER
Ülkemizde denizcilik sektörünün gelişimini sağlamak amacıyla sektörde faaliyet gösteren
şirketlere devlet tarafından sağlanan çeşitli teşvikler bulunmaktadır. Bunların arasında en
önemlisi, 2004 yılından itibaren Türk Uluslararası Gemi Sicili(TUGS)’ne ve Milli Gemi Sicili’ne
kayıtlı yük ve yolcu taşıyan gemilere verilen akaryakıtta uygulanan Özel Tüketim Vergisi(ÖTV)’nin
kaldırılmasıdır. ÖTV muafiyetinden yararlanan deniz araçları içinde yolcu gemileri ve feribotların
2018 yılı itibarıyla oranı %43’tür (https://atlantis.udhb.gov.tr/OTV2/_public/stat.asp). Türk
Uluslararası Gemi Sicili Kanunu 12. maddesine göre; TUGS’ne kayıtlı gemilerin ve yatların
işletilmesi ile devrinden elde edilen kazançlar gelir ve kurumlar vergileriyle fonlardan muaf
tutulmuştur. Ayrıca, adı geçen kanun gereği TUGS’ne kayıtlı gemilere ve yatlara ilişkin alım,
satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri damga vergisine
ve harçlara bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve
fonlara tabi tutulmamakta, bu gemilerde ve yatlarda çalışan(Gemiadamları)’lara ödenen ücretler
de gelir vergisi ve fonlardan müstesna sayılmaktadır.
TÜRKİYE’DE DENİZYOLU ULAŞIMININ TARİHÇESİ
Arşiv kayıtlarına göre; 1827 yılında buharlı olması nedeniyle halk tarafından Bug(Buğu) olarak
ifade edilen İngiliz yapımı Swift(Sürat) gemisi, İstanbul'a getirilen ilk gemi özelliğini taşımaktadır.
Bunu 1829 yılında gelen ikincisi izlemiş ve müteakiben Amerikalı mühendis Foster Rhodes
tarafından yapılmış ilk buharlı gemi olan Eser-i Hayr adlı gemi 26 Kasım 1837'de denize
indirilmiştir. Bunu Mesir-i Bahri (1838) ve Tair-i Bahri (1839) isimli gemiler izlemiştir. Mesir-i
Bahri Marmara Bölgesinde, Eser-i Hayr ise Boğaziçi’nde sefere başlamıştır. Buharlı gemilerin bu
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şekilde Türk sularında yer alması Türk Denizcilik tarihi açısından Buharlı Gemi Çağı
nitelendirmesine neden olmuştur(Arıkan-Sancar,2009,ss.132-133).
1841 yılında Boğaziçi’nde ulaşımı sağlamak amacıyla Şirket-i Hayriye ve 1843 yılında Sultan
Abdülmecid’in talimatıyla Fevaid-i Osmaniye isimli bir idare kurulmuştur. Bunu, 1910 yılında
kurulan ve 1923 yılında ismi Türkiye Seyr-ü Sefain İdaresi olarak değiştirilen Seyr-ü Sefain
İdaresi(Bu dönemde Akdeniz, Karadeniz, Gülcemal, Bahr-i Ahmer, Nilüfer, Plevne, Derne,
Kızılırmak ve Gülnihal isimli gemilerle, şehir içi hatlarda kullanılmak üzere Fransa’da inşa ettirilen
Moda, Kadıköy, Burgaz gemileri 1913 yılı filoya katılmıştır. Bu dönemde İdarenin elinde toplam
25 gemi, 1923 yılına ise Türkiye Seyr-ü Sefain İdaresi filosunda 27 gemi bulunduğu
görülmektedir. Daha sonra 2 yeni vapur satın alınarak Mersin–Antalya hattında çalıştırılmaya
başlanmıştır) izlemiştir(Türk Deniz Ticareti ve TDİ Tarihçesi,C.1,ss.150–159). Daha önce de
belirtildiği gibi, Cumhuriyetin ilk yıllarında demiryolu ile birlikte denizyolu yatırımlarına önem
verilmiş, 19 Nisan 1926 tarihinde 815 Sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye(Kabotaj) ve
Limanlarla Kara Suları Dahilinde İcrayı Sanat ve Ticaret Hakkında Kanun çıkarılmıştır.
1933 yılında Deniz Yolları İşletmesi’ni, 1984 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri(TDİ) izlemiştir.
1987 yılında İstanbul’un deniz ulaşımını geliştirmek ve trafik sorununun çözümüne katkıda
bulunmak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından İstanbul Ulaşım ve Ticaret
AŞ. kurulmuş ve 1988 yılında yapılan isim değişikliği ile İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve
Ticaret AŞ(İDO) adını almıştır(İDO Faaliyet Raporu,1999,s.24). İDO, İstanbul Boğaz haricinde civar
yerleşim birimleri(Bandırma, Yalova vb.)’ne de deniz yolu ile ulaşım hizmeti sunmaya başlamıştır.
a) 1996 yılında kabotaj hattında en büyük kuruluş olan TDİ özelleştirme kapsamına alınmış,
Şehir Hatları ve Denizyolları İşletmesine ait Marmara, İstanbul ve Körfez hatları ve iskeleleri ile
bu hatlarda çalışan gemiler ve bu gemilerde görev yapan gemiadamları Özelleştirme Yüksek
Kurulu(ÖYK) Kararı ile İBB’ ye verilmiş, İBB de Meclisi Kararı ile gemilerin işletimini ve söz konusu
çalışanları İDO’ ya devretmiştir. 2010 yılında, İBB Meclisi tarafından İDO’nun satışı kararı alınması
üzerine, Eylül ayında İBB tarafından Şehir Hatları AŞ kurulmuş, satış kapsamı dışında bırakılan
eski tip şehir hatları yolcu gemileri ve haliç yolcu motorlarından oluşan 46 deniz vasıtası, 49 iskele
ile 382 çalışan İDO tarafından bu kuruluşa devredilmiştir.
b) İDO AŞ, 2011 yılında İBB tarafından gerçekleştirilen ihale sonucu 30 yıllığına Tepe, Akfen,
Souter, Sera isimli kuruluşların oluşturduğu konsorsiyuma satılmıştır.
DENİZYOLU TAŞIMACILIĞINDA İSTANBUL-BANDIRMA HATTI
Bandırma, Balıkesir’in ilçeleri arasında en fazla nüfusa sahip olanıdır. İlçe nüfusu yaz aylarında
diğer aylara göre yaklaşık 1,5 kat artmakta, bu yüzden yaz aylarında ulaşım araçları daha da
önem kazanmaktadır(İDO Tanıtım Dokümanı,2011). Çevresinde önemli yerleşim ve tatil
beldeleri bulunan Bandırma, Yalova gibi Kuzey Marmara-Güney Marmara denizyolu ulaşım
hatları açısından önemli coğrafi konuma sahiptir. Bandırma, Marmara Denizi’nin güneyinde,
kendi adını taşıyan körfezde yer alan önemli bir liman kenti olup(Evliya Çelebi Bandırma için
‘Rum denizinin büyük bir ticaret iskelesi’ ifadesini kullanmıştır) karayolu, demiryolu ve denizyolu
ile İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyükşehirlere ulaşım imkanlarına sahiptir. Bandırma, karayolu ile
Balıkesir üzerinden Ege’ye ve güneye, Bursa üzerinden Anadolu illerine ve İstanbul’a, Çanakkale
üzerinden de Trakya’ya ulaşım olanağı sağlayan önemli bir ulaşım noktasıdır.
İlk olarak 1838 yılında Mesir-i Bahri isimli buharlı gemi ile başlayan İstanbul-Bandırma seferleri
yıllar boyu gelişerek devam etmiştir (http://www.sehirhatlari.istanbul/tr/kurumsal/sirket-ihayriye 459.html-https://www.dzkk.tsk.tr/icerik.php?icerik_id=334). Nüfus hareketliliğinin en
fazla olduğu İstanbul’dan Bandırma’ya, oradan da diğer yörelere ulaşımda en uygun yol(Mesafe,
zaman, güven, maliyet vb.)’un denizyolu olduğu bilinmektedir. Bu nedenle, artan ihtiyacı
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karşılamak amacıyla belirtilen hatta çalıştırılmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki
olan denizcilik şirketi İstanbul Deniz Otobüsleri AŞ. tarafından 1998 yılında Adnan Menderes ve
Turgut Özal isimli her biri 800 yolcu 200 araç kapasiteli iki adet feribot satın alınmış ve devreye
konulmuştur.
Taşımacılıkta sadece belirli alanlara ağırlık vermektense sistemi bütünsel olarak değerlendirmek
daha anlamlıdır. Hangi yörede ne tür bir ulaşım sisteminin tercih edileceği ve bunun diğer
sistemlerle entegrasyonu son derece önemlidir. Bu nedenle, İstanbul-Bandırma deniz ulaşımının
sonrasında nasıl ve ne ile devam edeceği önem kazanmaktadır. Aynı nedenledir ki; Osmanlı
Devleti 1870 yılında İstanbul-Bandırma deniz taşımacılığı ile entegre, İzmir-Kasaba demiryolu ile
irtibatlı Bandırma-Soma demiryolu projesini oluşturmuş, ancak dönemin şartları(Yabancı
şirketlerin tutumları, yapımcı firmaların değişmesi vb.) projenin hayata geçirilmesini
geciktirmiştir. Bu nedenle, belirtilen hattın faaliyete geçmesi inşa işlemlerinin başlangıcından
ancak 42 yıl sonra 1912’de gerçekleştirilebilmiştir. Toplam uzunluğu 190 km. olan hattın
Balıkesir-Bandırma arası mesafesi 95 km. idi. Bandırma treninde restoran bulunmakta idi. İzmirBandırma arasında çalışan trenlerin işletme merkezi İzmir idi. Sektöre nitelikli işgücü yetiştirmek
amacıyla 1915 yılında İzmir’de Şimendifer Mektebi açılmıştır. Bandırma-Soma demiryolu hattı,
yük ve yolcu taşımacılığında önemli rol üstlenmiş, bu sayede ticari nitelikli ürünler de vagonlarla
taşınmaya başlanmıştır. Bu durum, bölge ticaretinin gelişimine de önemli katkılar sağlamıştır. Bu
dönemde, artan yoğunluk nedeniyle Bandırma Limanı’nın ihtiyaçları karşılayabilecek şekilde
yeniden düzenlendiği görülmektedir. Demiryolunun faaliyete başlaması, İstanbulBandırma(Karşılıklı) deniz seferleri ve yolcu sayısını da artırmış, önceden Bandırma-İstanbul
arasında haftada bir sefer yapılır iken, demiryolunun Bandırma’ya ulaşması ile birlikte haftanın
her günü sefer yapılmaya başlanmıştır(Atilla,2002,s.115).
Bandırma-Soma demiryolu, 1. Dünya Savaşı sırasında ordu levazımatının taşınmasında ve
Çanakkale Cephesine hububat nakledilmesinde önemli rol oynamıştır. Balıkesir ve Bandırma
istasyonlarına ait depo ve anbarlar demiryolu ile gelen hububatın toplandığı önemli merkezler
olmuş,
hububat
Bandırma’dan
nakliye
gemileriyle
Gelibolu’ya
sevk
edilmiştir(Satılmış,2016,ss.177-181). Günümüzde bölgede yapılan tren seferleri şu
şekildedir(TCDD Genel Müdürlüğü);







Karesi Ekspresi: Balıkesir-Soma-Akhisar-Manisa-Basmane(İzmir) hattı(Karesi Ekspresi
Balıkesir-İzmir Basmane Tren Garı- Balıkesir arasında her gün düzenli olarak sefer yapan
TCDD Taşımacılık trenidir. Tren 23 Nisan 1938 tarihinde faaliyete geçmiş olup ismini
Balıkesir’in eski adı olan Karesi’den almıştır.
İzmir Mavi Treni: Eskişehir-Kütahya-Balıkesir-Manisa-Basmane(İzmir),
Ege Ekspresi: Balıkesir-Soma-Akhisar-Manisa-Basmane(İzmir),
17 Eylül Ekspresi; Bandırma- Balıkesir-Soma-Manisa-Basmane(İzmir),(Günde 1 Sefer gidişdönüş, sefer süresi 7 Saat)
6 Eylül Ekspresi: Bandırma-Balıkesir-Soma-Manisa-Basmane(İzmir)/Günde 1 sefer(Gidişdönüş, sefer süresi 7 Saat)
DENİZYOLLARI İŞLETMESİ İSTANBUL-BANDIRMA HATTI FERİBOT TAŞIMACILIĞI

Denizyolları İşletmesi, 1978 yılında Bandırma ve Tekirdağ feribotlarının filosuna katılması ile
İstanbul-Bandırma hattında feribot taşımacılığına başlamış, söz konusu seferler 1999 yılında
yeterli yolcu bulunamaması(İDO’nun belirtilen hatta hızlı feribot taşımacılığına başlaması etkili
olmuştur) nedeniyle sonlandırılmıştır.

242

2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu – UBS’19
17-19 Eylül 2019 / Bandırma - TÜRKİYE
Tablo:3 Denizyolları İşletmesi Bandırma Hattı Taşımacılık Bilgileri
Yıllar

Sefer Sayısı

Yolcu Sayısı

Araç Sayısı

Yük(Ton)

1978

360

368.561

32.232

-

1979

358

423.601

-

-

1980

362

341.419

37.218

-

1981

357

358.991

36.224

290

1982

356

358.252

36.122

283

1983

360

319.775

42.265

252

1984

364

272.990

45.473

203

1985

355

236.550

37.156

1.122

1986

352

190.221

20.113

1.361

1987

327

222.203

23.171

2.563

1988

610

583.789

45.746

2.524

1989

652

618.610

47.267

1.166

1990

648

468.974

41.082

666

1991

538

308.943

31.594

623

1992

363

201.843

21.402

250

1993

264

155.878

16.238

214

1994

164

111.043

2.109

91

1995

229

170.039

15.677

53

1996

234

166.360

16.907

27

1997

216

165.330

14.229

30

1998

227

137.956

11.565

7

Kaynak: TDİ Genel Müdürlüğü
Tabloya göre; 1984 yılında 45.473 araç, 1987 yılında 2563 ton yük, 1989 yılında 652 sefer ve
618.610 yolcu ile en yüksek seviyeye ulaşıldığı anlaşılmaktadır.
İDO ve İSTANBUL-BANDIRMA SEFERLERİ
İstanbul'un deniz ulaşımı, 1987 yılına kadar büyük ölçüde TDİ Şehir Hatları İşletmesi tarafından
sağlanırken bu tarihten itibaren İBB tarafından kurulan İstanbul Ulaşım ve Ticaret A.Ş. deniz
ulaşımını sağlayan ikinci bir kuruluş olarak faaliyete geçmiştir. 7 Eylül 1988 tarihinde şirketin
unvanı İDO İstanbul Deniz Otobüsleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. olarak değiştirilmiştir. İDO
faaliyetlerine ilk kez İstanbul şehir içi deniz otobüsü yolcu taşımacılığı ile başlamıştır. Şirket deniz
ticareti ve işletmeciliği alanında yolcu ve yük taşıma işleri ile gemiler, terminaller ve terminallere
bağlı kara ulaşım hatlarında yolcu ve yük trafiğinin çağdaş koşullarda gerçekleştirilmesini
sağlamak, İstanbul’da şehir içi ulaşımının bir kısmını deniz yoluna aktararak trafiği rahatlatmak
amacıyla kurulmuştur.
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İBB, Şubat 2005’te Özelleştirme Yüksek Kurulu(ÖYK) kararı kapsamında TDİ ile bir protokol
yaparak ŞHİ tarafından işletilen iskeleleri, hatları ve bu hatlarda faaliyet gösteren gemileri
devralmış ve bu hizmetlerin yürütülmesi işini sözleşme ile İDO’ya devretmiştir. Böylece İDO,
İstanbul şehir içi ve şehirlerarası hızlı feribot, deniz otobüsü, şehir hatları yolcu vapurları ve
arabalı vapur operasyonlarından oluşan 4 ana alanda faaliyet gösteren, taşınan yolcu sayısına
göre dünyanın en büyük denizyolu taşımacılığı şirketi haline gelmiştir.
2005 yılında ÖYK’nin 31.01.2005 tarih ve 2005/03 sayılı kararı ile TDİ’den İBB’ye devredilen ve
İDO tarafından işletilen şehir hatları operasyonunun özelleştirilme öncesi İDO bünyesinden
ayrıştırılmasına karar verilmiştir. Ayrıştırmanın temel sebebi, il sınırları içerisinde deniz yolu ile
toplu taşıma hizmetinin İBB’nin görevleri içerisinde yer alması ve kamu yararı ilkesi gereği şehir
hatları vapurları ile yolcu taşımacılığı faaliyetinin İBB tarafından yürütülmesi gerektiğine karar
verilmesidir. Ayrıştırma işlemleri 30 Eylül 2010 tarihinde tamamlanmış ve bu tarih itibariyle şehir
hatlarında kullanılan gemiler, iskeleler ve personel ile diğer demirbaşlar İBB tarafından yeni
kurulan İstanbul Şehir Hatları Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ye devredilmiştir.
İDO, toplu taşımacılık alanındaki performansı ve sunduğu hizmet kalitesi sayesinde yüksek marka
bilinirliğine sahip bir kuruluştur. İDO markası toplumda hızlı ulaşım, modernlik ve güvenilirlik ile
özdeşleşmiştir. Bu nitelikleri, İDO’ya Türkiye Kalite Derneği(KalDer) 2010 EFQM Ulusal Kalite
Büyük Ödülü’nü kazandırmıştır.
Şehir hatları operasyonunun İDO bünyesinden ayrıştırılması sonrası İDO faaliyetlerine hızlı
feribot, ferrycat, deniz otobüsü ve arabalı vapur operasyonları ile devam etmektedir. İDO bugün
gerek İstanbul şehir içi, gerekse Kuzey ve Güney Marmara arasındaki deniz trafiğinde önemli rolü
olan bir ulaşım şirketi durumundadır, Marmara Denizi’ni çevreleyen önemli ulaşım noktalarının
neredeyse tamamına araç ve yolcu taşımacılığı hizmeti vermektedir. 18 hatta faaliyet gösteren
şirket filosunda 4 Hızlı Feribot, 4 Ferrycat, 24 Deniz Otobüsü, 20 Arabalı Vapur olmak üzere 52
deniz aracı bulunmakta, bu faaliyetlerini deneyimli 650 gemiadamı(Güverte ve makine) ve 245
terminal destek hizmetleri çalışanı ile gerçekleştirmektedir.
İDO Yenikapı-Bandırma hattında feribot taşımacılığına Adnan Menderes ve Turgut Özal
feribotları ile 1998 yılında başlamıştır. Yenikapı-Bandırma Hattı, 2009 yılında hızlı feribot
operasyonlarından elde edilen gelirlerin %27’sini oluşturmuştur. Yenikapı-Bandırma hattında
çalıştırılan HF’lar nitelikleri itibarıyla yakıt tüketimi yüksek gemi tipleri olduğundan(Hız aynı
zamanda daha fazla yakıt demektir), petrol fiyatlarındaki değişim hattın karlılığı üzerinde önemli
etkilerde bulunmaktadır. Örneğin; 2007 yılında %18 olarak gerçekleşen hat karlılığı, 2008 yılında
yüksek petrol fiyatları ve yakıt gideri nedeniyle %11 seviyelerine gerilemiş, 2009 yılında petrol
fiyatlarının düşmesi ile %21 seviyelerine yükselmiştir(Hat karlılığı petrol fiyatlarına bağlı olarak
%10 ile %20 arasında değişmektedir-İDO Tanıtım Dokümanı,2011).
İDO, 2000 yılında Bandırma hattının etkinliği ve verimliliğini arttırmak maksadıyla Yunus Yolu
Projesi’ni başlatmıştır. Sektörün lideri konumundaki otobüs firmalarıyla işbirliği kapsamında
yürütülen proje, Bandırma’ya taşınan yolcuların oradan otobüslerle İzmir ve tatil yörelerine
taşınmasını kapsamakta idi.
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Tablo:4 İDO Bandırma Hattı Taşımacılık Bilgileri(Satış Öncesi ve Sonrası)

Yıllar
2009

HF
DO

2018

HF

Sefer Sayısı
1.420
651
1.276

DO
718
Kaynak: İDO AŞ. Genel Müdürlüğü

Yolcu Sayısı
965.000

Araç Sayısı
177.000

Doluluk
Oranı%
65.5

HF İçinde

-

-

769.317
177.381

156.138

62

-

55

Tablo’ya göre; önceki yıllarda Bandırma hattı doluluk oranlarının günümüze göre daha yüksek
olduğu görülmektedir. İDO Yenikapı-Bursa/Mudanya HF hattının devreye girmesi ile Bandırma
hattından buraya kaymalar olmuş, daha sonra Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan
BUDO’nun İstanbul-Mudanya deniz otobüsü yolcu taşımacılığı hizmetleri de bu süreci
etkilemiştir. İDO 2019 yılında Büyükçekmece-Bursa Deniz Otobüsü hattını devreye sokmuştur.

Tablo:5 İDO Bandırma Hattı Taşımacılık Bilgileri(2014-2018)
Yıllar

Sefer Sayısı

Yolcu Sayısı

Araç Sayısı

2014

2041

1.073.549

186.416

2015

2124

1.106.359

196.644

2016

2174

995.133

167.894

2017

2293

1.063.183

184.960

2018

1994

946.678

156.138

Kaynak: İDO AŞ. Genel Müdürlüğü
Bandırma-Yenikapı/Yenikapı-Bandırma hattı, özellikle tatil yöreleri(Balıkesir, İzmir, Çanakkale
vb.)’ne geçişte en avantajlı güzergah olması nedeniyle özellikle yaz aylarında yoğundur. Deniz
araçlarının doluluk oranlarına bakıldığında, yaz dönemde İstanbul-Bandırma yönlü seferlerin
oldukça yoğun, Bandırma-İstanbul yönlü seferlerin ise daha az yoğun olduğu görülmektedir. Tatil
sezonu sonu dönüşlerde ise(Özellikle eylül ayında) Bandırma-İstanbul yönü yoğunluk
kazanmaktadır.
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Tablo:6 İDO Bandırma Hattı Mevsimsel Yolcu Durumu(2018)
Kış**

Yaz*
Deniz Aracı

Yolcu

Araç

Yolcu

Araç

Hızlı Feribot

583.322

114.694

185.975

41.444

-

134.212

-

Deniz Otobüsü
43.169
Kaynak: İDO AŞ. Genel Müdürlüğü
*Haziran-Eylül ayları
**Ekim-Mayıs ayları

Tablo’da görüldüğü gibi, Bandırma hattı feribot taşımacılığında(Yolcu/araç) yaz ayları kış aylarına
göre 3 kat daha yoğun geçmektedir. Kış aylarında ise deniz otobüsü taşımacılığının(Sadece yolcu)
benzer duruma sahip olduğu görülmektedir.
HAVA DURUMU ve SEFER İPTAL/ ERTELEMELERİ
Marmara’da deniz ulaşımını olumsuz anlamda en fazla etkileyen rüzgar lodos’tur. Lodos
ülkemizin batı kesimlerinde, güneybatı yönlerinden esen sıcak rüzgar(Adının Antik Yunan tanrısı
Notos’tan geldiği söylenir)’ın adıdır. Bazen hızı ve hamlesi 60 ile 130 km/s’ye kadar ulaşarak etkili
olur. Denizciler için oldukça önemli ve tehlikeli varsayılan rüzgar tipidir. Bilhassa Marmara
Bölgesi’nde deniz ulaşımını açık şekilde etkiler. Görüş mesafesini, içerdiği nem(Mikro
damlacıklar) nedeniyle %10 kadar düşürebilir. Bazen yağmurun peşinden sıcak bir havaya neden
olur. Yağmur öncesinde ise ılık ve nemli bir ortama neden olabilir. Kıyı erozyonuna neden olan
rüzgar tiplerindendir. Özellikle kış mevsiminde, sıcak esme özelliği nedeniyle karların erimesine
neden olarak taşkın, sel ve su baskınlarına neden olabilir. Marmara’da deniz ulaşımını etkilediği
gibi can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak olaylara da neden olabilmektedir(Meteoroloji
Genel Müdürlüğü). Bu durum, (Şiddetli esintiler ve yüksek dalgalar) seferleri ve gemilerin
iskeleye(Özellikle Bandırma İskelesi) yanaşmasını olumsuz etkilemekte, sefer
iptal/ertelemelerine neden olabilmektedir.
İDO 2018 yılında olumsuz hava koşulları nedeniyle 109 adet Deniz Otobüsü(DO) ve 5 adet Hızlı
Feribot(HF) seferini iptal etmiştir(İDO AŞ. Genel Müdürlüğü).
BANDIRMA DENİZYOLU HATTININ AVANTAJLARI
Bandırma hattı, denizyolu taşımacılığının sağladığı güvenlik, hız, konfor, ekonomik olma,
süreklilik gibi nitelikleri taşıması nedeniyle tercih edilen bir ulaşım aksıdır. Yapılan araştırmalar
bu hususu ortaya koymaktadır(İDO,Ulusal Kalite Ödülü Başvuru Raporu,2010,ss.6.-8).
Yenikapı-Bandırma arası deniz yolu ile HF 64, DO ile 71.6 deniz mili mesafede olup sefer süresi
HF ile 150(2.5 saat), DO ile ise 180(3 saat) dakikadır. Karayolu(Otobüs) ile bu mesafe 4.5-5 saatte
alınabilmektedir. Aşağıdaki tabloda İstanbul-Bandırma ulaşım alternatifleri ve maliyet durumu
gösterilmektedir;
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Tablo:7 Yenikapı-Bandırma Hattı ve Alternatif Ulaşım Yolları Maliyet Durumu(Otomobil)
Süre
Güzergah

Mesaf
e

Maliyet

Gemi
Sefer
süres
i

Karayol
u Sefer
Süresi

Topla
m

Gemi
Yakıt
Ücret
Ücret
i
i

Köprü Ücreti

Toplam
Otoyo
l
(Ortalama
Ücreti

Osmangazi
Köprüsü
(Körfez geçiş
köprüsü)
üzerinden

275 km

-

210 dk.

210 dk.

-

106 TL

112,00(103+8.75
) TL

Karayolu
Üzerinden
(Körfezi
dolaşarak)

350 km

-

300 dk.

300 dk.

-

135 TL

8,75 TL

5.00 TL 149 TL

İDO
Gişe(Eskihisar
-Topçular)

252 km

40 dk.

210 dk.

250 dk.

75 TL

98 TL

8,75 TL

5.00 TL 187 TL

İDO Gişe
(YenikapıBandırma)
(Şoför Dahil)

-

160
dk.

-

160 dk.

216 TL

-

-

33,00
TL

-

251 TL

216 TL

Kaynak: KGM ve İDO AŞ.
Tablo’ya bakıldığında; araçlı yolcular için gerek Osmangazi Köprüsü, İzmit Körfezi üzerinden, ya
da Eskihisar-Topçular deniz hattını kullanarak İstanbul(Esenler Otogarı hareket noktası olarak
alınmıştır)-Bandırma arası karayolu ulaşımı Yenikapı-Bandırma hattının kullanımına göre hem
daha uzun süreli, hem daha maliyetlidir(İDO feribotu ile seyahatin ekonomik maliyeti araç ve
şoför dahil fiyat 176-256 TL arasındadır. İDO bu hatta dinamik fiyatlandırma politikası
uygulamaktadır bu nedenle fiyatlar sefer ve alınış zamanına göre değişmektedir). Araç
kullanımında karşılaşılabilecek ceza(Hız limitlerini aşma vb.), kaza vb. riskler ile yorgunluk ve
aracın yıpranması gibi ilave maliyet unsurlarından uzak kalmanın yanında, feribot yolculuğunun
sağladığı konfor ve rahatlık da tercih nedenleri arasında sayılmalıdır.
İstanbul(Esenler Otogarı)-Bandırma arası karayolu ile araçsız seyahat eden yolcular için
değerlendirildiğinde; seyahat süresinin ortalama 4.5-5 saat sürdüğü ve otobüs bilet ücretinin 8085 TL olduğu görülmektedir. Yenikapı-Bandırma arasında HF(İDO) ile seyahat edildiğinde ise
seyahat süresi 2.5 saat olup, seyahat ücreti (Ortalama) 65-75 TL’dir. Buna göre; İstanbul’dan
Bandırma’ya ve civar beldelere araçsız gidecek olanlar için de Yenikapı-Bandırma hattının
kullanılmasının hem zaman, hem de ekonomiklik açıdan daha avantajlı olduğu anlaşılmaktadır.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Denizyolu taşımacılığı ekonomikliği yanında güvenlik, konfor, hız, süreklilik ve çevreciliği ile tercih
edilen taşımacılık türüdür. Eurostat verilerine göre; AB’de tüm taşıma modları arasında karayolu
taşımacılığı % 44,5 ile ilk sırada, denizyolu taşımacılığı % 39,3 ile ikinci sırada yer almaktadır.
Demiryolu taşımacılığı ise % 9,6’lık bir orana sahiptir.
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Denizyolu taşımacılığı açısından pek çok ülkede bulunmayan fırsatlara sahip bir konumda
bulunmasına rağmen ülkemiz henüz bu fırsatlardan yeterince faydalanabilmiş değildir. İç sularda
yük ve yolcu taşımacılığı Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde ön plana çıkmış, bu alanda
örgütlenmeler gerçekleştirilmiş, buharlı gemiler devreye sokulmuştur. Cumhuriyetle birlikte aynı
politika sürdürülmüş(Bu politikaların sonucu denizyolunun payı yurt içi yük taşımacılığında %28,
yolcu taşımacılığında ise %8’lerde seyretmiştir), ancak 1950’li yıllardan itibaren ulaştırma
alanında karayolunu ön plana çıkaran politikalar benimsemiştir. Karayolu merkezli ulaştırma
politikaları sonucu günümüzde karayolunun yurt içi yük taşımacılığındaki payı %92, yolcu
taşımacılığındaki payı ise %95 gibi çok yüksek oranlara ulaşmış, kabotaj taşımacılığında ise oran
%4 gibi çok düşük seviyede kalmıştır. Tablo 2’de gösterildiği şekilde bu görünümün 2023 yılı
itibarıyla deniz ve demiryolu lehine değiştirilmesi ve dengelenmesi hedeflenmektedir.
Ulaştırma politikaları, kombine taşımacılık anlayışını esas almalıdırlar. Sistemin etkinliği ve
verimliliği buna bağlıdır. Yapılan araştırmalar; karayolu taşımacılığının kısa mesafeler için uygun
olduğunu, bu taşımacılık türünün kombine taşımacılık zincirinin uzun mesafelerinde daha
ekonomik olan denizyolu ve demiryolu taşımacılığının başlangıç ve bitiş noktalarında servis
hizmetleri yapması gerektiğini göstermektedir(Türkiye Ulaşım ve İletişim Stratejisi,2011,s.31).
İDO tarafından sunulan Bandırma hattı denizyolu ile yolcu ve araç taşımacılığı bu alanda önemli
bir boşluğu doldurmaktadır. İDO bu hizmeti modern, hızlı ve güvenli deniz araçları(HF/DO) ile
gerçekleştirmektedir. Olumsuz hava koşulları dışında hizmetin devamlılığı söz konusudur.
Alternatifleri ile karşılaşıldığında; maliyet, zaman, rahatlık vb. bakımdan İDO’nun sunduğu
Bandırma hattı taşımacılık hizmeti(Yolcu/araç) tercihe şayan görülmektedir.
Öneriler;









Ulaştırma politikaları yeniden gözden geçirilmeli, denizyolu ulaşımı desteklenmelidir,
Taşımacılıkta denizyolu ve demiryoluna daha fazla yatırım yapılmalıdır,
Kombine taşımacılığın önemi artmaktadır. Tüm ulaşım modları arasında uyum sağlanarak
yük ve yolcu taşımacılığında ağırlık deniz yolu ve demir yoluna verilmelidir. Gerekli alt yapılar
buna göre hazırlanmalıdır,
Rekabete uygun ortam oluşturulmalı, sektöre giriş teşvik edilmeli ve desteklenmelidir,
Yakıt maliyeti daha düşük deniz araçlarının kullanımı teşvik edilmeli ve sağlanmalıdır,
Hizmetin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği sağlanmalıdır,
Bandırma iskelesi gemilerin yanaşmasında rüzgar/dalga etkisinin daha düşük olduğu alanlara
taşınabilir,
Bandırma hattında yanaşma kolaylığı sağlayan çift yönlü(Double ended) gemiler
kullanılabilir.
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Denizlerin Sessiz Tanıkları Fenerler: Fener Adası Feneri

Öğr. Gör. Mehmet YAHŞİ 1
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Doç. Dr. Özkan UĞURLU 3

ÖZET:
İlk zamanlarda insanlar deniz kenarlarında veya sahilllere yakın tepelerde ateşler yakarak karaya yaklaşan
gemilere kayalıklar ve seyir emniyeti ile ilgili uyarılar göndermiştir. Bu uyarıların gemilere rehber olması
amacıyla ilk yapısı olan deniz fenerini Mısırlılar inşa etmiştir. Gemilerin en önemli seyir yardımcılarından
biri olan deniz fenerleri bu çalışmanın ana temasıdır. Kıyılarda sessizce gemilerin emniyetli seyretmelerine
yardımcı olan deniz fenerleri üzerine çok az araştırma yapılmış, denizcilik açısından bakıldığında önemli bir
yere sahip olan Fener Adası Feneri ile ilgili ise hiç çalışma yapılmamıştır. Bu çalışmanın amacı hem
denizcilik bilimi hem de kent tarihi açısından fenerlerin önemini vurgulamak ve tarihin sessiz ve çok
bilinmeyen tanığı olan Fener Adası Feneri’nin geçmişine değinmektir. Böylece denizcilik alanında en
önemli seyir yardımcılarından biri olan deniz fenerlerinin günümüzde tarihsel anlamda ne ifade ettiğine
dair öngörülerde bulunulabilecektir. Teknolojinin büyük bir ilerleme gösterdiği bugün bile deniz
fenerlerinin en önemli seyir yardımcılarından biri olma özelliğini sürdürüyor olması bu yapıların önemlerini
kanıtlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında deniz fenerleri tarihe uzun yıllar tanıklık etmiş ve etmeye de aday
olduğundan, gelecek zamanların tarihi için de önem arz edecektir. Bu nedenle fenerler sadece denizleri
değil, aynı zamanda denizcilik bilimi ve kent tarihi alanını da aydınlatan, korunması gereken yapılar olarak
bugün yanı başımızda sessizce görevlerini yerine getirmektedir. Bu nedenle çalışmamız aynı zamanda bu
yapılar üzerindeki farkındalığı da artırmaya adaydır.
Anahtar sözcükler: deniz fenerleri, bandırma, fener adası feneri
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Silent Witnesses of the Seas Lighthouses: Fener Island
Lighthouse

Lecturer Mehmet YAHŞİ 1
Lecturer Atilla BAYTEMÜR 2
Assoc. Prof. Özkan UĞURLU 3

ABSTRACT:
In the early days, people fired fires near the sea or on the hills near the shores and sent warnings about
ships and navigation safety to ships approaching ashore. Egyptians built the lighthouse, the first structure
of these warnings to guide the ships. The main theme of this work is the lighthouses, one of the most
important navigational aids of the ships. Few studies have been conducted on lighthouses that help keep
ships quietly safe on the coasts, and no work has been done on the Lighthouse Island Lighthouse, which
has an important place from a maritime point of view. The aim of this study is to emphasize the
importance of lighthouses in terms of both maritime science and city history and to mention the past of
the Lighthouse Island Lighthouse, the silent and unknown witness of history. Thus, it will be possible to
predict what the lighthouses, which are one of the most important navigational aids in the field of
maritime, mean historically. The fact that lighthouses continue to be one of the most important
navigational aids even today, where technology has made great progress, proves the importance of these
structures. From this point of view, lighthouses have witnessed the history for many years and are
candidates to do so, so it will be important for the history of future times. For this reason, the lighthouses
are not only the seas but also the maritime science and the city's historical area. For this reason, our study
is also a candidate to raise awareness on these structures.
Keywords: Lighthouse, bandırma, fener island lighthouse
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GİRİŞ
İlk zamanlarda insanlar deniz kenarlarında veya sahillere yakın tepelerde ateşler yakarak karaya
yaklaşan gemilere kayalıklar ve seyir emniyeti ile ilgili uyarılar göndermiştir (Stevenson, 2013:6).
Mısırlılar, bu uyarıları gemilere rehber olması amacıyla ilk yapıya çevirendir (Adams, 1878:10;
Stevenson, 2013:6). İskenderiye Deniz Feneri (Faros olarak bilinen), M.Ö. 290 ile 270 yılları
arasında yapılan İskenderiye’deki Faros Adası üzerine Mısırlılar tarafından inşa edilmiştir
(Akarish & Dessandier, 2011:1; Stevenson, 2013:6). İlk zamanlarda liman girişlerini işaret eden
deniz fenerleri, dünya deniz ticaretinin de artmasıyla birlikte sayılarında ve konumlarında artma
olmuştur. Bu artış ile deniz fenerleri, emniyetli bir deniz ticaretinin yapılmasını sağlayarak hem
ülke ekonomisine katkı saylamış hem de can ve mal güvenliğini temin etmiştir (Yahşi, 2015:2).
Deniz fenerleri bu görevlerini halen yapmaya devam etmektedirler.
Çalışmada, 1910 yılında, Kapıdağ Yarımadasının doğusunda bulunan Çakıl Mahallesi Balıkçı
Barınağı’nın karşısında, Fener Adası üzerine inşa edilmiş olan Fener Adası Feneri incelenecektir.

DENİZ FENERLERİ TARİHÇESİ
İnsanlık gemilere işaret gönderme ihtiyacını kıyılara yakın kesimlerde ateş yakarak başlamıştır
(Stevenson, 2013:5). M.Ö. 3. Y.Y.’da, Roma himayesinde deniz ticareti ve ulaşımı gelişmesiyle
beraber deniz fenerleri Resim 1. görüleceği üzere Ege ve Akdeniz kıyılarında yerlerini almıştır.

Şekil 14. Antik Çağda Ege ve Akdeniz Kıyılarında Deniz Fenerlerinin Konumları
Deniz fenerlerindeki bu gelişme Roma imparatorluğunun M.S. 4. YY’da çökmesiyle M.S. 12. YY.
kadar durağan bir dönem geçirmiştir (Stevenson, 2013:8). 12. Y.Y. tarihinden sonra deniz
fenerleri yakıt olarak odun ateşinin yanısıra, kömür ve yağ da kullanılmıştır (Stevenson, 2013:7).
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“Genoa Feneri” 12. Y.Y.’da İtalya’da inşa edilmesiyle Avrupa genelinde daha çok deniz feneri
yapılmasına öncülük etmiştir (Stevenson, 2013:9). Genoa Feneri’nde ilk kez yağ yakıt malzemesi
olarak kullanılmıştır. Yağ sayesinde aydınlatması daha fazla olan ve fırtınalı havalarda
sönmemesiyle 76 m yüksekliğindeki fener, Avrupa’nın en yüksek, dünyanın ise ikinci en yüksek
deniz feneri olmuştur (Stevenson, 2013:10).
Bugüne kadar pek çok türde yakıt ile çalıştırılan fenerlerin, günümüzde güneş enerjisi veya
elektrik enerjisi ile çalıştırıldığı görülmektedir. Ülkemizde, 2018 yılı verilerine göre 348 adet
güneş enerjili, 141 adet elektrik enerjili deniz feneri mevcuttur (KEGM, 2018:33). Güneş enerjili
sistemlerde, enerji paneller tarafından toplanarak akülerde depo edilmektedir. Bu enerji, güneşli
günler devam etmediği takdirde 4 gün süreyle kullanılabilmektedir (Dervişoğlu, 2007:73).
Ayrıca sadece bir seyir yardımcı olarak değil sosyo-kültürel bir mekan olarak kentle daha çok
bütünleştirilmesi gereken bir sosyal paylaşım alanı olmalıdır. Bu konudaki en güzel örneklerden
biri Osmanlı’nın en eski fenerlerinden biri olan Ahırkapı Deniz Feneri verilebilir. Sergi salonu,
deniz feneri kütüphanesi, restoran, kafeterya ve hediyelik eşya dükkânı olarak çalışan bir seyir
yardımcısı olan deniz feneri aynı zamanda bir sosyal paylaşım alanına dönüştürülmüştür (Tuna,
2010:187-188).
FENER ADASI FENERİ
Körfezde bulunan Bandırma’nın, M.Ö. 8. Ve 9. YY. arasında Kapıdağ yarımadasındaki Kyzikos
şehri ile aynı dönemde kurulduğu düşünülmektedir. Kyzikos şehir devletinin limanı olarak da
kullanılan Bandırma, o yıllarda “Güvenilir Liman” anlamına gelen PANORMOS olarak
anılmaktadır. Cumhuriyet döneminde Bandırma limanı inşası 1963 yılında başlanmıştır. Belediye
tarafından işletilmekteyken 1969 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile TCDD’ye devredilen Bandırma
Limanı işletme hakkı 2010 yılında özelleştirilmiştir (Çelebi, 2019:1).
Fener Adası Feneri, Erdek belediyesi mücavir alanında bulunan fener adası üzerine 1910 yılında
inşa edilmiştir. İlk yıllarda batısında bulunan balıkçı barınağında faaliyet gösteren balıkçılar için
önemli olsa da Bandırma limanını faaliyete geçtiği 1960 yıllarda bir başka görevi de üstlenmiştir.
Körfeze giriş yapacak gemiler, Şekil.2’de görüleceği gibi ilk fener olmasından dolayı rotalarını
Fener Adası Fenerine göre ayarlamışlardır.
Şekil.3’te görüldüğü üzere denizden yüksekliği 43 m olan fener kulesi, güneş enerjisi ile
çalışmaktadır. Karakteristik olarak 5 sn.de bir parlak beyaz ışık çakmaktadır (KEGM, 2019:11).
Bandırma limanına giriş yapacak ticari gemiler, feneri iskelelerinde bırakarak limana doğru
seferlerine devam etmektedirler.
Adanın, yarımadaya olan mesafesi sosyo-kültürel projeler için kullanılabilmesi için avantaj
sağlamaktadır. Bu sayede bölge insanının Fener Adası Feneri’ne olan farkındalığı artırılmış
olacaktır. Bölgenin dalış faaliyetlerine olanak sağlayan uygun bir deniz dip yapısına sahip olması
deniz turizmine katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

253

2nd International Symposium of Bandirma and its Surroundings - UBS’19
September 17-19, 2019 / Bandırma - TURKEY

Şekil 15. Fener Adası

Şekil 16. Fener Adası Fenerinin Denizden Görünümü
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Fenerlerin önemini ve işlevlerini vurgulayan daha çok araştırma yapılmalıdır. Kentlerin geçmişi
hakkında çok şeye sahip, hala ayakta duran fenerler tarihe şahitlik eden sessiz tanıklardır. Hala
zamana meydan okuyan bu tanıklar ayrı ayrı ele alınarak bu konularda sosyo-kültürel projeler
yapılmalıdır. Bu tür projelere yerel yönetim kurumları da dahil edilmeleri gerekmektedir.
Belediye başta olmak üzere diğer kamu kurul kuruşlarının da teşvikleri ile müzeler ve
kütüphaneler kurulmalıdır. Bu sayede gelecek nesillere deniz fenerleri için farkındalık
oluşturulmuş olur. Bu projelere kafe, restoran ve dalış merkezleri de eklenilerek sosyal etkileşim
alanları oluşturabilir. Bu şekilde fener bölgeleri insanların ilgi alanları içine girecek, bu konudaki
farkındalık oluşturulacaktır. Buna en güzel örnek Ahırkapı Deniz Feneri’dir.
Fener Adası Feneri kurulduğu yıldan günümüze hayatta kalmayı başarabilen nadide yapılardan
biridir. Bugün halen sessiz bir şekilde çalışan Fener Adası Feneri’nden kentte yaşayan bir çok
insanın haberi bile yoktur. Oysa Bandırma’nın ticari faaliyetine katkısı tartışılmazdır. Fener Adası
Feneri, Ahırkapı Deniz Feneri örneğinde olduğu gibi yenilikçi turizm açılımlarına mekânsal olarak
uygun alana sahiptir. Kent merkezinden gün içinde yolcu tekneleri ile seferler düzenletilerek ada
bölge insanın kullanımına açılabilir. Bu konuda, yerel idarenin çalışmalar yürütmesi ya da
projelere destek vermesi oldukça faydalı olacaktır. Bir asırı devirmiş olan ve halen yaşamı
sürdüren bu yapı aynı zamanda kentin tarihi dokusunu temsil etmektedir.
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Bandırma Körfezi İçin Dalga Tahmin Yöntemleri
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ÖZET:
Kıyılar hava, su ve kara etkileşiminin etkin olarak gözlemlendiği karmaşık dinamiğe sahip bölgelerdir. Kıyı
bölgesini en çok etkileyen ve kıyı mühendisliği problemlerinin en önemli parametresi dalga yüksekliğidir.
Bu nedenle dalga istatistiğinin yapılarak dalga yüksekliği tahmini önem arz etmektedir. Ülkemizde de
dünyada olduğu gibi dalga tahminleri, rüzgar ölçümlerine ya da modellerine dayanmaktadır. Ancak,
Türkiye Kıyılarında dalga iklimi çalışmalarında kullanılabilecek ölçülmüş dalga verisi bulunmadığından ve
yeni yeni çalışmaya başlandığından tasarım sürecinde dalga modelleri çeşitli yöntemlerle elde
edilmektedir. Bu çalışmada Devlet Meteoroloji İşleri’nin bölgenin 1991 yılına ait 12 aylık saatlik ortalama
rüzgar şiddeti verileri kullanılarak Bandırma Körfezi için dalga tahmini literatürdeki yöntemlerle (CEM,
JONSWAP, SMB, WILSON) gerçekleştirilmiştir ve sonuçlar literatür çalışmaları ile karşılaştırılmıştır.
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Wave Estimation Methods for Bandırma Bay
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ABSTRACT:
Coasts are complex dynamics where air, water and land interactions are observed effectively. The most
important parameter of coastal engineering problems is the wave height. Therefore, it is important to
estimate the wave height by making wave statistics. In our country, as in the world, wave estimations are
based on wind measurements or models. However, since the wave climate study in Turkey Coast wave
measured data can be used to locate and wave models in the design process that the newly initiated study
are obtained by various methods. In this study, the estimation of the waveform for the Bandırma Bay was
carried out by means of the methods in the literature (CEM, JONSWAP, SMB, WILSON) using the average
12-hour average wind strength data of the region for 1991, and results are compared.
Keywords: Bandırma Bay, CEM, JONSWAP, SMB, WILSON
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GİRİŞ
Kıyılar hava, su ve kara etkileşiminin etkin olarak gözlemlendiği karmaşık dinamiğe sahip
bölgelerdir. Kıyı bölgesini en çok etkileyen ve kıyı mühendisliği problemlerinin en önemli
parametresi dalga yüksekliğidir. Dalga yüksekliği; dalga tepesi ile dalga çukuru arasındaki düşey
mesafedir. Dalga istatistiğinin yapılarak dalga yüksekliği tahmini önem arz etmektedir.
Ülkemizde de dünyada olduğu gibi dalga tahminleri, rüzgar ölçümlerine ya da modellerine
dayanmaktadır. Ayrıca kıyı planlama, kıyı yapıları tasarımı, sediment taşınımı ve kıyı erozyonu
gibi kıyı mühendisliği olaylarında önemli role sahip olan belirgin dalga yüksekliği yapay zekâ
teknikleri, sayısal modeller, parametrik yöntemler gibi yöntemlerle de tahmin edilebilmektedir
(Berbić, et all. 2017:331-349)
Doğrudan dalga ölçümü maliyetli ve zor olduğundan, dalga tahmini için rüzgâr verileri
kullanılmaktadır. Literatürdeki başlıca dalga tahmin yöntemleri; SMB (Sverdrup, Munk and
Bretschneider) yöntemi (Bretschneider, 1976:202-237), Wilson yöntemi (WILSON, 1972:1-94),
JONSWAP yöntemi (Hasselmann et all., 1973:1-95), Donelan yöntemi (Donelan, Waters, &
(Canada), 1980:13), SPM (Shore Protection Manual) yöntemi (USACE, 1984:11), CEM (Coastal
Engineering Manual) yöntemi (U. S. Army., & Engineers., 2006:15) olarak gösterilebilir.
Bu çalışmada Devlet Meteoroloji İşleri’nin bölgenin 1991 yılına ait 12 aylık saatlik ortalama
rüzgar şiddeti verileri kullanılarak Bandırma Körfezi için dalga tahmini literatürdeki yöntemlerle
(CEM, JONSWAP, SMB, WILSON) gerçekleştirilmiştir.
Fiziksel Şartlar
Bandırma; Marmara Denizi’nin güneyinde Kapıdağ Yarımadası ile korunumlu bir körfez
bölgesidir. Marmara Denizi bir iç deniz olması sebebiyle yumuşak bir dalga iklimine sahiptir ve
bu körfeze gelen dalgaların yükseklikleri oldukça küçüktür. Körfez, Kapıdağ yarımadası nedeniyle
batı ve kuzeybatı dalgalarına kapalıdır ve 20o – 70o olacak şekilde yalnızca kuzeydoğu ve doğu
dalgalarına açıktır (Demir et all. 2000:3)

Şekil 1. Bandırma Körfezi ve Dalga Yönleri (Demir et all. 2000:3)
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YÖNTEM
Dalga oluşumunu etkileyen faktörlerden biri rüzgar şiddetidir. Rüzgar şiddeti; atmosferdeki
rüzgarın hareket hızıdır. Dalga tahminlerinden önce rüzgar şiddetleri bilinmelidir. Bununla
birlikte ölçüm yapılan yerlerin zamanla şehrin içinde kalması gibi faktörlerden dolayı yanlış
ölçümlere ve yanlış potansiyel hesaplamalara neden olmaktadır (Kenisarin et all, 2006:341-369).
Bu durum göz önüne alındığında, ölçüm yerinin atıl durumda kaldığı görülmüş ve çalışmada 1991
yılı Devlet Meteoroloji İşleri (DMİ) verileri kullanılmıştır.

Şekil 2. Rüzgar Esme Yönü, Sayısı ve Şiddetleri (Akdağ, S; Dinler, A; Menteş, 2007:25)
Rüzgârın dalgaları meydana getirdiği denizin üzerindeki yüzey alanına feç (F) denmektedir
(Yüksel, Y., Çevik, E, 2009). Rüzgâr hızı (U), feç mesafesi (F) ve rüzgâr esme süresi (t) rüzgâr etkenli
dalgaların yüksekliğini ve periyodunu belirlemektedir (Çapanoğlu, D, 2015). Feç ve rüzgar esme
süresinin yeterli olduğu durum tam gelişmiş deniz durumudur. Tam tersi ise gelişmekte olan
deniz durumu olarak adlandırılmaktadır. Rüzgâr esme süresi tam gelişmiş deniz durumunu
oluşturan rüzgâr esme süresinden daha küçükse süre limitli, feç mesafesi gereken feç
mesafesinden küçükse feç limitli durum söz konusudur. Etkili feç mesafesi (Fetk) dalga yönünden
±45°’lik bantta 7,5°’lik aralıklarla feç uzunlukları ölçülüp, Denklem 1 kullanılarak
hesaplanmaktadır (Tür, Rıfat ; Pekpostalcı, D, S; Küçükosmanoğlu, 2018:656).
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Şekil 3. Etkin Feç Mesafeleri
𝐹𝑒𝑡𝑘𝑖𝑛 =

∑ 𝐹𝑖 cos 𝛼 2
∑ cos 𝛼

(1)

Belirgin dalga yükseklikleri; etkili feç mesafesi, rüzgâr esme süresi, denizden 10 m yükseklikteki
rüzgâr hızına bağlı olarak hesaplanmaktadır. Feç, dalganın kabarma alanı mesafesidir. Feç limitli,
süre limitli veya tam gelişmiş deniz durumu dikkate alınarak CEM, JONSWAP, SMB, WILSON
yöntemleri kullanılarak belirgin dalga yüksekliği tahmini yapılmıştır.
Coastal Engineering Manual (CEM) Yöntemi
CEM yöntemi HS belirgin dalga yüksekliği ve TZ periyodu; minimum esme süresi (tmin), etkin feç
mesafesi (F), 10 metredeki rüzgar şiddeti (U10) ve yerçekimi ivmesine (g) bağlı olarak;
𝒈 𝑯𝑺
𝑼𝟐∗

𝒈 𝑭 𝟎.𝟓

= 𝟒. 𝟏𝟑 × 𝟏𝟎−𝟐 ( 𝑼 )
∗

(2)
𝒈 𝑻𝒁
𝑼∗

𝒈𝑭

𝟏⁄
𝟑

= 𝟎. 𝟔𝟓𝟏 ( 𝑼𝟐 )
∗

(3)
formülleri ile hesaplanır. Burada; U* sürtünme hızı olmak üzere aşağıdaki şekilde hesaplanır:
𝑼∗ = 𝑼𝟏𝟎 (𝑪𝑫 )𝟎.𝟓

(4)

Sürtünme katsayısı (CD) ise;
𝑪𝑫 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏 (𝟏. 𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟑𝟓 𝑼𝟏𝟎 )

(5)

denklemi ile bulunur. Süre limitli durumlarda ise etkin feç mesafesi (F) minimum esme süresine
(tmin) bağlı olarak denklem (6) kullanılarak hesaplanır.
𝒈𝑭
𝑼𝟐∗

𝒈 𝒕 𝟏.𝟓

= 𝟓. 𝟐𝟑 × 𝟏𝟎−𝟑 ( 𝑼 )
∗

(6)
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JONSWAP Spektrum Yöntemi
JONSWAP yöntemi gelişen deniz durumlarında sıkça kullanılmaktadır. Feç sınırlı durum için
tanımlanan belirgin dalga yüksekliği;
𝑯𝑺 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟔𝟑 𝑭𝟎.𝟓 𝑼
𝑻𝒁 = 𝟎. 𝟒𝟑𝟗 𝑭

𝟑⁄
𝟏𝟎

𝑼

𝟐⁄
𝟓

(7)
(8)

ve süre sınırlı durumlar için ise;
𝑯𝑺 = 𝟎. 𝟎𝟏𝟒𝟔 𝒕
𝑻𝒁 = 𝟎. 𝟒𝟏𝟗 𝒕

𝟓⁄
𝟕

𝟑⁄
𝟕

𝑼

𝑼

𝟗⁄
𝟕

𝟒⁄
𝟕

(9)
(10)

denklemleri kullanılarak hesaplanır (Hasselmann et all., 1973:1-95). Burada HS belirgin dalga
yüksekliğini (m), TZ ortalama dalga periyodunu (s), F feç uzunluğunu (km), U rüzgar hızını (m/s),
t fırtına esme süresini (s) göstermektedir. Aşağıdaki şart sağlanması durumunda feç sınırlı durum
için yazılan formüller geçerlidir:
𝒕 > 𝟏. 𝟏𝟔𝟕 𝑭𝟎.𝟕⁄𝑼𝟎.𝟒

(11)

Aksi durumda süre sınırlı formüller kullanılmalıdır (Akpınar, A., Özger, M., Kömürcü,M.
2011:286).
SMB Yöntemi
Rüzgar verileri kullanılarak tasarım değerlerinin belirlenmesi için verilen ilk yöntemdir ve
Sverdrup ve Munk tarafından sunulmuştur (Sverdrup and Munk, 1947:5). Sverdrup ve Munk
tarafından verilen dalga tahmin eğrileri Bretschneider tarafından ampirik veriler kullanılarak
revize edilmiştir (Bretschneider, 1970:34). Bundan dolayı bu yönteme sıklıkla Sverdrup-MunkBretschneider (SMB) yöntemi denmektedir.
Şekil 4’de gösterilen SMB yöntemi için verilen nomogram kullanılarak feç mesafesi, rüzgarın
şiddeti ve esme süresi yardımı ile Ts ve Hs bulunabilir. Bu nomogramın kullanılışı sırasında
rüzgarın şiddetiyle, verilmiş feç mesafesi ve rüzgarın etki süresi kesiştirilerek ve Hs, Ts değerleri
enterpolasyonla bulunur (Çapanoğlu, D, 2015:23). Ancak kesişim ilk olarak süre hatlarına
rastlaması halinde (süre limitli dalgalar), olayı rüzgarın esme süresinin kontrol ettiği ve feçin
sonsuz alınabileceği; ilk olarak feç düzeylerine rastlanılması halinde (feç limitli dalgalar) ise olayı
feç mesafesinin kontrol ettiği ve rüzgarın esme süresinin önemsiz olduğu anlaşılır (Yüksel, Çevik,
ve Çelikoğlu, 1998:7).
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Şekil 4. SMB Yöntemi (Yüksel, Çevik, & Çelikoğlu, 1998:27)
𝑔 𝐹 0.42

𝑔 𝐻𝑆
𝑈2

= 0.283 tanh [0.0125 ( 𝑈2 )

𝑔 𝐻𝑆
𝑈2

= 7.54 tanh [0.077 ( 𝑈2 )

𝑔 𝐹 0.25

𝒈𝑭

𝒈𝒕
𝑼

= 𝑲𝒆

𝟐

𝒈𝑭

(12)

]

𝟏⁄
𝟐

{[𝑨 (𝐥𝐧( 𝟐 )) −𝑩 𝐥𝐧( 𝟐 ) +𝑪]
𝑼
𝑼

]

(13)
𝒈𝑭

+𝑫 𝐥𝐧( 𝟐 )}
𝑼

(14)

Burada K=6.5882, A=0.0161, B=0.3692, C=2.2024, D=0.08798 olarak verilmiştir. Bu ifadelerde;
𝝓=

𝒈𝑭
⁄ 𝟐
𝑼

(15)

olmak üzere feç geometrisini gösterir (Çapanoğlu, D, 2015:24).
Feç parametresi Şekil 5’de grafik formda verilmiştir. Bu denklemler sadece derin su hali için
geçerlidir. Bu yöntemin uygulanması Şekil 4’ de verilen nomogram kullanılarak da yapılabilir.
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Şekil 5. Ф Feç Parametresi (Yüksel vd., 1998:27)
Denklemlerin kullanılması halinde,
(a) Mevcut rüzgar verilerinden t, U ve F belirlenir.
(b) Denklem 14’ten Ф feç parametresi belirlenir.
(c) g t/U parametresi hesaplanır.
(d) Eğer (b) ve (c) adımlarından faydalanarak bulunan değer Şekil 5’te
işaretlendiğinde eğrinin üzerinde kalıyorsa dalga yüksekliği feç ile belirlenir ve
(b) adımında bulunan feç parametresi kullanılır. Eğer bu değer eğrinin altında
kalıyorsa dalga yüksekliği rüzgar esme süresinden hesaplanır ve bunun için süre
parametresi (g t/U) kullanılarak eğri kesiştirilip belirlenen Ф’ nin daha küçük olan
değeri kullanılır.
(e) Ф’ nin belirlenen bu değerlerinden HS ve TS (12) ve (13) denklemleri kullanılarak
hesaplanır (Şahin, 2007:49).
WILSON Yöntemi
Bu metotta, feç sınırlı şartın sonlanması için minimum rüzgar esme süresi denklem (16) ile
hesaplanmaktadır.
𝒕𝒎𝒊𝒏 = 𝟏. 𝟎 𝑭𝟎.𝟕𝟑 𝑼−𝟎.𝟒𝟔

(16)

Burada, tmin saat biriminde feç mesafesi ve U deniz yüzeyinden 10 m yükseklikteki rüzgar hızı
(m/s)’dir. Feç sınırlı şart durumunda belirgin dalga yüksekliği ve periyodu Denklem (17) ve (18)
ile ifade edilmektedir.
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𝑯𝑺 = 𝟎. 𝟑𝟎

𝑼𝟐
𝒈

𝑻𝑺 = 𝟖. 𝟔𝟏

𝑼
𝒈

−𝟐
𝒈 𝑭 𝟎.𝟓

[𝟏 − [𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟒 ( 𝑼𝟐 )
𝒈𝑭

]

]

(17)

𝟏⁄ −𝟓
𝟑

[𝟏 − [𝟏 + 𝟎. 𝟎𝟎𝟖 ( 𝑼𝟐 )

] ]

(18)

Rüzgarın tmin’ den daha düşük hızda esmesi durumunda feç sınırlı varsayımlar geçerli olamaz.
WILSON metodunda, dalgaların oluşumu süre sınırlı ise Denklem (16)’da tmin yerine rüzgar esme
süresinin konulmasıyla bir eşdeğer feç mesafesi Denklem (19) ile bulunur. Dalga parametreleri
bu eşdeğer feç değeri kullanılarak Denklem (17) ve (18) yardımıyla tekrardan hesaplanmaktadır.
𝑭𝒆ş = 𝟏. 𝟎 𝒕𝟏.𝟑𝟕 𝑼𝟎.𝟔𝟑

(19)

Burada; Feş (km) eşdeğer feç mesafesini, t (s) fırtına süresini ve U deniz seviyesinden 10 m
yükseklikteki rüzgar hızı (m/s) göstermektedir (Akpınar, A., Özger, M., Kömürcü, 2011:286).

BULGULAR
Bandırma Körfezi çevresinde bulunan meteoroloji istasyonunun rüzgar verileri kullanılarak
literatürdeki dalga tahmin yöntemleri ile elde edilen belirgin dalga yükseklikleri ve periyodları
Tablo 1’de gösterilmiştir. Bulunan sonuçlar bias, RE (röletif hata), RMSE (hata karelerinin
ortalamasının kökü), R hata istatistikleri kullanılarak literatürdeki TPAO ölçümleri ile
karşılaştırılmıştır.
Tablo 1. Basitleştirilmiş Dalga Modelleri Sonuçları
Metot
CEM
JONSWAP
WILSON
SMB

Hs
0.42
0.83
0.81
1.71

Tz
3.30
3.09
3.47
5.92

Karşılaştırma için kullanılan gözlem dalgası TPAO dalga yükseklik değeri %10 luk riskli zamanda
0.55 metredir (Erdik & Beji, 2018:77)
1

𝑏𝑖𝑎𝑠 = 𝑁 ∑𝑁
𝑖=1(𝑃𝑖 − 𝑄𝑖 )
𝑅𝐸 =

1
𝑁

∑𝑁
𝑖=1

|𝑃𝑖 −𝑄𝑖 |
𝑄𝑖

× 100

(20)
(21)

Denklemlerde Pi tahmin edilen değerler ve Qi gözlem değerlerini ifade etmektedir. Tablo 2’de
tahmine dayalı yöntemlerin hata istatistikleri Marmara Deniz (Saçu, Erdik, ve Şen, 2018)
Karadeniz (Akpınar, A., Özger, M., Kömürcü, 2011:287) ve Ontario Gölü’nde (Kazeminezhad,
Etemad-Shahidi, ve Mousavi, 2007) yapılan çalışmaların sonuçları ile karşılaştırılarak verilmiştir.
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Tablo 2. Basitleştirilmiş Tahmin Yöntemlerinin Karşılaştırmalı Hata İstatistikleri
Tahmin
Yöntemi
CEM
JONSWAP
WILSON
SMB

Hata
İstatistikleri
bias
RE
bias
RE
bias
RE
bias
RE

Bandırma
Körfezi
0.1
18
0.53
96
0.59
107
1.9
345

Saçu vd.
(2018)
-0.25
74
-0.23
67
-0.19
58
-

Akpınar vd.
(2011)
-0.53
-0.5
-0.49
-

Etemad vd.
(2007)
-0.36
68
-0.21
51
-

Yapılan çalışmada bias değerleri literatürdekilerin aksine pozitif olarak bulunmuştur. Bu durum
yapılan çalışmada literatür çalışmalarında olduğu gibi formüllerde herhangi bir kalibrasyon
yapılmamasından kaynaklanmaktadır. Yine de basitleştirilmiş yöntemlerin yetersiz olduğu
karşılaştırmalarda gözlemlenebilmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER
Yapılan çalışmada basitleştirilmiş dalga modelleri sonuçları bulunurken (Tablo 1) verilerin 1/3 lük
yüksek hızlara ait ortalama değerlerine göre hesaplamalar yapılmıştır. Ancak karşılaştırılmalı
hata analizleri incelenirken (Tablo 2) TPAO verileri %10 luk riske göre yapıldığı için 1/10 luk
yüksek hızlara ait ortalama değerlerine göre hesaplamalar yapılmıştır.
Yapılan çalışmaya göre en %18’lik hata oranı ile gözlemlenen değere (TPAO) en yakın sonucu
CEM yöntemi vermektir. Ancak basitleştirilmiş dalga tahmin yöntemleriyle bulunan değerler
%300’ lere varan oranlarla, literatürdeki sonuçların aksine, gözlemlenen değerlerin üzerinde
sonuçlar vermiştir. Bu farkın çalışmanın herhangi bir kalibrasyon işlemi gerçekleştirilmeden
yapılmasından kaynaklanmaktadır.
Yapılacak olan herhangi bir kıyı ve liman mühendisliği çalışmalarında bu değerlerin göz önünde
bulundurulması, basitleştirilmiş dalga modelleri kullanılırken daha dikkatli olunması tavsiye
edilmektedir. Ayrıca imkanlar dahilinde bir takım nümerik metotlar kullanılması, kalibrasyon
çalışmaları yapılması ve hassasiyet çalışmalarının gerçekleştirilmesi, bölge için gerçekleştirilecek
olan mühendislik çalışmalarında daha uygun olacağı önerilmektedir.
Bandırma Körfezi’nde daha detaylı dalga analizi çalışmalarının yapılabilmesi için mevcut
ölçümlerin zamansal ve mekânsal olarak kalitesinin artırılması, gerçekleştirilecek olan
çalışmaların güvenirliğinin artmasını sağlayacaktır.
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Bandırma Balıkçı Barınağının Mevcut Durumu

Öğr. Gör. Atilla BAYTEMÜR 1
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Doç. Dr. Özkan UĞURLU 3

ÖZET:
Balıkçı barınakları; her türlü balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı ile mendireklerle korunmuş, yeterli
havuz ve geri saha ile barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri su alanı ve derinliğe sahip, yükleme,
boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği bulunan, büyüklüğüne ve sağladığı imkanlara göre balıkçı
limanı, barınma yeri veya çek çek yeri olarak adlandırılan kıyı yapılarıdır. Deniz balıkları avcılığı ülkemizde
önemli bir konuma sahiptir. Fakat, deniz balıkları avcılığının önemli bir altyapısını oluşturan balıkçı
barınakları yeterli altyapı ve üstyapı donanımına sahip değildir. Bu durum deniz balıkçılığını olumsuz
etkilemektedir. Bu çalışmada, Bandırma ilçe sınırında bulunan Bandırma balıkçı barınağının mevcut
durumu, tekne tipleri, tekne sayısı ve av sırasında kullanılan araçları belirlemek üzere resmi kurumlarla
irtibat sağlanmıştır. Çalışma sonucunda Bandırma balıkçı barınağının güncel durumuyla alakalı bulgular
ortaya konularak, ülke ekonomisine ve Bandırma’ ya daha iyi nasıl hizmet vereceği tartışılmıştır.
Anahtar sözcükler: Balıkçı Barınakları, Ülke Ekonomisi, Bandırma
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Current Status Of Bandırma Fishing Ports

Lecturer Atilla BAYTEMÜR 1
Lecturer Selahattin Alp ERKURTULMUŞ 2
Assoc. Prof. Özkan UĞURLU 3

ABSTRACT:
Fishing ports; fishing port, shelter or shelter, depending on the size and facilities provided by the docks,
with loading, unloading, mooring docks and water, which are protected by breakwaters, with sufficient
pool and back area, and with a water area and depth to maneuver, These are the coastal structures called
check places. Sea fish fishing has an important position in our country. However, fishing ports, which
constitute an important infrastructure of marine fish fishing, do not have sufficient infrastructure and
superstructure. This situation affects sea fishing negatively. In this study, the official status of Bandırma
fishing port located in Bandırma district boundary was established to determine the boat types, number
of boats and the vehicles used during hunting. As a result of this study, findings related to the current
situation of Bandırma fishing port were put forward and how to better serve the country's economy and
Bandırma was discussed.
Keywords:Fishing Ports, National Economy, Bandırma
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GİRİŞ
Balıkçı barınakları, bakım-onarım-pazarlama gibi hizmetlerle sektörün hinterlandına açılmasına
olanak veren, balıkçı teknelerinin sektörün üretim alanları olan açık denizlere ya da iç sulara
açılmasını sağlayan, avlanan ürünlerin karaya çıkış noktası olmakla birlikte kontrol noktası da
olan kıyı yapılarıdır (Serkan, 2012:1). Bu tanımdan da anlaşılacağı üzere balıkçı barınakları, deniz
balıkları avcılığı açısından ülkemizde önemli bir konuma sahiptir. Fakat, deniz balıkları avcılığının
önemli bir altyapısını oluşturan balıkçı barınakları yeterli altyapı ve üstyapı donanımına sahip
değildir. Bu durum deniz balıkçılığını olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada Bandırma balıkçı
barınağının mevcut durumu, resmi kurumlarla yapılan görüşmeler neticesinde ortaya
konulmuştur. Elde edilen bulgular neticesinde Bandırma balıkçı barınağının ülke ekonomisine ve
Bandırma’ ya daha iyi nasıl hizmet vereceği tartışılmıştır.
Balıkçılığa Genel Bir Bakış
Balıkçılık, geniş ifadeyle iç su ve deniz kaynaklarında doğal halde bulunan canlı ürünlerinden
ekonomik olarak yararlanma yönteminin ifadesi olup, insan ve suyun bulunduğu her yörede ve
bölgede bulunur (Hikmet, 1998).
İktisadi faaliyetler bakımından tarım sektörünün alt sektörü olan balıkçılık; denizler, iç sular,
baraj yapay, havuz, göl, gölet, gibi alanlarda avlanan, kültürü yapılan balıklar, süngerler,
yumuşakçalar, su bitkileri, memeliler ve kabuklular gibi canlılarla bunlardan elde edilen ürünleri
içermektedir (Kadir, 1998:15-17).
Balıkçılık, avcılık ve kültür balıkçılığı (yetiştiricilik) olmak üzere başlıca bilinen iki tip üretim
yöntemine ayrılmaktadır:
a) Avcılık; okyanuslarda, denizlerde ve iç sularda bulunan canlıların belirli dönemlerde, çeşitli
teknikler kullanılarak yakalanmasını belirtir. Paleolitik çağın sonlarında ve buzul çağından sonra
mezolitik çağa ait balıkçı mızrakları, kancaları, olta ve ağ kurşunlarına ait kalıntıların bulunduğu
göz önüne alındığında balık avcılığının insanlığın en eski faaliyetlerinden biri olduğu
görülmektedir. Balık avcılığı, tarihin ilk dönemlerinden bu yana, ekonomik olarak anlamlı ve
evrensel boyutta uygulanan, toplama ve avcılık metoduyla yiyecek üretiminin günümüze kalan
tek örneğidir (Karakaş ve Türkoğlu, 2005:22).
Balıkçılık faaliyetleri (avcılık), geleneksel ve modern türde olmak üzere, bulundukları yere göre:
İç sular, kıyı, bank balıkçılığı ve açık deniz balıkçılığı olmak üzere 2’ ye ayrılabilir. Bununla birlikte,
tutulan balıkların balıkçılar tarafından tüketilmesi ya da satılmasına göre bu faaliyetlere geçim
ve ticari olarak 2 şekilde bakılmaktadır. Ancak, birçok yerde geçim tipi balıkçılıkla ticari tipin, tatlı
su balıkçılığı ile kıyı balıkçılığı ya da kıyı ile açık deniz balıkçılığının kesin olarak birbirinden
ayrılması mümkün olmamaktadır. Bununla birlikte, birçok araştırıcı ticari balıkçılığın tutulan
balıkların türü, avlanma yöntemleri, gelişme hızı ve başka bazı yönlerden özelliklerinin daha
belirgin olması sebebiyle ticari ve geçim türü şeklinde yapılan ayrımı tercih etmektedir
(Tümertekin ve Özgüç, 2009).
b) Kültür Balıkçılığı (yetiştiricilik); hayvansal (kabuklu yumuşakça, balık ve eklembacaklılar) ve
bitkisel (algler) su canlılarının kontrollü veya yarı kontrollü şartlarda, insan gıdası, stok takviyesi,
süs, sportif ve bilimsel amaçlarla yetiştirilmesini belirtmektedir (Çelikkale ve ark., 1999).
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Balıkçı Barınakları Yönetmeliği
Balıkçı barınaklarının temel tanımları ve sınıflandırılması, 13.12.1996 gün ve 22846 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Balıkçı Barınakları Yönetmeliği”nde, aşağıdaki şekilde
yapılmıştır.
Madde 3 - Balıkçı Barınağı : Her türlü balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı ile mendireklerle
korunmuş, yeterli havuz ve geri saha ile barınacak gemilerin manevra yapabilecekleri su alanı ve
derinliğe sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurtarma sahası,
satış yeri, idare binası, ön soğutma ve çekek yeri bulunan, büyüklüğüne ve sağladığı imkanlara
göre balıkçı limanı, barınma yeri veya çekek yeri olarak adlandırılan kıyı yapılarını,
Madde 4 - (Maddenin c bendinin 28 Ekim 2008 tarih ve 27038 sayılı resmi gazetede ilan edilen
değişik şekli) Balıkçı barınakları sağladıkları imkanlara, barındırdığı gemi sayısı ve büyüklüğüne
göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır.
a) Balıkçı Limanı; her boy ve her su kesimindeki balıkçı gemilerine hizmet vermek maksadı ile
mendireklerle korunmuş, yöre balıkçılarının ihtiyacına yetebilecek kadar havuz ve geri alana
sahip, yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları ile suyu, elektriği, ağ kurutma sahası, satış yeri,
idare binası, balıkçı gemilerinin ihtiyacını karşılayacak akaryakıt pompası, ön soğutma ve çekek
yeri bulunan kıyı yapısıdır.
b) Barınma yeri; çeşitli boy ve su kesimindeki balıkçı gemilerinin kötü hava şartlarında
barınmaları maksadıyla mendireklerle çevrilmiş bulunan ve barınacak gemilerin manevra
yapabilecekleri kadar su alanı ve derinliğe sahip, faydalanan gemilerin demirlenerek veya
bağlanarak belli zamanlarda konakladıkları, önemli bir alt ve üst yapısı bulunmayan kıyı yapısıdır.
c) Çekek yeri; balıkçı barınakları içerisinde veya müstakil olarak mendireklerle korunmuş ya da
dalga tesiri olmayan koy, göl ve nehirler gibi doğal ortamlarda balıkçı gemilerinin bakım ve
onarımlarının yapılabilmesi için karaya alınmalarına imkan sağlayan, teçhizatı ve/veya ekipmanı
bulunan ve karaya alındıktan sonra da bakım ve onarım çalışmalarına yetecek kadar kumsal,
dolgu alanı veya betonlanmış meyilli alana sahip olan kıyı yapısıdır.
Madde 5 - (Maddenin 28 Ekim 2008 tarih ve 27038 sayılı resmi gazetede ilan edilen değişik şekli)
Balıkçı barınaklarında aranan asgari vasıf ve teknik şartlar aşağıda belirtilmiştir.
a) Balıkçı barınaklarının, deniz tesirlerine karşı korunmuş olması, yakın yerleşim merkezi ile
karayolu bağlantısının olması ve barınağın barınma alanı büyüklüğüne bağlı olarak yeterli
büyüklükte kara alanına sahip bulunması şarttır.
b) Balıkçı barınaklarının sınıflandırılmalarına göre yukarıda belirtilen asgari vasıf ve şartlara ilave
olarak, barınağa denizden emniyetli girişi sağlayacak fenerler, balıkçı gemilerinin düzenli ve
emniyetli bir şekilde yanaşabileceği nitelikte rıhtım ve iskeleler, rıhtım ve iskelelerde gemileri
bağlamaya elverişli mapa ve babalar, yeterli derecede aydınlatılmasını sağlayacak elektrik
direkleri ve gerektiğinde gemilere su ve elektrik bağlantısı yapılabilecek tesisat ve ağ kurutma
alanlarının bulunması zorunludur.
c) Balıkçı barınaklarının sınıflandırılmalarına göre yukarıda (a) ve (b) bentlerinde belirtilen
özelliklere ilave olarak, imkanlar dahilinde; barınak işletmecisinin zaruri ihtiyaçlarını
giderebileceği alanları içeren işletme binası, tesisten faydalanan balıkçıların dinlenmeleri için
kullanılacak balıkçı lokali, ürünün aktarımı süresince kullanılacak soğuk hava deposu ve buz
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üretim alanı, av kapasitesinin en az %10'unun satışını yapabilecek kapasiteye sahip balıkhane
veya balık satış yeri, kasa yıkama yeri ve deposu, ağ tamir yeri ve deposu, balıkçı gemisi tamir
yeri, balıkçı gemilerinin ihtiyacını karşılayacak akaryakıt pompası, ilk yardım imkânı ve yangın
söndürme sistemi ile Bakanlık faaliyetlerinin yürütülmesi için kullanılacak balıkçılık idari binasının
bulunması zorunludur (Resmî Gazete Tarihi: 13.12.1996 Resmî Gazete Sayısı: 22846, 4-5).
YÖNTEM
Bu çalışma, Bandırma balıkçı barınağından sorumlu resmi kurumlarda bulunan kişilerle
derinlemesine görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu çalışmalar neticesinde birçok bulgu
elde edilmiş olup, barınağın mevcut durumu ve karşılaşılan problemler detaylı bir şekilde ortaya
konulmuştur. Barınağın, balıkçı barınakları yönetmeliğinde belirtilen asgari vasıf ve teknik şartları
sağlayıp sağlamadığı incelenmiştir. Tüm bu görüşmelerin neticesinde mevcut sorunların nasıl
giderilebileceği, barınağın Bandırma’ ya ve ülke ekonomisine daha iyi nasıl katkı sağlayacağı
tartışılmıştır.
BULGULAR
Bandırma Balıkçı Barınağının Mevcut Durumu
Bandırma balıkçı barınağının il merkezine uzaklığı 99 km, ilçe merkezine uzaklığı 1 km’ dir. 1995
yılında inşasına başlanmış olup, 2010 yılında inşası tamamlanmıştır. Bandırma balıkçı barınağına
en yakın balıkçı barınağı Dutlimanı balıkçı barınağıdır. Bu barınağa karayolu ile 2 km, denizyolu
ile 2 mil uzaklıktadır. 15.01.2015 tarihinde S.S. Çakılköyü ve Çevresi Su Ürünleri Kooperatifi’ ne
10 yıllığına kiralanmıştır. Toplam 125 balıkçı gemisi kapasitesine sahiptir. Tekneler rıhtıma
paralel yanaşmaktadır. Balıkçılık döneminde 15 balıkçı gemisi ve 15 yat ve 3 ticari tekne
barınaktan faydalanırken, balıkçılık dönemi dışında 25 balıkçı gemisi, 115 yat ve 3 ticari tekne
barınaktan faydalanmaktadır. Ana mendirek boyu 660 m, tali mendirek boyu 70 m, toplam rıhtım
uzunluğu 500 m ve rıhtım genişliği 30 m’dir. Barınağa bağlantı yolu stabilize olup, barınağa
bağlantı yolunun çok şeritli yola uzaklığı 1 km’ dir. Bandırma balıkçı barınağına ait imar planı Şekil
1. de, uydu görüntüsü ise Şekil 2. de gösterilmiştir.

Şekil 1. Bandırma Balıkçı Barınağı İmar Planı (Balıkçılık Kıyı Yapıları Durum ve İhtiyaç Analizi,
Sonuç Raporu, Cilt 2, 2011:263)
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Şekil 2. Bandırma Balıkçı Barınağına Ait Uydu Görüntüsü
Barınakta bulunan balıkçı tekneleri ortalama 8-10 m boyunda, motor güçleri ortalama 28 hp,
ahşap, salyangoz avcılığı yapmak amacıyla donatılmış tekneler olmak üzere bunun yanında
fanyalı ve fanyasız uzatma ağı kullanan balıkçı gemileri mevcuttur. Dönem dönem gırgır tekneleri
de barınaktan kısa süreli istifade etmektedirler.
Pazarlama merkezleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Balık Hali ve Bursa Balık Hali’dir.
Barınaktaki Altyapı ve Üstyapı İmkanları
Bandırma balıkçı barınağına ait altyapı ve üstyapı olanakları Tablo 1. de verildiği gibidir.
Tablo 1. Bandırma Balıkçı Barınağına Ait Altyapı ve Üstyapı İmkanları
Bulundurduğu altyapı üstyapı tesisleri
Elektrik
Su
Telefon
Fener
Ağ kurutma sahası
Ağ kurutma binası (kapalı)
Balıkhane veya balık satış yeri
İdare binası
Çekek yeri
İşletme binası
Balıkçı lokali
Ön soğutma
Buz üretim alanı
İşleme ve şoklama tesisi
Kasa yıkama yeri ve deposu
Ağ tamir yeri ve deposu
Akaryakıt pompası
İlk yardım imkanı

VAR
x
x

YOK

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
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Yangın söndürme sistemi
Yükleme, boşaltma, bağlama rıhtımları
Halka, baba
Aydınlatma
İdari bina (Tarım ve Köyişleri Bakanlığı
faaliyetleri için)
Barınaktaki üst yapılardan kaynaklanan
evsel atıksu bertarafı için kanalizasyon
sistemi
Limanda teknelerden atık alma düzeneği
(katı atık, atık yağ, sintine suları ve evsel
suları v.b.) ve bu atıkların bertaraf şekli

x
x
x
x
x
x

x

Bakım, Onarım ve Tadilat Durumu
Barınakta bakım, onarım ve tadilat gerektirecek yapılar Tablo 2. de verildiği gibidir.
Tablo 2. Barınakta Bakım Onarım ve Tadilat Gerektiren Yapılar
Onarım Gereksinimi (a) Basit tamir ve tadilat
Ana mendirek Onarım Gereksinimi
Tali mendirek Onarım Gereksinimi
Rıhtım Onarım Gereksinimi
İskele Onarım Gereksinimi
Çekek yeri Onarım Gereksinimi

Tarama gereksinimi (var/yok)
Tarama gereksinimi (alanı, derinliği)

(b)Esaslı tamir ve tadilat
(c) Harap
a
a
a
a
a (dik yapısı sebebiyle kullanımda
zorlanılmaktadır, ayrıca ihtiyaçtan fazla geniş
çekeğin bir kısmı rıhtıma çevrilerek küçük balıkçı
tekneleri için bağlama yerine çevrilmesi ihtiyacı
var)
Var
Derinliği

SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışmada, Balıkesir ili, Bandırma ilçesinde bulunan Bandırma balıkçı barınağının mevcut
durumu, altyapı ve üst yapıların yeterliliği, barınakta bulunan tekne tipleri, tekne sayısı ve av
sırasında kullanılan araçlar belirtilmiştir.
Barınaktaki eksik altyapı ve üstyapıdan kaynaklı üretim miktarını ve kalitesini olumsuz etkileyen
etkenler mevcuttur. Tam kapasite kullanılmadığı için geçici çözümler ile sorunlar çözülmeye
çalışılıyor. Ancak kalıcı bir işletme binasının olmaması ve satış yerinin olmaması hem barınağın
idaresini güçleştirmekte hemde ekonomik kayıplara sebep olmaktadır.
Bandırma Balıkçı barınağı, balıkçı barınakları yönetmeliği madde 5’ te belirtilen asgari vasıf ve
şartları genel olarak karşılamaktadır. İçerisinde balık satış ve ya balık halinin bulunmaması, ön
soğutma ve buzlama ünitelerinin olmaması önemli eksiklerdir.
Bandırma balıkçı barınağının Bandırma’ya ve ülke ekonomisine daha iyi katkı sağlayabilmesi için
altyapı ve üstyapıda tespit edilen eksiklikler giderilmeli, barınağın içerisinde küçük bir mezat
alanı kurulmalı, ön soğutma ve buzlama üniteleri satın alınmalıdır. Bandırma Balık Hali
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bulunduğu yerden alınarak Bursa karayolu ve Balıkesir karayolunun kesiştiği noktaya alınmalı ve
tüm su ürünlerinin Bandırma balıkçı barınağından karaya çıkarılmasının önü açılmalıdır.
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Doğan, K. (1997). Su ürünleri sektörü Türk ekonomisinin neresinde. Su Ürünleri Mühendisleri
Derneği Dergisi, 1 (Ekim-Aralık), 15-17.
Hoşsucu, H. (1998). Balıkçılık I, avlama araçları ve teknolojisi. Bornova: Ege Üniversitesi Su
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Kapıdağ Yarımadası ve Bandırma Körfezi Küçük Ölçekli
Balıkçılığının Sosyo-Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi

Fikret ÖNDES 1
Hakan ÖNDES 2

ÖZET:
Bu çalışma, Kapıdağ Yarımadası civarında ve Bandırma Körfezi’nde küçük ölçekli balıkçılık yapan
balıkçıların sosyo-demografik özelliklerini, balıkçılık için yaptıkları harcamaları, bu işten elde ettikleri geliri,
kullandıkları teknelerin genel özelliklerini ve balıkçılığın başlıca sorunlarını tespit etmeyi amaçlamıştır.
Veriler, 2018 yılında balıkçılardan yüz yüze yapılan anketler vasıtasıyla toplanmıştır. Veri setinin normal ve
homojen dağılım gösterip göstermediğini belirlemek için sırasıyla Kolmogorov-Smirnov K-S testi ve Levene
testi uygulanmış ve tüm analizler SPSS (Versiyon 20.0) paket yazılımı ile yapılmıştır. Ankete katılan
balıkçıların tamamı erkek olup, yaş ortalaması 55 ± 9 yıl olarak tespit edilmiştir. Eğitim durumu açısından
ise balıkçıların %46’sı ilkokul, %37’si ortaokul, % 13’ü lise, %4’ü ise üniversite mezunudur. Balıkçıların
%96’sının evli olduğu ve ailesinde kendisi ile birlikte bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısının 1 ile 5 arasında
değiştiği rapor edilmiştir. Ankete katılan balıkçıların %17’sinin sadece balıkçılık ile geçimini sağladığı ve
ikinci bir gelir kaynağının olmadığı tespit edilmiştir. Balıkçılık için yapılan harcamalar açısından ise en
yüksek harcama kalemleri personel ücreti ve yakıt masrafıdır. Teknelerin ortalama boyu 8 ± 2 m, ortalama
motor gücü 56 ± 57 HP, ortalama yaşı ise 21 ± 11 yıldır. Motor gücü ile tekne boyu arasında anlamlı bir
ilişki bulunmuştur (p < 0,05). Küçük ölçekli balıkçıların yarısından fazlasının endüstriyel balıkçılar ve amatör
balıkçılar ile sorun yaşadıkları ve son yıllarda yasadışı avcılık ile deniz kirliliğinde artış olduğu bildirilmiştir.
Anahtar sözcükler: Balıkçılık yönetimi, balıkçılık ekonomisi, Marmara Denizi
JEL Kodu: Q22
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Socio-Economic Assessment of the Small Scale Fisheries in
Kapıdağ Peninsula and Bandırma Bay

Fikret ÖNDES 1
Hakan ÖNDES 2

ABSTRACT:
This study aimed to determine the socio-demographic characteristics of small scale fishers who fish
around the Kapıdağ Peninsula and Bandırma Bay as well as fisheries expenditures, their income by
fisheries, main characteristics of boats and main problems of this fishery. Data were collected by face to
face questionnaires from fishers in 2018. In order to test normality and homogeneity of variance, a
Kolmogorov-Smirnov K-S test and Levene test were used respectively. All statistical analyses were carried
out using SPSS (v.20). All fishers attended the questionnaire were male and their main age was 55 ± 9
years. Regarding the educational status, 4% had a university degree, 13% had finished high school, 37%
with secondary school and 46% with primary school. Results showed that 96% of fishers were married
and number of family members ranged between 1 and 5. This study indicated that 17% of fishers do not
have other income. The highest fisheries expenditures were personnel and fuel expenses. The average
boat size was 8 ± 2 m, the mean HP was 56 ± 57 HP, and the mean boat age was 21 ± 11 years. There was
a statistically significant relationship between HP and boat length (p < 0.05). It was reported that more
than half of small scale fishers had a problem with industrial fishers and recreational fishers. Additionally,
fishers declared that illegal fisheries and marine pollution have increased in recent years.
Keywords: Fisheries management, fisheries economy, Sea of Marmara
JEL Code: Q22-Fishery • Aquaculture

1
2
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GİRİŞ
Küçük ölçekli balıkçılık (KÖB), genellikle toplam boyu 12 m’den küçük balıkçı gemileri ile yapılan
ve sürütme esasına göre çalışan av aracı bulundurmayan ticari balıkçılık türü olup, Türkiye’nin
de içinde bulunduğu pek çok Akdeniz ülkesinde endüstriyel balıkçılığa kıyasla daha büyük bir filo
ile temsil edilmektedir (Morales-Nin vd., 2010; Natale vd., 2015; BSGM, 2019). Türkiye’de 2018
yılı verilerine göre denizlerde faaliyet gösteren ve toplam boyu 12 m’den küçük olan balıkçı
gemileri, denizlerdeki toplam balıkçı gemilerinin %90’ını oluşturmaktadır (BSGM, 2019).
Türkiye’de avcılık yolu ile elde edilen toplam su ürünleri üretimi içinde Marmara Denizi’nin payı
yıllara göre değişiklik göstermekle birlikte son yıllarda genellikle %10-%13 arasında yer
almaktadır (Sarı vd., 2017).

Bandırma Körfezi ve Kapıdağ Yarımadası civarı ekonomik ve ekolojik açıdan önem taşıyan su
ürünlerini barındırması sebebiyle Türkiye su ürünleri sektörü açısından önemli bir yere sahiptir
(Torcu-Koç, 2004; Sarı vd., 2017). Ancak aşırı avcılık, yanlış avlanma metotları ve kirlilik sebebiyle
Bandırma Körfezi’ndeki balık stoklarının negatif olarak etkilendiği rapor edilmiştir (Bök vd., 2000,
Torcu-Koç, 2004). Marmara Denizi’nde balıkçılığın sosyo-ekonomik yapısı ile ilgili yapılan çalışma
sayısı azdır (Uzmanoğlu ve Soylu, 2006; Güngör vd., 2007; Doğan, 2010). Kapıdağ Yarımadası ve
Bandırma Körfezi’ndeki küçük ölçekli balıkçılık ise sosyo-ekonomik açıdan henüz
değerlendirilmemiştir.

Bu çalışma, Bandırma Körfezi ve Kapıdağ Yarımadası civarında avlanan küçük ölçekli balıkçıların
sosyo-demografik özelliklerini, yıl boyunca balıkçılık ile yaptıkları harcamaları, gelirlerini ve
kullandıkları teknelerin genel özelliklerini ve bu balıkçılığın güncel sorunlarını tespit etmeyi
amaçlamıştır.
YÖNTEM
Veri Toplama
Çalışmanın verileri, Kapıdağ Yarımadası ve Bandırma Körfezi’nde (Şekil 1) balıkçılık yapan küçük
ölçekli balıkçılardan, limanlarda ya da su ürünleri kooperatiflerinde yüz yüze yapılan anketler
vasıtasıyla toplanmıştır. Veriler 2018 yılında toplanmış olup, balıkçıların bir yılda yaptığı
harcamalar ve gelirleri ile ilgili sorular için 2017 yılındaki aktiviteleri göz önünde tutulmuştur.
Ankete katılan balıkçılar arasında av aracı olarak uzatma ağı ve voli kullananlar mevcuttur. Anket
başlıca 4 kısımdan oluşmuştur: i) Balıkçıların sosyo-demografik özellikleri (örn. yaş, cinsiyet,
medeni durum, eğitim durumu, ailesinde bakmakla yükümlü olduğu kişi sayısı), ii) Teknelerin
genel özellikleri (örn. yaşı, materyali, boyu, motor gücü), iii) Balıkçılık için yapılan masraflar (örn.
ağ-donam masrafı, tekne bakımı ve onarımı, yağ ve akaryakıt, ulaşım, tekneyi bağlama ücreti,
personel ödeneği, kumanya) ve balıkçılıktan elde edilen gelir, iv) Bölgedeki balıkçılığın başlıca
problemleri.
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Şekil 1. Çalışma Alanı
Veri Analizi
Elde edilen veriler Excel dosyasına geçirilmiş olup, ardından istatistiksel analizlerin yapımı için
SPSS (versiyon 20) paket yazılımından yararlanılmıştır. Veri setinin normal ve homojen dağılıp
dağılmadığı sırasıyla Kolmogorov-Smirnov ve Levene testleri ile kontrol edilmiştir. Daha sonra bu
testlerin sonuçlarına göre parametrik ya da parametrik olmayan testler analizler için
uygulanmıştır. Tekne değeri ile tekne yaşı arasında ve tekne gücü ile tekne boyu arasında
istatistiksel açıdan ilişki olup olmadığı Wilcoxon testi ile analiz edilmiştir.
BULGULAR
Balıkçıların Sosyo-demografik Özellikleri
Balıkçıların yaş ortalaması 55 ± 9 yıl (Şekil 2a) olarak tespit edilmiş olup, ailelerinde bakmakla
yükümlü oldukları birey sayısı 3 ± 1 kişidir (Şekil 2b). Eğitim durumu açısından ise ilkokul mezunu
balıkçılar baskın olup, onları sırasıyla ortaokul, lise ve üniversite mezunları takip etmektedir (Şekil
2c). Ankete katılan balıkçıların tamamının erkek ve % 96’sının evli oldukları tespit edilmiştir (Şekil
2d). Balıkçıların ortalama balıkçılık tecrübesi (mesleki tecrübesi) 29 ± 15 yıldır.
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Şekil 2. Balıkçıların Sosyo-demografik Özellikleri; a) Yaş, b) Ailedeki birey sayısı, c) Eğitim
Durumu, d) Medeni Durum

Teknenin Özellikleri
Çalışma alanındaki küçük ölçekli balıkçılıkta kullanılan teknelerin değeri 15,000 TL ve 300,000 TL
arasında değişmektedir (Şekil 3a). Teknelerin yaşı 2 ile 47 yıl arasında değişim göstermektedir
(Şekil 3b). Ortalama tekne yaşı 21 ± 11 yıldır. Motor gücü açısından ise 9-45 HP arasındaki
tekneler baskındır (Şekil 3c). Ortalama motor gücü 56 ± 57 HP olarak tespit edilmiştir. Ortalama tekne
boyu ise 8 ± 2 m’dir (Şekil 3d). Ankete katılan balıkçıların teknelerinin tamamının ahşap olduğu
tespit edilmiştir. Tekne değeri ile tekne yaşı arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (Z= -4,286, p < 0,05). Ayrıca, motor gücü ile tekne boyu arasında da anlamlı bir ilişki
bulunmuştur (Z= -4,298, p < 0,05).
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Şekil 3. KÖB’ da Kullanılan Teknelerin Özelliklerinin Yüzdesel Dağılımı; a) değeri, b)yaşı, c)
motor gücü, d) tekne boyu

Balıkçılığın Ekonomik Göstergeleri
Balıkçıların, elde ettikleri yıllık kişi başı gelir ortalaması 22,600 ± 7,726 TL olarak tespit edilmiştir.
Balıkçıların % 83’ü bu gelirlerinin yanı sıra ikinci gelirlerinin de olduğunu rapor etmişlerdir.
Çalışma alanındaki balıkçıların %58’i teknelerinde personel çalıştırdığını belirtmiştir. Personel
çalıştıran tekne sahiplerinin tekne başı yıllık ortalama personel harcamaları 16,839 ± 15,601
TL’dir. Tekne başına yıllık ortalama yağ ve yakıt masrafı ise 10,060 ± 9,412 TL olarak tespit
edilmiştir. Tekne başı yıllık tekne bakım masrafları ortalaması 2,115 ± 1,127 TL iken, yıllık ağ
donam masrafları ortalaması 4,696 ± 3,448 TL’dir. Balıkçıların büyük çoğunluğu su ürünleri
kooperatifine üye olup, tekneyi limana bağlama ücreti vermemekte olduklarını belirtmişlerdir.
Ankete katılan balıkçıların %79’u evlerinden limana ulaşım için harcama yapmamaktadırlar.
Balıkçı başına yıllık kumanya masrafı ortalaması ise 3,696 ± 3,085 TL’dir.
Balıkçılığın Başlıca Problemleri
Kapıdağ Yarımadası ve Bandırma Körfezi civarında yapılan KÖB’ın başlıca problemleri; son
yıllarda artan yasa dışı avcılık, deniz kirliliği, artan teknoloji ile birlikte özellikle endüstriyel
balıkçılık teknelerinin donanımlarının çok gelişmesi ve bu durumdan ötürü stoklar üzerinde
oluşturulan baskı ve su ürünleri avcılığı denetiminin yeterli yapılamaması olarak tespit edilmiştir.
Ayrıca, küçük ölçekli balıkçıların %50’sinden fazlasının endüstriyel balıkçılar ve amatör balıkçılar ile sorun
yaşadıkları bildirilmiştir.
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SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu çalışma, Kapıdağ Yarımadası ve Bandırma Körfezi civarında avlanan küçük ölçekli balıkçıların
sosyo-ekonomik özelliklerini ve kullandıkları teknelerin genel özelliklerini değerlendirmiştir.
Sonuç olarak, balıkçıların yağ-yakıt ve personel harcamalarının diğer harcama kalemlerine
nazaran yüksek oldukları tespit edilmiştir.
Balık ve omurgasız stoklarının uzun vadede sürdürülebilir kullanımı için gerekli olan yönetim
stratejileri ve mevzuatlarının belirlenmesinde biyolojik, ekolojik ve sosyo-ekonomik indikatörler
önemli rol oynamaktadır. Küçük ölçekli balıkçılığın sosyo-ekonomik ve ekolojik yapısı ile ilgili
Türkiye’de ileride daha geniş coğrafik alanları kapsayacak şekilde yapılması tavsiye edilen
çalışmaların su ürünleri sektörünün gelişimi açısından faydalı olacağı düşünülmektedir.
KAYNAKLAR
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Geçmişten Günümüze Manyas Gölü Balık Faunası

Doç. Dr. Dilek TÜRKER 1
Su Ürünleri Mühendisi Abdulkadir ÜNAL 2
Dr. Ahmet ÖKTENER 3

ÖZET:
1938 yılında Ord.Prof.Dr. Curt Kosswig tarafından keşfedilen, 1959 yılında milli park statüsü kazanan, 1976
yılında ise Avrupa Konseyi tarafından “A Sınıfı Diploma” ile ödüllendirilen uluslararası milli bir park olan
Manyas Gölü, Kuş Cenneti olarak ta adlandırılmaktadır. Manyas Gölü, aynı zamanda Türkiye’deki 12
Ramsar Alanından biri olup, önemli bir biyolojik çeşitliliğe sahiptir. İnsanoğlunun yaşamının devamı için
biyolojik çeşitliliğin korunması hayati öneme sahiptir. Manyas Gölü yerleşik ve göçmen kuşlar açısından
önemli bir ekosistem olup kuşlara ait tür çeşitliliğinde, değişkenlik gösterebilmektedir. Manyas Gölü’ nün
daimi sakinlerinden biri olan balık türleri ise biyolojik çeşitliliğinin en önemli organizmalarından biridir.
Ancak Manyas Gölü’nün balık çeşitliliği hakkında mevcut literatür incelendiğinde tam bir sayı
verilememektedir. Ayrıca gölde zaman içinde gelişen evsel, endüstriyel kirlenme; göl çevresindeki hususi
ve kamu yapılaşmasının (DSİ setleri vb) göle ve balık faunasına etkilerinin olup olmadığı da bir muammadır.
Dolayısıyla Manyas Gölünün balık faunası belirlenmesi gerek göldeki yaşamın sürdürülebilirliğin
etkinliğinde gerekse ekolojik denge açısından önemlidir. Bu yüzden göldeki balık faunanın belirlenmesi
için çalışmalar yürütülmelidir.
Anahtar sözcükler: Manyas Gölü, Kuş Cenneti, balık faunası, biyo-çeşitlilik, sürdürülebilirlik
JEL Kodu: Q22
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Fish Fauna of Manyas Lake from Past to Present

Assoc. Prof. Dr Dilek TÜRKER 1
Aquatic Products Engineer Abdulkadir ÜNAL 2
PhD Ahmet ÖKTENER 3

ABSTRACT:
Manyas Lake is also known as Bird Paradise Lake (Kuş Cenneti in Turkish). The importance of ornithological
was discovered by Ordinarius Prof.Curt Kosswig in 1938; accepted as National Park by the government in
1959 and was awarded class A Diploma by the European Council in 1976. Manyas Lake being one of the
12 Ramsar Site in Turkey has an important biodiversity. The conservation of biodiversity is vital for the
survival of humanity. Manyas Lake is an important ecosystem for settled and migratory birds and can vary
in bird species diversity. Fish, one of the permanent inhabitants of Manyas Lake are one of the most
important organisms of biodiversity. However, an exact number can not given about fish species, when
the available literature on the fish diversity of Manyas Lake is examined. In addition, it is a mystery
whether domestic, industrial pollution that develops over time in the lake and the private and public
construction around the lake (DSI sets etc.) have effects on the lake and fish fauna. The determination of
the fish fauna of Manyas Lake is important in terms of sustainability of the lake life and ecological balance.
Therefore, studies should be carried out to determine the aquatic fauna in the lake.
Keywords: Manyas Lake, Bird Paradise, fish fauna, biodiversity, sustainability
JEL Code: Q22
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GİRİŞ
Manyas Gölü, aynı zamanda Kuş Cenneti olarak bilinmektedir. Bu sulak alan, Türkiye’nin
Kuzeybatısında Marmara Bölgesinde bulunmaktadır. Besleyici elementlerce zengin olan göl
biyolojik çeşitlilik bakımından uluslararası öneme sahiptir çünkü göçmen kuşların Avrupa, Asya
ve Afrika kıtaları arasında göç yolları üzerinde önemli bir ekosistemdir. Göl 160 m² yüzey alanına
sahip olup ortalama 3m derinliğe sahip sığ bir göldür. Göl, kuzeyindeki Sığırcı Deresinden
güneyindeki Koçaçay ve Mürüvvetler Deresinden ayrıca yeraltı sularından beslenmektedir (WWF
2008, Çakır 2008, Efe ve ark 2008).
Gölün ornitolojik önemi, 1 Nisan 1938’ te hidrolog ve zoolog olan Ordinarius Prof.Dr. Curt
Kosswig tarafından keşfedilmiştir. Gölün Kuzeydoğusunda Sığırcı Deresi’ ne yakın olan 64 ha’ lık
bir alan 1959’ da Hükümet tarafından Milli Park olarak kabul edilmiştir. 1976’ da ise Avrupa
Konseyi tarafından, A Kategorisine alınarak ödüllendirilmiştir. 28.05.1994’ de 10.200 ha’ lık bir
alan Ramsar Koruma Listesine alınırken, 1998 yılında ise gölün tamamı koruma altına alınmıştır
(WWF 2008, Çakır 2008, Efe ve ark 2008).
Bu derleme çalışmasının amacı, geçmişten günümüze gölde ve göle bağlantılı sularda
kaydedilmiş balık türlerine ait türlerin listesini vermek, böylece göl biyolojik çeşitliliğinin ve besin
zincirinin önemli üyelerinden biri olan balık türlerinin önemini vurgulamak ve mevcut çevre
bilincinin daha da artmasına katkıda bulunmaktır.
YÖNTEM
Manyas Gölü’ ne ait balık faunası belirlenirken, göl ve havzasında yapılmış bütün çalışmalar
dikkate alınmıştır. Göle ait ilk balık kayıtları Kosswig tarafından 1939 yılında verilmiştir. Rapor
edilen balık türleri verilirken, türe ait İngilizce ve Türkçe isimleri, türü rapor eden araştırmacının
ismi ve tarihi, eğer müze kaydı varsa müze numarası da verilmiştir. Balık türlerinin bilimsel olarak
geçerli isimleri ve sinonim isimleri ayrıca mevcut türle birlikte verilmiştir. Tür isimlerinin
kontrolleri için gerek basılı literatürden gerekse online Fishbase (2019), WoRMS (2019) gibi veri
tabanlarından faydalanılmıştır.
BULGULAR
Manyas Gölü’nde balık türleri üzerine yapılan çalışmalarının derlenmesi sonucunda 34 balık türü
belirlenmiştir (Tablo 1).
Tablo 1. Manyas Gölü’ nden rapor edilen balık türlerinin listesi
Sınıf
Takım
Familya
Actinopterygii Anguilliformes Anguillidae

Tür
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)

Clupeiformes

Clupeidae

Alosa fallax (Lacepède, 1803) Clupeidae
Alosa maeotica (Grimm, 1901)
Alosa tanaica (Grimm, 1901)

Cypriniformes

Cyprinidae

Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
Carassius gibelio (Bloch, 1782)
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Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772)
Alburnus carinatus Battalgil, 1941
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)
Vimba vimba (Linnaeus, 1758)
Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
Rhodeus amarus (Bloch, 1782)
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)
Petroleuciscus borysthenicus (Kessler, 1859)
Barbus plebejus Bonaparte, 1839
Alburnoides manyasensis Turan, Ekmekçi, Kaya &
Güçlü, 2013
Capoeta tinca (Heckel, 1843)
Barbus oligolepis Battalgil, 1941
Squalius cii (Richardson, 1857)
Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)
Luciobarbus capito (Güldenstädt, 1773)
Cypriniformes

Nemacheilidae Oxynoemacheilus angorae (Steindachner, 1897)

Cypriniformes

Cobitidae

Cobitis fahirae Erk’akan, Atalay-Ekmekçi & Nalbant,
1998
Cobitis puncticulata Erk’akan, Atalay-Ekmekçi &
Nalbant, 1998
Cobitis taenia Linnaeus, 1758

Siluriformes

Siluridae

Silurus glanis Linnaeus, 1758

Esociformes

Esocidae

Esox lucius Linnaeus, 1758

Perciformes

Gobiidae

Knipowitschia longecaudata (Kessler, 1877)
Knipowitschia caucasica (Berg, 1916)
Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814)
Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814)

Sınıf Actinopterygii
Takım Anguilliformes
Familya Anguillidae
Anguilla anguilla (Linnaeus, 1758)
İngilizce adı: European eel, Türkçe adı: yılan balığı
Rapor: Kosswig (1939), Balık ve ark (2005) (ESFM-PISI/1987-026)
Takım Clupeiformes
Familya Clupeidae
Alosa fallax (Lacepède, 1803)
İngilizce adı: Twaite shad, Common nase, Türkçe adı: tirsi balığı
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Rapor: Alosa fallax nilotica olarak Balık ve ark (2005) tarafından (ESFM-PISI/1977-033)
Alosa maeotica (Grimm, 1901)
İngilizce adı: Black sea shad, Türkçe adı: Filise, ringa balığı
Rapor: Geldiay ve Balık 1996, Balık ve ark (2005) (ESFM-PISI/1988-015, ESFM-PISI/1990-009)
Alosa tanaica (Grimm, 1901)
İngilizce adı: Black Sea shad, Türkçe adı: tirsi balığı
Rapor: Caspialosa tanaica etemi olarak (Battalgil 1941) tarafından, Kosswig ve Battalgil (1943)
Takım Cypriniformes
Familya Cyprinidae
Cyprinus carpio Linnaeus, 1758
İngilizce adı: Common carp, Türkçe adı: Sazan balığı
Rapor: Kosswig ve Battalgil (1943), Kosswig (1963), Balık (1974), Balaban (2010)
Carassius carassius (Linnaeus, 1758)
İngilizce adı: Crucian carp, Türkçe adı: Havuz balığı
Rapor: Balaban (2010)
Carassius gibelio (Bloch, 1782)
İngilizce adı: Prussian carp, Türkçe adı: İsrail sazanı, Çin sazanı, Kırmızı Havuz balığı
Rapor: Balaban (2010), İnnal (2011)
Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)
İngilizce adı: Bleak, Türkçe adı: İnci balığı
Rapor: Kosswig ve Battalgil (1943), Balık ve ark (2005) (ESFM-PISI/1987-085), Balaban (2010)
Alburnus chalcoides (Güldenstädt, 1772)
İngilizce adı: Danube bleak, Türkçe adı: Tatlısu kolyoz balığı
Rapor: Chalcalburnus chalcoides carinatus olarak Battalgil (1941) tarafından, Balık (1974),
Chalcalburnus chalcoides olarak Balık ve ark (1996) tarafından, Balık ve ark (2005) (ESFMPISI/1977-035, ESFM-PISI/1987-042, ESFM-PISI/1987-071, ESFM-PISI/1988-016, ESFMPISI/1989-010, ESFM-PISI/1990-010), Balaban (2010)
Alburnus carinatus Battalgil, 1941
İngilizce adı: Danube bleak, Türkçe adı: İnci balığı
Rapor: Chalcalburnus chalcoides carinatus olarak Battalgil (1941) (Çiçek ve ark 2018 tarafından
kabul edilmiş)
Blicca bjoerkna (Linnaeus, 1758)
İngilizce adı: White bream, Türkçe adı: tahta balığı
Rapor: Kosswig ve Battalgil (1943), Battalgil (1942), Balık ve ark (2005) (ESFM-PISI/1977-034,
ESFM-PISI/1987-070, ESFM-PISI/1988-014, ESFM-PISI/1989-008-009), Balaban (2010)
Vimba vimba (Linnaeus, 1758)
İngilizce adı: Vimba bream, Türkçe adı: eğrez, kavinne balığı
Rapor: Vimba vimba n. aphnitis olarak Battalgil (1941) tarafından, Vimba vimba tenella olarak
Balık (1974) tarafından, Turan ve ark (2013), Balık ve ark (2005) (ESFM-PISI/1987-036-037, ESFMPISI/1987-067, ESFM-PISI/1987-073, ESFM-PISI/1987-093, ESFM-PISI/1988-007, ESFMPISI/1988-020, ESFM-PISI/1989-012)
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Scardinius erythrophthalmus (Linnaeus, 1758)
İngilizce adı: Rudd, Türkçe adı: kızılkanat balığı
Rapor: Kosswig (1939), Battalgil (1942), Balık ve ark (2005) (ESFM-PISI/1977-037-ESFMPISI/1987-072-ESFM-PISI/1987-092), Balık ve ark (1997), Balaban (2010)
Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758)
İngilizce adı: Roach, Türkçe adı: Kızılgöz balığı
Rapor: Kosswig (1939), Battalgil (1942), Kosswig ve Battalgil (1943), Kosswig (1963), Balık (1974),
Balık ve ark (2005) (ESFM-PISI/1977-036-ESFM-PISI/1987-034-ESFM-PISI/1987-046-ESFMPISI/1987-066-ESFM-PISI/1987-080-ESFM-PISI/1987-091-ESFM-PISI/1988-003-ESFM-PISI/1988019-ESFM-PISI/1989-011), Balaban (2010)
Rhodeus amarus (Bloch, 1782) (Cyprinidae)
İngilizce adı: European bitterling, Türkçe adı: acı balık
Rapor: Kosswig ve Battalgil (1943), Turan ve ark (2013); Rhodeus sericeus amarus olarak Balık ve
ark (2005) tarafından (ESFM-PISI/1987-033, ESFM-PISI/1987-045, ESFM-PISI/1987-053, ESFMPISI/1987-063, ESFM-PISI/1987-079, ESFM-PISI/1987-090, ESFM-PISI/1990-003, ESFMPISI/2002-068)
Squalius cephalus (Linnaeus, 1758)
İngilizce adı: Chub, Türkçe adı: Tatlısu kefali balığı
Rapor: Leuciscus cephalus olarak Kosswig (1939) tarafından, Battalgil (1942), Kosswig ve Battalgil
(1943), Balık ve ark (2005) (ESFM-PISI/1987-030, ESFM-PISI/1987-060), Balaban (2010)
Petroleuciscus borysthenicus (Kessler, 1859)
İngilizce adı: Dnieper chub, Türkçe adı: Tatlısu kefali balığı
Rapor: Leuciscus borysthenicus olarak Kosswig (1939)
Barbus plebejus Bonaparte, 1839
İngilizce adı: Italian barbel
Rapor: Barbus plebejus escherichi olarak Karaman (1971) tarafından, Balık ve ark (2005) (ESFMPISI/1987-038, ESFM-PISI/1987-052, ESFM-PISI/1987-069, ESFM-PISI/1987-086, ESFMPISI/1989-007)
Alburnoides manyasensis Turan, Ekmekçi, Kaya & Güçlü, 2013
İngilizce adı: Manyas spirlin
Rapor: Turan ve ark (2013)
Capoeta tinca (Heckel, 1843)
İngilizce adı: Anatolian khramulya, Türkçe adı: siraz balığı, kara balık
Rapor: Turan ve ark (2013), İlhan ve ark (2014)
Barbus oligolepis Battalgil, 1941
İngilizce adı: Marmara barbel
Rapor: Turan ve ark (2013)
Squalius cii (Richardson, 1857)
İngilizce adı: European chub, Türkçe adı: Tatlısu kefali
Rapor: Turan ve ark (2013)
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Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)
İngilizce adı: Common nase
Rapor: Balık ve ark (2005) (ESFM-PISI/1988-017)
Luciobarbus capito (Güldenstädt, 1773)
İngilizce adı: Common nase
Rapor: Barbus capito pectoralis olarak Balık ve ark (2005) tarafından (ESFM-PISI/1987-027,
ESFM-PISI/1987-055, ESFM-PISI/1987-075)
Takım Cypriniformes
Familya Nemacheilidae
Oxynoemacheilus angorae (Steindachner, 1897)
İngilizce adı: Angora loach, Türkçe adı: çamur balığı
Rapor: Nemachilus angorae olarak Balık ve ark (2005) tarafından (ESFM-PISI/1987-031, ESFMPISI/1987-058)
Takım Cypriniformes
Familya Cobitidae
Cobitis fahirae Erk’akan, Atalay, Ekmekçi & Nalbant, 1998
İngilizce adı: Küçük Menderes spined loach, Türkçe adı: taş yiyen balığı
Rapor: İlhan ve ark (2014)
Cobitis puncticulata Erk’akan, Atalay, Ekmekçi & Nalbant, 1998
İngilizce adı: Spotted spined loach, Türkçe adı: taş yiyen balığı
Rapor: Erk’akan ve ark (1999), İlhan ve ark (2014)
Cobitis taenia Linnaeus, 1758 (Cobitidae)
İngilizce adı: Spined loach, Türkçe adı: taş yiyen balığı
Rapor: Battalgil (1942), Balık ve ark (2005) (ESFM-PISI/1987-043, ESFM-PISI/1987-058, ESFMPISI/1987-076, ESFM-PISI/1990-011)
Takım Siluriformes
Familya Siluridae
Silurus glanis Linnaeus, 1758 (Siluridae)
İngilizce adı: Wels catfish, Türkçe adı: Yayın balığı
Rapor: Kosswig ve Battalgil (1943), Kosswig (1939), Ladiges (1964), Balık ve ark (2005) (ESFMPISI/1987-035; ESFM-PISI/1987-054), Balaban (2010)
Takım Esociformes
Familya Esocidae
Esox lucius Linnaeus, 1758 (Esocidae)
İngilizce adı: Northern pike, Türkçe adı: turna balığı
Rapor: Kosswig (1939), Balık ve ark (2005) (ESFM-PISI/1987-077; ESFM-PISI/1987-087), Balaban
(2010)

Takım Perciformes
Familya Gobiidae
Knipowitschia longecaudata (Kessler, 1877) (Gobiidae)
İngilizce adı: Longtail dwarf goby, Türkçe adı: kaya balığı
Rapor: Turan ve ark (2005), Balık ve ark (2005) (ESFM-PISI/2002-065)
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Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) (Gobiidae)
İngilizce adı: Caucasian dwarf goby, Türkçe adı: kaya balığı
Rapor: Bubyr caucasicus kosswigi olarak Sözer (1941) tarafından, Ahnelt et al (1995)
Neogobius fluviatilis (Pallas, 1814) (Gobiidae)
İngilizce adı: Monkey goby, Türkçe adı: Tatlısukayası balığı
Rapor: Gobius fluviatilis olarak Kosswig ve Battalgil (1943), Kosswig (1963), Balık ve ark (2005)
(ESFM-PISI/1987-029, ESFM-PISI/1987-044, ESFM-PISI/1987-014, ESFM-PISI/1987-088, ESFMPISI/1988-001, ESFM-PISI/1988-018, ESFM-PISI/1989-006, ESFM-PISI/1990-001, ESFMPISI/2002-066), Balaban (2010), Şaşı ve Berber (2010)
Proterorhinus marmoratus (Pallas, 1814) (Gobiidae)
İngilizce adı: Tubenose goby, Türkçe adı: Kaya balığı
Rapor: Sözer (1941), Kosswig ve Battalgil (1943), Balık ve ark (2005) (ESFM-PISI/1987-032, ESFMPISI/1987-062, ESFM-PISI/1987-078, ESFM-PISI/1987-089, ESFM-PISI/1988-002, ESFMPISI/1990-002, ESFM-PISI/2002-067)
Cins Bazında rapor edilen balık türleri
Chondrostoma sp, Oxynoemacheilus sp, Alburnus sp
Rapor: Turan ve ark (2013)
SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu derleme çalışması, bir Ramsar alanı olan Manyas Gölü diğer adıyla Kuş Cenneti Milli Parkına
ait balık çeşitliliğini irdelemek açısından hazırlanmıştır.
Manyas Gölü’ nde balık türleri üzerine yapılan çalışmalar incelendiğinde, 34 balık türünün varlığı
listelenmiş olup cins seviyesinde rapor edilen balık türleri listeye dahil edilmemiştir. Her ne
kadar, bu tür sayısı kesin olmamakla birlikte, bazı balık türlerine ait taksonomik değişiklikler
sonucunda balık isimlerinin geçerli ve sinonim isimleri değişebileceği olasılığı ve bazı türlerin
teyidine ihtiyaç olduğu düşüncesiyle balık türleri üzerinde detaylı taksonomik yorumlarda
bulunulmamıştır. Nitekim Ergüden (2007), Türkiye Denizlerinde tirsi balıklarının moleküler
sistematiği çalışmasında UPGMA soyağacı analizine göre, Alosa tanaica ve Alosa maeotica
türlerinin birbirine genetik olarak yakın bulunduğunu saptamıştır.
Ancak bazı türlerin akıbeti hakkında mevcut hidrolojik ve limnolojik parametreler çerçevesinde
birkaç hipotezimiz olacaktır. Örneğin Avrupa yılan balığı katadrom bir balık olup üremesi
denizlerde gerçekleşmekte olup beslenmek için ise nehirlere ve bunlarla bağlantılı göllere göç
edebilmektedir. Yılan balığının Uluabat Gölü’nde mevcudiyetine dair raporları (Çınar ve ark
2013) bilinmekle birlikte, bu göl Karadere vasıtasıyla Manyas Gölü’ ne bağlanmaktadır. Ancak
Karadere üzerinde değişik zamanlarda kıyı seti, regülatör vb hidrolojik yapılar inşa edilmiş olup,
muhtemelen bu balığın göç yolları üzerinde insan baskısı etkili olmuştur. Balıkçılarla ikili
diyaloglarımızda bu balık türünü avlanıldığına dair bir gözlem, bulgu dile getirilmemiştir. Bu
balığa ait daha sonraki yıllarda herhangi bir literatürüne kaydına rastlanılmamıştır. Buna göre,
yılan balığı artık Manyas Gölü’ne girememekte veya araştırmalar esnasında yakalanamamıştır.
Bölgede filise balığı olarak bilinen bir klupeid türü, Alosa maeotica ise Karadeniz ve Azov
Denizlerinde bulunan bir balık türüdür. Non-anadromous bir tür olup nehir deltalarında, liman
girişlerinde, acı su karakterindeki lagünlerde ve nadiren de olsa tatlı sularda bulunurlar (Fishbase
2019). Bu türün, Manyas Gölü’nde balıkçıların gözlemlerine dayanılarak geçmiş yıllarda önemli
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popülasyonlar oluşturduğu bilinmektedir. Yine hipotezimize göre göldeki yukarıda belirtilen
hidrolojik yapıların etkin kullanılamaması ve kirlilik vb çevresel etmenlerinin etkisiyle türün baskı
altında olduğu popülasyonun azaldığı tahmin edilmektedir. Kendi öz kaynaklarımızla yaptığımız
çalışmalarda bir bireyi saptamış bulunmaktayız (Şekil 1).

Şekil 1. Manyas Gölü’nde örneklemesi yapılan a) Filise balığı ve b) Tatlısu ıstakozu (orijinal)
Manyas Gölü’ ne, gerek kanatlı, büyükbaş ve küçükbaş vb hayvan yetiştiricilik tesislerinin
artıklarının, gerekse evsel ve asit, gübre vb sanayi işletmelerinin deşarj sularının, gerekse
tarımsal üretimde kullanılan çeltik sularının, zirai ilaçları içeren atık sularının karışması ile kirlilik
yaşandığı ve bunun sonucunda göldeki limnolojik parametrelerin değiştiği çeşitli araştırmalarla
ortaya konulmuştur. Yapılan birçok bilimsel makale, yüksek lisans ve doktora tezinde
araştırmacılar yukarıda bahsi geçen faktörler sebebiyle, Manyas Göl suyunda, gölün dip
çamurunda, balıkların ve tatlısu ıstakozlarının dokularında ağır metal seviyelerinin yüksek
değerlerde olduğunu göstermiştir (Gürpınar 1973, Balık 1987, İnan 1991, Erk’ Akan ve ark 1997,
Haktanır et al 1998, Celtemen 1998, Dalkılıç 2000, Anonim 2001, Alemdaroglu and Erk’akan
2003, Karafistan ve Arık-Çolakoğlu 2005, Gürlük 2006, Çiçek ve ark 2009, Ayaz 2010, Polat ve ark
2011, Aksu 2017). Manyas Gölü’ nün de içinde yer aldığı havzada zaman zaman çeşitli göletlerde
(Şekil 2a-c), Gönen Çayı (Şekil 2d), akut kaynaklı kirlilik sebebiyle kitlesel balık ölümleri de rapor
edilmektedir. Ayrıca bir sulama göletinde yaşanan balık ölümleri üzerine yetkili kurumlarca
yapılan incelemelerde sudaki çözünmüş oksijen değerinin “0” civarına düştüğü saptanmıştır.
Bilindiği üzere balık ölümlerinde kirlilik bir etmen olarak kabul edilebilir olsa da su kaynağının
sucul canlıların yaşaması için yeterli su miktarı ve kalitesine sahip olması gerekir ki yapılan
incelemelerde gölette yeterli su miktarının kalmadığı da saptanmıştır. Gönen Çayı’nda
gerçekleşen kitlesel balık ölüm vakasında, ölen balık türleri incelendiğinde çoğunun Mugilidae
familyasına ait balık türleri olduğu saptanmıştır. Kefal balıkları su parametrelerinde oluşabilecek
her türlü değişikliğe karşı dayanıklı balık türleri olmasına rağmen kitlesel ölümlere sebep
olabilecek bu derece bir kirliliğin vehametini ortaya koymaktadır.
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Şekil 2. Manyas Gölü’ havzasında, bir sulama göletinde su debisi ve miktarının değişmesiyle
birlikte akut hayvan kaynaklı kirlilik neticesinde kitlesel balık ölümleri a) gölet kıyısına vurmuş
ölü sazan balığı, yayın balığı, tatlı su kefali balığı bireyleri (orijinal), b) gölet kıyısına vurmuş
büyük bir yayın balığı (orijinal), c) laboratuvara gönderilmek üzere alınan gölet kıyısından balık
materyali toplanması (orijinal), d) Gönen Çayı’nda kıyıya vurmuş kefal balığı ölüleri (gazete
haber görseli)
Manyas Gölü ve çevresinde diğer göl ve göletlerde içme suyu ve tarımsal sulama amaçlı
kullanımlar öncelik arz etmektedir. Bu kullanımlar sebebiyle, bu sucul ekosistemlerde su
kütlesinde kantitatif ve kalitatif değişimler biyolojik yaşamı oldukça etkilemektedir. Özellikle
balıkların yumurta bıraktığı sezonlarda su seviyesindeki yaşanan düşüşler, yumurtalardan
çıkacak yavru balıkların popülasyona katılımını sıfıra düşürmekte, bu da sürdürülebilirliği
olumsuz etkilemektedir. Biyolojik yaşamın ve çeşitliliğin devamı için mevsimsel su kotlarının
belirlenmesi için gerekli araştırmaların yapılması önem arz etmektedir.
Manyas Gölü ve çevresinde, çeşitli zamanlarda Devlet Su İşleri Genel Müdürlügü’ nce taşkın
koruma, sulama suyu sağlama ve enerji üretimi ile ilgili amaçlarla düzenlemeler yapılmıştır. 1943
ve 1992 yıllarında Koçacay, Mürvetler Derelerinin bulunduğu güney kıyılarında kıyı seddeleri
(toprak kıyı setleri) inşa edilmiştir. 1943 yılında ise Göl’ ün çıkış ayağı Karadere üzerine Karacabey
ve Manyas Ovalarının sulanması amaçlarıyla Ergili Regülatörü inşa edilmiştir. 1980 yılından sonra
“Manyas 1. Merhale Projesi (1984–1997)” kapsamında Kıyı seddeleri yenilenmiş ve daha önce
yapılan regülatörün işletilememesi üzerine aynı yerde 1992 yılında Yeni Ergili Regülatörü ve
Karadere Regülatörü inşa edilmiştir. Ayrıca “Manyas 2. Merhale Projesi” kapsamında Kocaçay
üzerinde yapımı öngörülen Manyas barajı, HES ve Manyas Sulama tesislerinin yapımı 2006
yılında tamamlanmıştır (Çakır 2008, Efe ve ark 2008, Gürlük 2006, WWF 2008).
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Manyas Gölü zengin bir flora ve faunaya sahip olup 34 familyaya ait 92 bitki türü, 4 tür semender,
6 tür kurbağa; 4 tür yılan, 2 tür kertenkele ve 2 tür kaplumbağa saptanmıştır. Ornitolojik açıdan
göl ve çevresinde yaklaşık 270 kuş türü tespit edilmiştir. Ayrıca gölden memeli hayvan türleri
olarak, kirpi, köstebek, kar faresi, uzun-ayaklı yarasa, tilki, göl su samuru rapor edilmiştir. Gölün
balık faunasının ise, mevcut derleme çalışmamızdaki türler göz önüne alındığında oldukça zengin
olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Çakır 2008, Efe ve ark 2008, Gürlük 2006, WWF 2008).
Bu denli bir biyolojik çeşitliliğe sahip olmasına ve bir Ramsar alanı kabul edilmesine rağmen,
Manyas Gölü diğer adıyla Kuş Cenneti, Curt Kosswig’ in ilk keşfinden itibaren günümüze kadar
hidrolojik ve limnolojik açıdan insan eliyle oluşturulmuş ciddi değişimler geçirmiş ve
geçirmektedir.
Gölün balık faunası, göl kenarında yapılan sedde ve regülatörler vb hidrolojik yapıların etkin ve
bilinçli kullanılmaması, balık türlerinin beslenme, üreme göçleri ve göle giriş ve çıkışlarının
önlenmesi dolayısıyla besin zincirinde önemli değişiklikler oluşturduğu, göl çevresinde yaşanılan
kronik ve çözülemeyen çevre kirliliği, temel yaşam kriterleri değişen bazı balık türleri ve
popülasyonlarının yok olduğu veya azaldığı, yabancı kökenli havuz (Carassius gibelio) balığının
göle girmesi ve popülasyonlarının ciddi şekilde artması her ne kadar balıkçılar için önemli bir
geçim olmasına yol açmışken, faunistik olarak rekabet ilişkisi içerisinde bu dominant tür olarak
diğer balık türleri üzerinde ve besin zincirinde olumsuz etkiler doğurduğu, gölde su ürünlerinin
aşırı ve bilinçsiz avlanılmasının balık popülasyonlar üzerinde av baskısı oluşturduğu ve
popülasyonları azalttığı, başka göllerde kullanılan ve hastalık etmenlerini içeren balıkçılık av
araçlarının Manyas Gölü’nde kullanılması tatlı su ıstakozlarında kerevit vebasına ve bu türün
göldeki popülasyonların kitlesel ölümlere yol açtığı, balıkçılar için önemli bir geçim kaynağının
kaybolmasına sebep olduğu, balık da dahil olmak üzere göldeki su ürünlerinin üzerinde telafisi
imkansız sonuçlar doğurduğu aşikardır.
Su ürünleri avcılığı konusunda mevcut denetimler 1380 sayılı (1971) kanun hükümleri
çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Oysaki küresel ısınma, kirlilik, aşırı av baskısı vb etmenler
sebebiyle sucul ekosistemlerdeki biyolojik yaşam ve ekolojik denge sürekli bir devinim içerisinde
bulunmaktadır. Bu değişikliklere uyum sağlayacak bir düzenleme yapılarak balıkçılık faaliyetleri
denetlenmelidir.
Manyas Gölü’nde bir diğer sorun ise bölgede kaçak veya izinli su ürünleri avcılığı yapan balıkçılar
tarafından kullanılmakta olan ancak bilinçli veya bilinçsiz terkedilen balık ağları teşkil etmektedir.
Bu ağların bazılarında misina olarak tabir edilen materyal kullanılmakta olup, gölde
terkedildikten sonra uzun yıllar pasif avcılık görevine devam etmekte buda göldeki kuş, balık,
ıstakoz vb. tüm canlı türleri için tehlike arz etmektedir (Şekil 3).
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Şekil 3. Terkedilmiş ağlar a) ağa takılı haldeki ölü su kuşu, b) terkedilmiş ağ
Belki kısa vadede zararlı görülmezken uzun vadede, Manyas Göl’ üne insan eliyle yapılan her
müdahale (kirlilik, yapılaşma vb) unutulmamalıdır ki sadece balık faunasını değil bu balıkları
avlayan balıkçılarımızı dolayısıyla bölge ekonomisini, besin zincirinde içinde yer alan kuş
türlerinin mevcudiyetini ve göldeki yaşamı, sonuç olarak bölgemizin iklimine ve en nihayetinde
insanımıza zararları olacaktır.
Manyas Gölü flora ve faunasının korunmasına yönelik; kirlilik kaynaklarının azaltılması ve su
parametrelerinin periyodik olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi, cezai yaptırımların revize
edilmesi, göl su rezervinde değişikliğe sebep olacak kaçak yapılaşmaların önüne geçilmeli,
mevcut göldeki taşkınlara karşı yapılan yapıların bilinçli kontrolünün sağlanması, göldeki faaliyet
gösteren balıkçıların kooperatiflerle işbirliği içinde su ürünleri avcılığında kaçak ve bilinçsiz
avcılığa karşı birlikte hareket etmeleri ve göle sahip çıkmaları, Tarım ve Orman Bakanlığı
Personeli, Jandarma, Polis vb Kolluk kuvvetleri, Milli Park Şefliği Çalışanlarının organize olarak
gerek su ürünleri avcılığında gerekse kirlilik vb göle yönelik olumsuz faaliyetlere karşı birlikte
hareket etmeleri Doğa Harikası Manyas Gölü’nün korunmasında önemli olacağı
düşüncesindeyiz.
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Manyas (Kuş) Gölü’nde Balıkçılık: Kültür, Ekoloji ve
Sürdürülebilirlik

Prof. Dr. Yılmaz ARI1
ÖZET:
Dünya balık üretiminin önemli bir kısmı tatlısulardan elde edilir. Sulak alanlar ise Dünya tatlısı balık
üretiminde önemli bir yere sahiptir. Diğer faydaları yanında sulak alanlar, bir yandan balık türlerine
evsahipsipliği yaparak biyolojik çeşitliliği arttırırken, bir yandan da etrafında yaşayan halka ve hatta daha
geniş bir kitleye önemli bir protein kaynağı sağlamaktadır. O nedenle sulak alanların sağlıklı bir şekilde
korunarak sürdürülebilir balık üretimini desteklemesi önemsenmektedir. Bu çalışma çevresindeki nüfus
için önemli bir tatlısu balık üretim alanı olan Manyas Gölü’nde balıkçılık faaliyetlerini, kültürel ve ekolojik
özellikleri ile ele almaktadır. Manyas Gölü, tatlısu balıklarının yaşaması için uygun ekolojik koşullara sahip
sığ bir göldür. Göl çevresinde yaşayan yerel halk, gölden avladığı balıkları hem kendi tüketmekte hem de
ticari olarak değerlendirmektedir. Tarih boyunca oldukça çeşitli tatlısu balıklarının yaşam ortamı olan
Manyas Gölü’nde şimdiye kadar 21 balık çeşidi tespit edilmiştir. Bunlardan bir kısmı yerel tüketim ürünü
olduğu gibi bir kısmı da belli dönemlerde ihraç edilerek yöre halkı için önemli gelir kaynağı olmuştur. Ancak
son 40-50 yıldır gölün kirliliği, ekolojik yapısında meydana gelen insan kaynaklı değişimler ve ekzotik
türlerin göle getirilmesi hem gölün sürdürülebilir kullanımını önemli ölçüde etkilemiş hem de balık
yaşamını ve türlerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu kapsamda bu çalışma şu sorulara cevap aramaktadır:
Manyas Gölü’nde yapılan tatlısu balıkçılığının temel karakteri nedir? Gölde eskiden beri hangi balıklar ne
miktarda avlanmıştır? Göl çevresinde yapılan balıkçılığın kültürel olarak anlamı nedir? Göl balıkçılığını
etkileyen ekolojik ve çevresel faktörler nelerdir? Manyas Gölü’nde sürdürülebilir balıkçılık önündeki
engeller nelerdir? Bu soruları cevaplayabilmek için Manyas Gölü çevresindeki balıkçı köyleri olan Bereketli,
Kuş Cenneti ve Salur yerleşmelerinde uzun dönemli mülakat ve katılımlı gözlemlerle arazi çalışmaları
yapılarak, balıkçılığın yerel ekonomi ve kültür için önemi anlaşılmaya çalışılmıştır. Sonuçlar, balıkçılık
kültürünün yöre yaşamı için oldukça önemli olduğunu; balıkçılığın bazı ekolojik ve çevresel
olumsuzluklardan etkilendiğini ve bu durumların Manyas Gölü’nde yapılan balıkçılığın sürdürülebilirliğini
etkilediğini göstermektedir. Hem göl ekosisteminin ekolojik karakterinin bozulmaması hem de göldeki
tatlısu balıkçılığının ekonomik önemini koruması için bir dizi tedbir alınması gerekmektedir.
Anahtar sözcükler: Manyas Gölü, Tatlısu Balıkçılığı, Sulak Alanlar, Sürdürülebilir Balıkçılık
JEL Kodu: Q2, Q22, Q25.
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Fishing in Lake Manyas: Culture, Ecology and Sustainability

Prof. Dr. Yılmaz Arı1
ABSTRACT:
An important proportion of the world fish production is gathered from freshwater. Wetlands have an
important place in the production of freshwater fish. Among other benefits, wetlands increase
biodiversity by hosting fish species, while providing an important source of protein to the surrounding
population and even to a wider audience. Therefore, it is important that wetlands are protected in a
healthy way and support sustainable fish production. This study deals with fishing and cultural and
ecological characteristics in Lake Manyas, an important freshwater fish production area for the
surrounding population in Balıkesir. Lake Manyas is a shallow lake with suitable ecological conditions for
freshwater fish to survive. The local people living around the lake consume the fish they catch from the
lake themselves and sell them commercially. Many fish species have been identified in the Lake Manyas,
the habitat of various freshwater fishes throughout history. Some of them are local consumption products
and some of them are exported in certain periods and became an important source of income for the
local people. However, in the last 40-50 years, pollution of the lake, human-induced changes in the
ecological structure and the introduction of exotic species both significantly affected the sustainable use
of the lake and changed the fish life and species. In this context, this study seeks to answer the following
questions: What is the main character of freshwater fishing in Lake Manyas? What amount of fish has
been hunted in the lake since ancient times? What is the cultural meaning of fishing around the lake?
What are the ecological and environmental factors affecting lake fishing? What are the obstacles to
sustainable fishing in Lake Manyas? In order to answer these questions, the importance of fishery for local
economy and culture has been tried to be understood through long-term interviews and participant
observations in the fishing villages around Lake Manyas, Bereketli, Kuş Cenneti and Salur settlements. The
results indicate that the fishery culture is very important for the local life; but fishing is affected by some
ecological and environmental problems and these situations affect the sustainability of fishing negatively
in Lake Manyas. Both the ecological and economical character of the lake ecosystem remains intact and
a number of measures need to be taken to make freshwater fishing sustainable in the lake.
Keywords: Lake Manyas, Freshwater Fishing, Wetlands, Sustainable Fishing
JEL Code: Q2, Q22, Q25.
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GİRİŞ
Dünyada tutulan toplam balık miktarının yaklaşık yarısı tatlı su alanlarından elde edilmektedir.
Dünya toplam su varlığının yaklaşık % 3’üne denk gelen akarsu, göl ve sulak alanlarda yaşayan
bu balıklar insan topluluklarının protein ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol oynamaktadır.
Dünya’da 2012 yılında iç sularda tutulan balık miktarı 11.630.680 tondur ve yakalanan balık
miktarı 1950’den beri yılda ortalama olarak % 3,6 artmaktadır (Welcomme, 2016). Bu balıklar
göl, akarsu ve sulak alan çevresinde yaşayan kırsal halk için çok önemli bir protein kaynağıdır. O
nedenle bu yaşam ortamlarının korunması ve balık üretiminin devam ettirilebilmesi, kırsal
nüfusu buralarda tutmaya yardımcı olacağı gibi aynı zamanda geleneksel yaşam şekillerinin
devam etmesini de sağlayacaktır (Arı, 2003a; 2003b).
Ancak göl, akarsu, baraj ve sulak alan gibi tatlı su balıklarının yaşam alanları bir dizi tehdit ile karşı
karşıya kalmaktadır. Bu tehditlerin başlıcaları sanayi ve tarımsal nedenli kirlilikler, su geliştirme
projeleri nedeni ile suyun doğal durumuna müdahale edilmesi, çeşitli amaçlarla bu alanlardan
su çekilmesi, balık göçlerini engelleyici barajlar yapılması ve balık üretimini arttırmak için alana
yabancı türlerin bırakılması gibi faktörlerdir (Arı, 2001; Kuru, 2004; Kuru, vd. 2014).
Sanayi, tarımsal ve evsel atıkların neden olduğu kirlilik önemli bir tehdit kaynağıdır. Kirlilik çeşitli
şekillerde canlı yaşamını olumsuz etkilemekte, hatta yok etmektedir. Tarımsal besin tuzlarının su
havzaları çevrelerinde sürekli kullanımı, bitki besin tuzlarının tatlı sulara taşınmasına neden
olmakta, bu da tatlı suların trofik seviyelerini arttırmakta ve sudaki oksijen miktarını azaltarak
canlı yaşamını tehdit etmektedir (Çelik, 2006; Çelik & Giritlioğlu, 2017).
Bu balıklardan somon ve alabalık gibi bazı türler tatlı sularda üredikten sonra denizlere göç edip
orada beslendikten sonra yumurtlamak için tekrar tatlı sulara dönmektedir. Yılan balığı gibi diğer
bazı türler de tam tersine tatlı sularda yaşamakta ancak denizlerde yumurtlamakta ve
çoğalmaktadır. Bu şekilde tatlı su ve tuzlu sular arasında sürekli bir balık göçü söz konusudur
(Bozkurt & Yüksel, 2017).
Ekzotik tatlısu balıklarının bir alana getirilmesi orada doğal olarak yaşayan balıkların yaşamı ve
genetik sağlığı önündeki en önemli engellerden biridir. Dışarıdan getirilen balık türlerinin yerli
türler üzerindeki etkisi, genellikle önceden tahmin edilemeyecek boyutlarda negatif bir etkiyi
ifade eden “Frenkeştayn etkisi” olarak isimlendirmiştir (Bruton, 1995; Gido & Brown, 1999;
Moyle, 1997). Yabancı türler, kaynaklar için rekabet ederek, yerli faunayı avlayarak, patojenleri
transfer ederek veya habitatı önemli ölçüde değiştirerek yerli türleri etkileyebilir (Elvira &
Almodovar, 2001; İnnal & Erk'akan, 2006).
Bu çalışma çevresindeki nüfus için önemli bir tatlısu balık üretim alanı olan Manyas Gölü’nde
balıkçılık faaliyetlerini, kültürel ve ekolojik özellikleri ile ele almaktadır. Manyas Gölü, tatlısu
balıklarının yaşaması için uygun ekolojik koşullara sahip sığ bir göldür (Koswig, 1953). Göl
çevresinde yaşayan yerel halk, gölden avladığı balıkları hem kendi tüketmekte hem de ticari
olarak değerlendirmektedir. Tarih boyunca oldukça çeşitli tatlısu balıklarının yaşam ortamı olan
Manyas Gölü’nde 1950’lerde 21 balık çeşidi tespit edilmiştir (Koswig, 1953). Bu türlerin 2019’da
34 olduğu tespit edilmiştir (Türker, Öktener & Ünal, 2019). Bunlardan bir kısmı yerel tüketim
ürünü olduğu gibi bir kısmı da belli dönemlerde ihraç edilerek yöre halkı için önemli gelir kaynağı
olmuştur. Ancak son 40-50 yıldır gölün kirliliği, ekolojik yapısında meydana gelen insan kaynaklı
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değişimler ve egzotik türlerin göle getirilmesi, hem gölün sürdürülebilir kullanımını önemli
ölçüde etkilemiş hem de balık yaşamını ve türlerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu kapsamda
bu çalışma şu sorulara cevap aramaktadır: Manyas Gölü’nde yapılan tatlısu balıkçılığının temel
karakteri nedir? Gölde eskiden beri hangi balıklar avlanmıştır? Göl çevresinde yapılan balıkçılığın
kültürel olarak anlamı nedir? Göl balıkçılığını etkileyen ekolojik ve çevresel faktörler nelerdir?
Manyas Gölü’nde sürdürülebilir balıkçılık önündeki engeller nelerdir?
YÖNTEM
Bu soruları cevaplayabilmek için Manyas Gölü çevresindeki balıkçı köyleri olan Bereketli, Kuş
Cenneti ve Salur yerleşmelerinde uzun dönemli mülakat ve katılımlı gözlemlerle arazi çalışmaları
yapılarak, balıkçılığın yerel ekonomi ve kültür için önemi anlaşılmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda
Bereketli ve Kuş Cenneti köylerinde kurulu olan su kooperatifi yetkilileri temel veri kaynağını
oluşturmuştur. Gölden tutulan balık miktarları ile ilgili Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nde tutulan
verilere erişilmiştir. Ancak tutulan veriler ancak 2010 sonrası döneme ait verilerdir. Maalesef
daha önceki dönemlere ait tutulan balık çeşitleri ve miktarlarına ilişkin resmi veri kaydı mevcut
değildir. Bu durumda bu çalışmada Arı (2001) tarafından kaydedilen veriler ile göl çevresindeki
köylerden saha çalışması sırasında elde edilen veriler bu çalışmada kullanılmıştır.
BULGULAR
1658 yılında bölgede seyahat eden Evliya Çelebi'ye göre göl, alabalık ve turna balığı gibi balık
türleri bakımından çok zengindi. Balık kaynaklarının o zamanlarda nasıl yönetildiğine dair
bilgilerimiz yeterli değildir. Ancak Osmanlıların İltizam adında bir yönetim sistemi kullandığını ve
bu sistemin 16. yüzyılın ortalarında da var olduğunu biliyoruz. İltizam sisteminde, doğal
kaynaklar, merkezi hükümetin varlıkları olarak görülüyordu ve hükümet, kaynakları belli bir süre
işletecek olan kişilere kiralıyordu. İltizam sistemi cumhuriyet döneminde de yürürlükte kalmıştır.
Bu sistemde göl, genellikle iki yıl olmak üzere belirli bir süre için, ihale süreciyle bir mültezim'e
kiralanır. Süre sona erdikten sonra, devlet ihaleyi yeniden açar. Sözlü tarih verilerinden
anlaşıldığına göre, bu sistem 1960'ların sonlarına kadar, yani ilk yerel kooperatifin kurulmasına
kadar devam etmiştir. Mültezimler genellikle İstanbul'dan ya da yakındaki şehirlerden gelen
işadamlarıydı. Uzun yıllar boyunca, yerel topluluklar bu mültezimlere bağlı olarak göl balıkçılık
yapmıştır. Mültezim gölü korumak için bir güvenlik görevlisi tutuyordu. Gelenek ve yasalara göre,
göl sakinleri kendi tüketimleri için balık tutabilir, ancak bunları pazarlarda veya başka yerlerde
satamazlardı. Mültezimler için göldeki güvenliği ve kontrolü sağlamak önemli ve bir o kadar da
zor bir işti, çünkü atlarıyla gölde dolaşmak ve her tekneyi teftiş etmek zorunda kalıyorlardı.
Silahları ve kendi güvenlik elemanları ile mültezimler yerel halkı kendilerine itaat etmeye
zorlayarak, kaçak avcılık yapılmasını engelliyorlardı (Yaşbek, 1987). Bugünkü kooperatif
yetkilileri bile onlar hakkında hayranlıkla konuşurlar ve kendilerinin aynı konumda olmamaları
nedeniyle hayıflanırlar.
Yerel halkın geçim kaynağı olarak balıkçılık Manyas Gölünde her zaman önemli olmuştur. Ancak
Balkanlardan göçün başladığı 1877’den önce balıkçılığın çok önemli bir ticari faaliyet olduğunu
söylemek zordur. Ticari balıkçılığın bölgeye Sultan IV. Murat zamanında Köprülü Fazıl Ahmet
Paşa’nın sadrazam olduğu 1661-1676 yılları arasında Rusya’dan göç ederek yerleşen Kazaklarla
geldiği bilinmektedir (Fındıkoğlu, 1962; 1966). Kazaklarla başlayan ticari balıkçılığın göçlerle ivme
kazandığını söyleyebiliriz. 1924’den sonra mübadele muhacirlerinin Yunanistan’dan gelişine
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kadar, Kocagöl Köyü ile yine Kazakların kurduğu Bereketli Köyü ticari balıkçılık yapan 2 köydü.
Bereketli köyüne yerleşen Pomaklar Yunanistan’da tarımcı bir topluluk olup, daha çok tütün
tarımı yapmaktaydı ve balık yeme alışkanlıkları yoktu. Göç eden bir köy sakininin ifadesine göre
Yunanistan’da yaşarken balığın “gavurlar için bir yiyecek olduğunu” düşünürlermiş. O nedenle
aslında önce göl kıyısında yerleşmek istememişler çünkü daha önceden gelen göçmenler göl
kıyılarındaki tarım arazilerini sahiplenmişlerdi. Pomaklara da balıkçılık yapma dışında bir
seçenek kalmamıştı. Bir köy sakini göçten sonraki ilk yıllarını şöyle anlatmaktadır:
“Kazaklar bize balıkçılığı öğretmek istemedi, nasıl balık tutulacağını göstermediler bile.
Ağlarını bile bizim göremeyeceğimiz yerlerde yapıyorlardı çünkü göl kıyısında başka büyük
bir balıkçı köyü istemiyorlardı. Bize yemek için balık verecek kadar naziklerdi ancak biz o
balıkları yemiyorduk çünkü balığın Müslüman olmayanların yiyeceği olduğunu
düşünüyorduk.”

Köye 1936’da Romanya’dan göç etmiş olan bir Tatar olan Müstecep adındaki köy sakini ise farklı
toplumların balıkçılık stratejisini şu sözlerle ifade etmiştir:
Hırıstiyan Kazaklar bize balıkçılığı öğretmek istememelerine rağmen, biz zaten buraya
gelmeden önce Tuna boylarında balıkçılık yaptığımız için bu işi biliyorduk. Onlar, çok kişi ile
yapılan ve büyük emek isteyen ırıp yöntemi ile balıkçılık yaptıkları için bazen işgücüne ihtiyaç
duyarlardı. İşte o zaman biz tatarlardan yardım ister, Pomaklardan hiçbir zaman yardım
istemezlerdi. Biz de bu şekilde balığa gitmeye alıştık ve her ne zaman biz iş gücüne ihtiyaç
duysak, biz de Kazaklardan değil, Pomaklardan yardım isterdik. Pomaklar bu şekilde
balıkçılık işine girmişlerdir.

Bugün göl kıyısındaki en önemli balıkçılık köyü Bereketli Köyü’dür. Kocagöl’deki Kazakların da
1962’de toplu olarak Rusya’ya göç etmesi ile asıl balıkçı olan grup ayrılmış ve bu iş büyük ölçüde
Pomaklara kalmıştı. Onlar da 1968 yılına kadar Kazaklarda olduğu gibi göl balıklarını mültezimler
için tutmuşlardır. Bütün balıkçılar o tarihe kadar tuttukları balıkları kıyıya getirip, mültezimlere
teslim edip, tekrar göle açılmıştır.
1968’de bir köy sakini olan İzzettin Yaşbek öncülüğünde kooperatifleşme süreci başladı. O zaman
lise eğitimi almış olan bu kişi Bereketli halkını bir kooperatif kurma konusunda organize etmeye
çalışmıştır. Böylece balıkçılar mültezimler için değil kendileri için çalışacaklardı. Bu çabalar
1968’de Bereketli Köyü’nde bir kooperatif kurulması ile sonuçlanmış ve 1969 yılında diğer
köylerden de balıkçılar bu kooperatife üye olmuşlardır. Bu olay, kurbanlar kesilerek, halay
çekilerek ve davul-zurna çalınarak kutlanan ve mültezimlere karşı kazanılan bir zafer olarak yerel
halkın hafızasında yaşamaktadır. Bu durum mültezimlerin kolayca kabul edebileceği bir durum
değildi. Mültezimlerden biri, bir şekilde yerel halktan bulduğu yandaşları ile 7 üyeli bir kooperatif
kurarak 1969 yılındaki ihaleye katılmak istemiştir. Bereketli kooperatifinin itirazı üzerine
Ankara’dan gelen müfettişler kooperatifin yasal şartları taşımadığına hükmetmiştir. Ancak o
mültezim davayı üst mahkemeye taşımış ve üst mahkeme de gölün ihale yapılmadan Bereketli
kooperatifine kiralanamayacağına hükmetmiştir. Mahkeme kararını müteakiben yapılan ihaleyi
Afyon ilinden Hakkı Esenoğlu adlı bir mültezim, önceki ihalenin yaklaşık 2,5 katı olan 445,000 TL
ödeyerek almıştır (Yaşbek, 1987). O dönemlerde mültezimler ile yerel halk arasında önemli
mücadeleler olmuş ve mültezimler, bağlantılarını kullanarak kooperatiflerin kurulmasını
engellemeye çalışmış, bu kapsamda defalarca yerel halktan olan balıkçıların balıkçılık lisanlarını
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iptal ettirmişlerdir. Ancak bu yüksek fiyatı protesto eden köy halkı mültezimlere çalışmayı
reddetmiştir.
İhale süreci tekrar açıldığında bu sefer ihaleye Bereketli kooperatifi ile birlikte Bereketli Köyü’nde
yaşayan ama daha önce İstanbul’a göç etmiş bir balıkçı katılmış ve balıkçı 951,000 TL ödeyerek
gölü kiralamıştır. Ancak bu durum, gölü kiralayan balıkçının aynı zamanda Bereketli
Kooperatifine üye olan bir balıkçı olduğu ve ger iki tarafın da ihaleye girmesinin yasal olmadığı
gerekçesi ile mültezimler tarafından tekrar mahkemeye taşınmıştır. Bu iddia mahkeme
tarafından reddedilse de gölü kiralayan balıkçı, bu sürede kiralama fikrinden vazgeçmiştir.
Mültezimler ile yerel halk arasındaki mücadele nihayet 1163 sayılı Koopratifler Kanunu’nun
çıkarılması ile son bulmuştur. Bu kanun doğal kaynakların öncelikle yerel kooperatiflere ve
birliklere kiralanmasını öngörüyordu. Bu kanun kapsamında Manyas Gölü bu sefer 445,000 TL’ye
Bereketli kooperatifine kiralanmıştır (Yaşbek, 1987). Bu düzenleme yerel halkın yararına
olmuştur ve bu tarihten 1980’lerin ortalarına kadar Manyas Gölü balıkçılığı altın çağını yaşamıştır
denilebilir.1 Bereketli Kooperatifi 1972 ile 1978 yılları arasında 100 ton’luk bir soğuk hava deposu
ve günlük 3 tonluk bir buzhane inşa etmiştir.
Bu düzenleme 1978 yılına kadar devam etmiştir. Ancak 1978 yılında kabul edilen yeni kooperatif
kanunu her köyün kendi kooperatifini kurmasının yolunu açmış ve sonuçta göl çevresinde 7 yeni
kooperatif kurulmuş ve bunlar bir bitlik halinde organize edilmiştir. Bu düzenleme göl
balıkçılığının daha verimli bir şekilde yapılması ve şehirlerde kurulan Tanzim-Satış Mağazaları’na
(TAN-SA) ürün sağlamayı amaçlamaktaydı. Ancak anlaşılabilir sebeplerle Bereketli kooperatifi bu
durumu protesto etmiş, birliğe katılmamış ve 1978-79 avcılık sezonunda gölde balıkçılık
yapmamıştır (Yaşbek, 1987). Yeni kurulan 7 kooperatif hükümet teşviki ile kurulmuş ve sağlanan
uzun dönemli, düşük faizli kredilerle balıkçılık ekipmanı satın almışlardır. Bu 7 kooperatiften
oluşan birlik, gölü bir yıllığına kiralamıştır. Bu sürenin sonunda bu sefer gölü Bereketli kooperatifi
kiralamıştır. Ancak mahkeme bu kararı iptal etmiştir. Bu sefer bütün kooperatifiler, gölü ortak
kullanmak için bir protokol yapmışlar, gölde 1980’lerin ortalarına kadar balıkçılık bu protokole
bağlı olarak yapılmıştır. 1970’lerin sonunda ülkedeki genel politik çatışmalar ve kaosa bağlı
olarak göl balıkçılığına büyük ölçüde yerel ve ulusal politik müdahaleler olmuştur.2
1984 ve 1985’deki şiddetli kuraklık sırasında ve sonrasında tutulan balık miktarı büyük ölçüde
düşmüştür. Sonuç olarak Eski Sığırcı kooperatifi 1985’de birliği terk etme kararı almıştır. Diğer
kooperatifler de takip eden birkaç yıl içerisinde birlikten ayrılmışlardır. Bu süreçte birlik
dağılmakla kalmadı, köy kooperatiflerinden bazıları da kapanmıştır. Süreç sonunda, 1970’lerdeki
hükümet desteğini alamayan gölde, Bereketli ve Eski Sığırcı dışındaki bütün kooperatifler
kapanmıştır. Geri kalan iki kooperatif gölü ortak kiralamakta ve tutulan balık miktarına göre
kirayı bölüşmekte, ya da daha büyük olan Bereketli kooperatifi gölü kiralamakta, Eski Sığırcı
kooperatifi onlara bağlı olarak çalışmaktaydı.
1

Bereketli Köyü’ndeki balıkçılar bu konuda örnek bir olay anlatırlar. Buna göre Balıkçılardan Ramazan Solak bir günde
18,000 TL’lik satış yapmış ve parayı aldıktan sonra havalara savurarak “bu parayı ne yapacağım, bu para nasıl
harcanabilir ki?” bağırdığı söylenir. Sonuçta o balıkçılık parasını o zaman kaçak olarak Erdek’e getirilen Marlboro
sigarası almak için taksi tutmak ve Bandırma’da eğlenmek için harcadığı anlatılır.
2 Her iki köy arasında anlatılan bir hikâyeye göre o dönemde başbakan olan Süleyman Demirel’i ziyaret eden Bereketli
kooperatifi başkanı olan İzzettin Yaşbek’in, ayrılırken Demirel’e yaklaşarak, kulağına komşu Yeni Sığırcı köylülerini
kastederek “gölü onlara kiralanmamasını çünkü onlarım komünist olduğunu” söylemiştir.
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Ancak gölde ihraç edilen havuz balığının bolca tutulmaya başlaması ile yeni kooperatifler
açılmıştır. Bugün gölde Bereketli, Eski Sığrcı, Gölyaka, Kızıksa, Manyas ve Salur olmak üzere 6
balıkçılık kooperatifi vardır. Bunlardan en fazla üyesi olan kooperatif Bereketli olup, 70 üyeye
sahiptir. Diğer kooperatiflerin üye sayısı daha düşüktür ve göl çevresinde yaklaşık 300 civarında
balıkçı ailesi, balıkçılıkla geçinmektedir.
Sonuç olarak göldeki balıkçılık yönetiminde son 40-50 yılda önemli değişiklikler olmuştur.
Mültezimlerin yapmakta olduğu Balıkçılık faaliyeti kooperatiflere devredilmiş durumdadır.
Kooperatifler Temmuz’dan Ocak ayına kadar devam eden balıkçılık sezonu boyunca açıktır.
Üyeler her iki yılda bir yönetim kadrosunu seçerler. Her gün göle açılan balıkçılar, tuttukları
balıkları kooperatif binasına getirip, tartıp, kooperatif görevlilerine teslim ettikten sonra köydeki
diğer işlerini yapmak üzere oradan ayrılırlar. Kooperatifler satışlardan belli bir yüzde alırlar ve o
yüzde, o balıkçılık sezonunda yapılacak işlere göre her yıl yeniden belirlenir, ya da gerek
duyulmazsa aynı düzeyde kalır. Buna karşılık kooperatifin görevi, tutulan balığı bayatlamadan
pazara ulaştırmaktır. Son zamanlarda gölde büyük ölçüde havuz balığı tutulmakta ve tutulan
balık büyük ölçüde Irak ve Suriye’ye ihraç edilmektedir. Bu işleri yapabilmek için kooperatifler
gerekli depolama birimlerini, soğuk hava depolarını ve buzhaneleri yapmak ve buraları çalışır
durumda bulundurmaktan sorumludurlar. Balıkçılığın zirve yılları olan 1970’li yılların sonu ve
1980’li yılların başında kooperatifler Kuş Cenneti ve Bereketli arasındaki Koyunkaya mevkiinde
depolama ve soğuk hava birimleri bulundururlardı ancak bu gün bu tesisler kullanılmamaktadır.
Manyas Gölünde Tutulan Balıklar ve Miktarları
Manyas Gölü’nde tutulan balıkların miktarlarına ait istatistikler maalesef birçok bakımdan bize
doğru bilgi vermekten uzaktır. Bu rakamlar bazen kooperatifler tarafından uygun ve doğru bir
şekilde tutulmamakta, bazen de raporlamadaki hatalar nedeniyle özellikle eski dönemlere ait
avlanma miktarları hakkında doğru verileri içermemektedir. Daha önceki yıllarda mültezimler ve
kooperatifler gerçekte avladıkları balıkların sadece bir kısmını rapor ederlerdi çünkü gölün bir
sonraki yılki kiralama bedeli tutulan toplam balık miktarı üzerinden hesaplanırdı. O nedenle
miktarların düşük gösterilmesi, kiralama bedelinin de düşük tutulması açısından önemsenen bir
durumdu. Ancak özellikle son yıllarda ihraç rakamlarını rapor etme zorunluluğundan dolayı
kayıtların daha güvenilir olduğu söylenebilir. Ancak yine de resmi kayıtlarda 2010 yılı öncesine
ait balık miktarları kayıtları mevcut değildir.
Kooperatif yetkililerinden edindiğimiz verilere göre 1960’lar ve 70’li yılların başında yılda 500700 ton arası balık ve 100-150 ton arası ıstakoz tutulurdu (Yaşbek, 1987). Kayıtlar ve sözlü bilgiler
bu rakamların 1980’li yılların ortalarına kadar devam ettiğini göstermektedir. 1985’deki
kuraklıktan sonra 1986 rakamlarına göre balık miktarı 29 tona, ıstakoz miktarı da 7 tona kadar
düşmüştür. Sonraki yıllarda balık miktarı artarak eski seviyelerine ulaşmıştır ancak ıstakoz miktarı
birkaç yıl içerisinde azalmaya devam ederek 1980’li yılların sonunda tamamen yok olmuştur (Arı,
2001).
Gölde tutlan balıkları içerisinde ekonomik olarak en değerli olanları yayın balığı (Siluris glanis),
turna (Exos lucius), sazan (Cyprinus carpio), yilan baligi, (Anguilla anguilla) ve kefaldi (Leuciscus
cephalus). Evliya Çelebi alabalıktan da bahsetmektedir ancak, modern dönemdeki literatürde bu
türe rastlanmadığı gibi saha çalışması sırasında, balıkçılardan bu türün avlandığına dair bir bilgi
alınamamıştır. Zaten alabalığın akarsularda yaşayan bir balık olduğu dikkate alınırsa, Çelebi’nin
de Manyas civarındaki akarsuları kastetmiş olabileceği anlaşılır.
Kerevit-tatlı su ıstakozu (Astacus fluviatilis) 1970’lı yılların en ekonomik türüydü. O yıllarda göl
kereviti ile ünlenmişti çünkü Manyas Gölü kerevitinin beyaz bacakları, bu ürünü bazı pazarlar için
özel duruma getirmiştir (Bu türün, diğer türlerden lezzetli olduğu söylenir. Yaşbek, 1987). Kerevit
tamamen Batı Avrupa ve İskandinav ülkelerine ihraç ediliyordu, o nedenle oldukça önemli bir
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getiri ürünüydü, hatta balıkçılar kerevitin balıktan 10 kat daha fazla gelir getirdiğini ifade
etmişlerdir. Dini nedenlerle bu türün yerel tüketimi söz konusu değildi. 1985’den önce üretim
20 ile 150 ton arasında değişmekteydi (Arı, 2001).
Yayın balığı ve yılan balığı 1970’lere kadar avlanan önemli türlerdi. Ancak o tarihten sonra bu
türler hızlı bir şekilde azaldı ve 1985 kuralığından sonra tek tük avlananlar dışında gölde
avlanmadı. Oysaki eskiden her biri 150 kiloya yaklaşan yayın balıklarını Manyas Gölün’de
avlamak mümkündü (Balık 1989). Yayın balığı göl tabanında yaşar dolayısı ile türün azalması göl
suyu içerisindeki çözünmüş oksijen değerlerinin düşmesi ile ilişkilendirilmiştir. Tipik bir ötrofik
gölde su yüzeyindeki algler nedeniyle güneş ışığı göl tabanına kadar ulaşamaz ve da oksijen
üreten mikroorganizmaların, bu faaliyeti yapmasını engeller. Dolayısı ile yüksek oksijen değerleri
isteyen türler böyle ortamlarda yaşayamazlar (Çelik, 2006).
Turna (Exos lucius) gölde halen yaşayan diğer karnivor türlerden biridir. Göldeki canlı avlarla
beslenir ve kuşlarla beraber bu türün varlığı, gölde yaşayan ve ekonomik olarak avlanmayan
küçük balıklarının popülasyonunu kontrol eder. Turna balığı bugün de gölde avlanılıyor olsa da
miktarı oldukça azalmıştır. Bazı küçük balıklar da gölde oldukça fazladır. Bunlar tahta balığı
(Blicca bjoerkna), inci balığı (Alburnus alburnus), Tatlı su kaya balığı (Gobius fluviatilis) gibi
balıklardır.
Omnivor bir tür olan sazan balığı (Cyprinus carpio) tarihi olarak gölde sürekli var olduğu rapor
edilen balıklardan biridir. 1960 ve 1970’lerde gölde bolca avlanan sazan balığı Suriye ve Lübnan’a
ihraç edildiğinden, yerli balıkçılar için önemli bir gelir kaynağıydı. Avlanma miktarları azalınca
göle dışarıdan sazan yavruları getirilmek sureti ile göldeki varlığı devam ettirilmeye çalışılmıştır
ancak bu deneme dışarıdan getirilen her balıkta olduğu gibi başarılı olmamıştır. Bu sazan türünün
gölde iyice azalmaya başlaması ile balıkçılar arasında İsrail Sazanı diye bilinen ancak aslında
havuz balığı olan (Carassius carassius) balık göle getirilmiş ve oldukça istilacı bir tür olan bu tür
bütün gölü istila etmiştir. Bugün en fazla tutulan balık durumuna gelmiştir. Balıkesir Tarım ve
Orman İl Müdürlüğü’nden elde edilen resmi verilere göre yılda 1000 tondan fazla avlanmakta ve
Irak ve Suriye’ye ihraç edilmektedir (Şekil 1).

Şekil 1. Manyas Gölü’nde son zamanlarda fazlaca avlanan Havuz Balığı (Carassius carassius).
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Filise (Caspialosa maeotica) Manyas Gölü balıklarının en önemlilerinden biridir. Normalde bu
balık denizlerde yaşar ve yumurtama zamanı Susurluk Çayı ve Karadere’yi takip ederek göle gelir.
Bu balığın göçü genellikle Nisan ayında başlar ve Mayıs ayına kadar devam eder. Filise yerel halk
tarafından oldukça önemsenir ve tüketilir çünkü diğer balıklara göre “daha ince bir yağa” sahip
olan bu balığın kalp hastalıklarına iyi geldiği ve emboli riskini azalttığına inanılır. Ancak Ergili
regülatörlerinin yapımı göl ile akarsular arasındaki balık göçünü engellemiş, Kuş Cenneti Milli
Parkı’nın Avrupa Komisyonu tarafından verilen A sınıfı diplomasının 2000 yılında iptal edilmesi
ile regülatör ve diğer su geliştirme projelerinin ekolojik etkileri yeniden tartışmaya açılmıştır. Bu
süreçte Ergili regülâtörlerinde balık geçişlerine izin verecek bir düzenleme, Avrupa Komisyonu
tarafından diplomanın yeniden verilmesi için şart koşulmuş ve diğer bazı şartlar da yerine
getirilmesi ile bu diploma 2004 yılında geri verilmiştir.
Balık Miktar ve Türlerindeki Değişimin Sebepleri
1980’lerden sonra avlanan balık miktarlarının hızla düşmesi ve ekonomik türlerin ortadan
kalması, bu azalmanın nedenleri ve alınabilecek önlemlerle ilgili önemli tartışmaların
başlamasına neden olmuştur. Bu tartışmalar, sebeplerden birisinin aşırı avlanma olduğunu
belirtmektedir. Balık (1987) 1970’lderden önce mültezimlerin, sazan balığını almadığını ve
yüksek ekonomik değerinden dolayı balıkçıları daha çok yayın balığı tutmaya teşvik ettiğini
kaydetmektedir. Avcı bir tür olan yayın balığı göldeki sazan popülâsyonunu da kontrol
etmekteydi. Yayın balığının aşırı avlanması, sazan balığının ve diğer küçük balık türlerinin aşırı
artışına neden olmuştur. Küçük balıklar da ekonomik değeri olmadığı için avlanmamaktadır. Bu
küçük balıkların beslenme biçimi sazan balığına benzemektedir. Avcı türler olan yayın ve turna
balığı azalınca, küçük balık popülâsyonlarını kontrol eden tek faktör, bunlarla beslenen, özellikle
pelikan, karabatak ve balıkçıl gibi kuş türleridir. Yerel halk bu besin zinciri ve ekolojik bağlantıların
farkındadır ve bu yüzden ekonomik olmayan balıkları avlayan kuşların göle gelmesini
desteklemekte ve onları korumaktadırlar (Arı, 2003b).
Yüksek ekonomik değere sahip balık türlerinin azalışını ve genel olarak göl ekosisteminin
bozulmasını göldeki sedimanlaşmaya bağlayan kaynaklar da vardır (Kazanci, v.d., 1997;
Hacettepe Üniversitesi Raporu, 1997). Ekonomik olarak değerli olan yayın balığı derin suların
çamurlu tabanlarında yaşar ve buradan beslenir (Balık, 1989). Gölde hızlı bir sediman birikimi
olduğu 20-30 yıldır gölde balıkçılık yapan birçok kişi tarafından ifade edilmiştir. Bu sediman
birikiminin ve sonuçta bunun sebep olduğu sığlaşmanın göldeki balık türlerini nasıl etkilediğine
dair elimizde bilimsel bir çalışma maalesef mevcut değildir.
Bazı kaynaklar ise göl ekosistemini değiştiren ve balık türlerini asıl etkileyen faktörün kirlilik
olduğuna vurgu yapmaktadır. Mesela Turna balığı temiz, kirlenmemiş ve sazlıklara sahip gölleri
sever ve buralarda rahatça çoğalabilir. Ancak kirlilik bu türün sevdiği ortamları yok eder. Manyas
Gölü son 40-50 yıldır Bandırma’da Kurulu sanayi tesisleri tarafından oldukça kirletilmiştir ve
alınan tüm önlemlere rağmen bu kirlilik halen önlenebilmiş değildir (Arı & Arslan, 2007).
Diğer yandan Manyas Gölünde yapılan su geliştirme projeleri de balık tür ve miktarlarını
etkileyen faktörlerden biridir. Örneğin turna balığı, yumurtlamak için suların yükselerek kapladığı
sazlıkları tercih eder. Gölde yapılan setler, regülâtörler ve Kocaçay üzerine inşa edilen Manyas
Barajında sus tutulması ile Manyas gölünde suyun mevsimsel hareketliliği neredeyse sona
ermiştir. Bu durumda bazen su seviyeleri yumurtlama döneminde turna balığının yumurtalarını
bırakabileceği seviyelerden çok daha yüksek durumda olmaktadır. Bu projelerin yapımı sırasında
DSI her ne kadar bu ekolojik dengeye dikkat etmeye çalıştıysa da, bütün bu değişikliklerin balık
çeşitleri üzerinde nasıl bir etki yapacağını ortaya koyan bir çalışma ne o dönemde ne de daha
sonra yapılmıştır.
Normal olarak çok uzun bir dönemde meydana gelen ötrofikasyon, tavuk çiftlikleri, tarımsal,
endüstriyel ve evsel atıklar nedeniyle oldukça hızlanmakta ve özellikle azot ve fosfat, yüzey ve
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yer altı suları ile göle taşınmaktadır. Oksijen tüketen organik atıklar da gölü kirletmektedir. Sonuç
olarak su içerisindeki çözünmüş oksijen azalmakta, biyolojik oksijen ihtiyacı ise artmaktadır. Bazı
türlerin bu tür göllerde yaşayamadığı bilinmektedir. Manyas Gölünde yayın, yılan balığı ve turna
balığının azalması özellikle bu ekolojik değişimlere bağlanabilir. Sazan ise ötrofik göllere daha iyi
adapte olabilen ve düşük çözünmüş oksijen değerlerinde yaşayabilen bir türdür. Havuz balığı ise
sazanın bile yaşamakta zorlandığı sucul ortamlarda yaşayabilmektedir. Manyas Gölü’ndeki balık
azalmaları, 1980’lerdeki hızlı şehirleşme ve sanayileşme dönemi ile örtüşmektedir (Arı & Arslan,
2007).
Gölde tatlı su ıstakozunun azalması ve sonunda yok olması ise 1985 yılında görülen bir hastalıkla
ilişkili olduğu ifade edilmiştir. Bir balıkçı, bu hastalığın ıstakoz yakalamak için çimento ve kum
karıştırarak hazırladıkları ve ıstakoz sepetlerine koydukları bir karışımdan kaynaklandığını iddia
etmiştir. Bir başkası ise göçmen kuşlar vasıtası ile göldeki ıstakozlara bulaşan bir hastalığın ani
azalmalara sebep olduğunu belirtmiştir. Göldeki en önemli ekonomik tür ıstakoz olduğu için, bu
hastalığın görülmesinden sonra göl balıkçılığı asla eski parlak günlerine dönememiştir. Birçok
balıkçı bu nedenle balıkçılığı bırakarak başka işlere yönelmiştir (Arı, 2001).
Milli park görevlileri ve bakanlık personeli de balık azalmalarının aşırı avlanma ile ilgili olduğunu
iddia ederek gölde balıkçılığın geçici olarak, hatta kalıcı olarak yasaklanmasını önermişlerdir
(Seyhan, 1987; Karabolat, 1997). Uzun tartışmalardan sonra gölde balıkçılık ilk kez 2000-2002
yılları arasında yasaklanmıştır (Netgazete, 10.17.2000). Bu yasaklamanın balık türlerini geri
getireceği düşünülmüş ancak bozulan ekosistem bunu mümkün kılmamıştır.
Manyas Gölü’nde Balıkçılık Kültürü
Balıkçılık Manyas Gölü etrafından yaşayan halkın günlük yaşamının en önemli parçalarından
biridir. İster göl kıyısında isterse daha içerilerde kurulu olsun, göl etrafındaki bütün köy halkları
balıkçılık, balıklar, balık tutuma yöntemleri ve ekipmanı hakkında oldukça donanımlıdır. Bu
köylerde günlük yaşam büyük ölçüde balıkçılık faaliyetlerine göre düzenlenir (Arı, 2001; Avan,
2007). 1960’lardan önce Irıp balıkçılığının yapıldığı zamanlarda bu faaliyet geniş gruplarla
yapılırdı ve 6 gün devam ederdi. Bu 6 gün boyunca balıkçılar gölde olur, sadece taşıyıcı kayıtlar
tutulan balığı kıyıya getirir ve tekrar göle dönerdi. Irıp tayfası, Kazaklar zamanında cumartesi
günü, Müslüman ırıpcıların balığa çıktığı zamanlarda ise Perşembe günü köylerine dönerdi. O
gün hazırlık yaparak ertesi gün Kilise ya da Camiye gidilirdi. Göl çevresindeki bütün yaşam da bu
gidiş gelişlere göre şekillenirdi. Irıp balıkçılığı sonrasında da yine köylerdeki bütün faaliyetler
balıkçılık şekline göre düzenlenmiş olurdu ve bu durum bugün de değişmemiştir.
Arazi çalışmaları sırasında 1964 yılından beri gölde balıkçılık yapan bilgi kaynaklarımızdan birisi
“bu gölde, dibinde uyumadığım sazlık yoktur” diyerek göl ile balıkçıların iç içe hayatlarını
sembolize etmektedir. Ancak balıkçılar, balıkların bolca tutulduğu ve bol kazanç getirdiği eski
günleri özlemle anmaktadır. Ancak kirlilik, ötrofikasyon, sedimentasyon ve su projeleri nedeniyle
göl ekosisteminin bozulması, geçimi için göle bağımlı olan balıkçılar için son 15-20 yıldır hayatı
oldukça zorlaştırmıştır. Bu duruma adapte olmak için göl balıkçıları başka işler de yapmaktadır.
Geleneksel olarak göl çevresinde oturanlar temelde, tarım, hayvancılık ya da balıkçılık işlerinden
birini ana uğraş olarak yapmakta, diğer işleri de bunu desteklemek için kullanmaktadır. Ancak
balık kaynaklarının azalması ve nüfus baskısı bu işlerin birlikte yapılma zorunluluğunu
doğurmuştur. Mesela Bereketli Mahallesindeki balıkçılardan birisi 1983 yılında askere gittiğinde
gemi kaptanlığını öğrenmiş ve köye dönmüş ve balıkçılık yapmaya devam etmiştir. Ancak 1985
kuraklığından sonra balıkçılığın gerilemesi ile köy dışındaki iş imkanlarını araştırmış ve bir seyahat
şirketinde gemi kaptanı olarak iş bulmuştur. Ancak bu yazlık bir işti ve bu kişi kış aylarında köye
döndüğünde balıkçılık yapmamış, Bandırma’da bir ticari iş yeri açmıştır. Daha sonraları bir
biçerdöver satın alan aile, diğer 2 kardeşe de gezici biçerdöverde iş bulmuştur. Turizmin
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yaygınlaşması ile bugün bu balıkçı da gemi kaptanlığını sürekli yapmaya başlamış ve sonunda
köyden ayrılmıştır. Böylece 1970’lere kadar sadece balıkçılıktan geçinen aile için balıkçılık
sonraları geçinebilecekleri kadar gelir getirmemiş ve aile üyeleri diğer iş fırsatlarını arayarak,
farklı iş kollarında iş bulabilmiştir.
Gölde balıkçılık oldukça zor ve emek gerektiren bir iştir. Bu duruma dikkat çeken bir balıkçı “artık
çamurda yaşamaktan bıktığını” belirterek kendi çocuklarının da “çamura girmemeleri” için
tedbirler aldığını dile getirmiştir. O nedenle gerekli masrafları göz alarak oğlunu Bandırmaya lise
eğitimi için göndermiş ve üniversite hazırlık kurslarına da göndermiş, üniversite sınavını
kazanarak, köyden ayrılmasını teşvik etmiştir. Bu durum aslında gençlerin gittikçe köy dışındaki
iş imkânlarını aradıkları bir eğilimi göstermektedir. Bu gençlerden bazıları üniversiteye giderken,
bazıları da başka iş bulmak için başta Bandırma olmak üzere çevredeki şehirlere göç etmektedir.
Oğlunu Bandırma’daki oto tamir yerlerinden birine çalışmaya gönderen bir çiftçi “köyde artık
güvenli bir gelir elde etmenin zor olduğunu” belirterek, şehirlerin sunduğu imkânlarla,
çocuklarına daha emin bir gelecek hazırlamak istediklerini belirtmiştir.
Balıkçılık aynı zamanda çeşitli zorluklar ve riskler de barındırır. Özellikle sert ve sürekli kuzey
rüzgarları gölde balıkçılığı zorlaştıran faktörlerden birisidir. Özellikle motorlu kayıkların olmadığı
zamanlarda gelişen ani hava olayları ve fırtınalar, göle açılan kayıkların geri dönüşünü
zorlaştırmakta ve hayati tehlike oluşturmaktadır. Şiddetli poyraz yüzünden gölün kuzey
kıyılarından göle açılan balıkçılar bazen köylerine dönememiş, güney kıyılarda buldukları kuytu
yerlerde, bazen dondurucu soğuklarda günlerce beklemek zorunda kalmışlardır. Bu zamanlarda
balıkçılar, balık ve avladıkları kuşlarla beslenerek havanın durulmasını beklerler. Motorlu kayıklar
bu tehlikeleri azaltmasına rağmen gölde kaybolan ve ölen balıkçılar her zaman olmuştur ve 2019
şartlarında bile bu tür ölümler halen olmaktadır (Hürriyet, 2019).
Gölün kuzey kıyılarında geleneksel olarak balıkçılık daha önemli bir geçim kaynağı iken güney
tarafta tarımsal imkânların daha geniş olmasından dolayı balıkçılık daha sosyal ve rekreatif bir iş
olarak yapılmaktadır. Güneydeki yerleşmeler göl kıyısından uzakta olduğu için ve gölün güneyi
boyunca inşa edilen setler nedeniyle göl yükselme döneminde artık güneye doğru
genişleyemediği için, güneydeki balıkçılar setler boyunca küçük kulübeler inşa etmişler ve
balıkçılık ekipmanlarını buralarda tutmaktadırlar. Bu kulübeler yazları da tarlalarında çalışan
çiftçilerin toplanma yeri haline dönüşmektedir. Salur mahallesindeki balıkçılardan birisinin
Kocaçay deltasının batı tarafında böyle bir kulübesi vardır ve bu kulübe yazın bölgede yetiştirilen
meşhur kazak fasulyesinin bakımı ve sulanması sırasında kullanılmaktadır. Gölün sularının
çekilmesi ile ortaya çıkan delta arazisinde ekilen bu fasulyenin hasadından sonra su seviyesi
yükselmeye başlar ve delta su ile kaplanırdı. Böylece sözü edilen balıkçı, yazın fasulye yetiştirdiği
tarlasında kışın da balıkçılık yapardı. Ancak, setler, regülâtörler ve barajların yapımıyla suyun
mevsimlik salınımı sınırlandırılmış ve bu faaliyetler de kesintiye uğramıştır.
1985’ten sonra balıkçılık asla eski parlak günlerine dönememiştir. Bu dönemde balıkçıların
beklentileri karşılanamamıştır. Ancak bu durum Manyas Gölü’ne özgü değildir. Dünya tatlı su
balıkçılığında belirgin bir kriz olduğu çeşitli raporlarla ortaya konulmuştur. Küçük ölçekli balıkçılar
bundan daha da fazla etkilenmişlerdir. İki önemli gelişme Manyas Gölü balıkçıları için önemli
zorluklar çıkarmış gibi görünmektedir. Birincisi, başka yerlerde olduğu gibi (Young, 1999),
solungaç ağları, soğutma imkânları ve motorlu kayıklar, tatlı su balıklarının ticari olarak daha
yoğun avlanmasına imkân vermiştir. Hardin (1968) ortak malların fazlaca tüketildiği ve bunlara
yaklaşımın problemli olduğunu belirtmiştir. Ortak kaynakların açık erişim, bencillik ve hassas
olmalarından dolayı zarar gördüğü de ifade edilmiştir (Berkes, 2017).
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SONUÇ
Manyas Gölü tarihi olarak Türkiye’nin en önemli tatlı su balığı üretim alanlarından birisidir. Göl
etrafına yerleşmiş binlerce insan yüzyıllardır göl balıklarını avlamakta, kendi tüketimi için
kullanmakta ve ticari olarak da satmaktadır. Göl, tarih boyunca çevresinde yaşayan binlerce
insan için önemli bir protein kaynağı olmuştur. Göl, biyolojik çeşitlilik açısından oldukça zengindir
ve 30’dan fazla tatlısu balığının yaşam ortamıdır. Ancak son zamanlarda göl ekosistemindeki
olumsuz değişimler göl balık faunasını da önemli ölçüde etkilemiştir. Gölün ötrofik seviyesinin
artması, sanayi, tarımsal ve evsel atıklardan kaynaklanan kirlilik, sedimantasyon ve son 30-40
yılda su geliştirme projeleri kapsamında yapılan setler, regülâtörler ve barajlar göl ekosistemini
önemli ölçüde değiştirmiştir. Sonunda 1970’lere kadar suyu yöre halkı tarafından içilebilir
nitelikte olan göl suları kirlenmiş ve bugün hipertrofik duruma gelmiştir. Bütün bu sebeplerle
meydana gelen bozulmayı kısa zamanda düzeltmek mümkün değildir. Ancak gölle ilgili bütün
paydaşlara zarar veren sanayi, evsel ve tarımsal kaynaklı kirliliklerin azaltılması için gerekli
tedbirler alınmalıdır. Tatlı su göllerine dışarıdan getirilen istilacı balık türlerinin başarılı sonuçlar
vermediği bilinmektedir. O nedenle dışarıdan yeni türler getirmek yerine, gölün doğal türlerinin
yaşam ortamlarının geliştirilmesi ve korunması gerekmektedir. Kır nüfusunun hızla azaldığı
günümüzde, kırlardaki doğal kaynakların ekonomik katkısının devamlılığının sağlanabilmesi için
bu kaynakların varlığını tehdit eden faktörlerin ortadan kaldırılması gerekmektedir. Kaynakların
sürdürülebilir kullanımı için sulak alan gibi hassas ekosistemlerde yapılacak her bir düzenleme
ve geliştirme girişimi indirgemeci değil, bütüncül yaklaşımlarla planlanmalı ve böylece doğal
ekosistem özellikleri korunacağı gibi kırsal nüfusun ekonomik gelişimine de katkı yapılacaktır.
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Bandırma ve Çevresinin Yenilenebilir Enerji Potansiyelinin
İncelenmesi
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ÖZET:
Nüfus artışı ve gelişen teknolojinin bir sonucu olarak ortaya çıkan enerji gereksinimini karşılamak için
enerji kaynaklarına duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Son yıllarda, çevre kirliliğinin artması ve fosil
yakıtların azalması ile yeni kaynak arayışı doğmuştur. Bu duruma çözüm olarak çevre dostu yenilenebilir
enerji kaynakları gösterilebilir. Yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak enerji arz güvenliğini ve
çeşitliliğini sağlamak amacıyla yoğun çalışmalar yürütülmektedir.
Yenilenebilir enerji kaynakları dikkate alındığında Balıkesir ili rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütle enerji
bakımından oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Bu çalışmada Balıkesir ilinin Bandırma, Erdek, Gönen,
Manyas ve Marmara Adası’nın rüzgâr, güneş, jeotermal, biyokütle enerji kaynaklarının mevcut durumu ve
potansiyelleri incelenmiştir.
Anahtar sözcükler: yenilenebilir enerji, Bandırma, rüzgâr enerjisi, güneş enerjisi
JEL Kodu: Q42
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Investigation of Renewable Energy Potential of Bandırma and
Its Surroundings
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ABSTRACT:
The need for energy resources is increasing day by day in order to meet the energy demand arising from
population growth and developing technology. In recent years, with the increase of environmental
pollution and the decrease of fossil fuels the search for new resources has emerged. As a solution to this
situation, environmentally friendly renewable energy sources can be cited. Intensive studies are being
carried out in order to ensure energy supply security and diversity by utilizing renewable energy sources.
Considering renewable energy sources, Balıkesir province has a high potential in terms of wind, solar,
geothermal and biomass energy. In this study, the current status and potentials of wind, solar, geothermal
and biomass energy sources of Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas and Marmara Island of Balıkesir province
were investigated.
Keywords: renewable energy, Bandırma, wind energy, solar energy
JEL Code: Q42
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GİRİŞ
Gelişen teknoloji ve artan nüfus ile elektrik enerjisine olan ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
Türkiye’de 2016 yılında bir önceki yıla göre elektrik enerjisi tüketimi %3,3 artış göstererek 278,3
milyar kWh’ye yükselmiştir. 2023 yılı için öngörülen brüt tüketim miktarı düşük talep
senaryosuna göre 367,9 milyar kWh iken yüksek talep senaryosuna göre ise 407,9 milyar kWh’tir.
Türkiye’de elektrik enerjisi talebi 2014-2018 döneminde yıllık ortalama %3,9 artmıştır (Kalkınma
Planı, 2019; Ulusal Enerji, 2018; Kannan ve Vakeesan, 2016). Azalan fosil yakıt kaynaklarıyla
birlikte artan çevresel endişeler enerjinin arz güvenliğini en önemli sorun haline getirmiştir.
Yenilenebilir enerji kaynakları bu sorunlar için önemli bir çözüm olarak öne çıkmaktadır. Başlıca
yenilenebilir enerji kaynakları rüzgâr, hidrolik, güneş, jeotermal ve biyokütle olarak
sınıflandırılmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılarak enerji arz güvenliği ve
çeşitliliğinin arttırılması için ülkemizde yoğun şekilde çalışmalar yapılmaktadır. Yenilenebilir
kaynakları, dışa bağımlılığın azaltılmasında, enerji güvenirliliğinin arttırılmasında ve çevre
problemlerinin çözümünde önemli rol oynamaktadır (Kumar vd. 2016; Khare, Nema ve Baredar,
2016; Dalcalı ve Ocak, 2018). Tüm bu avantajlarının yanında bu kaynakların kullanımı ile cari
açığın önemli bir bileşeni olan enerji ithalatının da azaltılması mümkün olacaktır. Türkiye’de
toplam enerji üretiminde yenilenebilir enerjinin payı 2013 yılında %28,9 iken 2018 yılında bu
oran 32,5’e çıkmıştır. Bu oranın 2023 yılında %38,8’e ulaşması amaçlanmaktadır. Bu amaçla 11.
Kalkınma planında belirtildiği üzere yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi
arttırılarak şebekeye entegrasyonunun sağlanması amacıyla yatırımların gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır (Kalkınma Planı, 2019). Elektrik piyasası gelişim raporuna göre 2018 yılında
Türkiye lisanslı kurulu gücü bir önceki yıla göre %2,06 artarak 83187,05 MW iken lisanssız kurulu
güç ise geçen yıla oranla %63,75 artarak 5310,57 MW olmuştur. 2018 yılı lisanssız üretim
miktarları incelendiğinde bir önceki yıla göre %170,92 gibi ciddi bir artış göstererek 8212,41 GWh
olarak gerçekleşmiştir (EPDK, 2019). Bu durumumun oluşumunda özel sektör tarafından
gerçekleştirilen enerji üretiminin gün geçtikçe artması büyük rol oynamıştır. Özel sektörün
elektrik üretimindeki payı 2002’de %40,2 iken 2016 yılı sonunda yaklaşık %83 düzeyindedir.
Ülkemiz genelinde 2018 yılı referans alınarak enerji yatırımları incelendiğinde yatırımların %55
civarında hidroelektrik santrallere, %15’nin rüzgâr enerjisine ve %0,54’nün de güneş enerjisi
üzerine olduğu görülmektedir. Haziran 2019 dönem sonu lisanslı elektrik üretiminin kaynak
bazında dağılımı Şekil 1’de verilmiştir (Enerji, 2017; Enerji Yatırımları, 2018; EPDK, 2019).

Şekil 1. Lisanslı elektrik üretiminin kaynak bazında dağılımı
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Balıkesir ili 2018 yılı referans alınarak lisanslı elektrik üretiminde %3,66 oranı ile 9’uncu sırada
yer almaktadır (EPDK, 2019). Elektrik santral tiplerine göre Balıkesir’de üretilen elektriğin santral
tiplerine göre dağılımı Şekil 2’de verilmiştir (Enerji Atlası, 2019a).
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Şekil 2. Balıkesir ili elektrik üretiminin kaynak bazında dağılımı
Balıkesir ili özelinde değerlendirildiğinde, yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde rüzgâr, güneş,
jeotermal ve biyokütle enerjileri bakımından oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Balıkesir’de
aktif santral sayısı lisanslı 36 ve lisanssız 10 adet olmak üzere toplam 46’dır. Santrallerin toplam
kurulu gücü 2785 MW’tır. Yapım aşamasında 8 adet, üretim lisansı alınan 4 adet ve ön lisans alan
5 adet elektrik üretim santrali bulunmaktadır (Enerji Atlası, 2019a).
Bu çalışmada öncelikle Balıkesir’deki mevcut enerji yapısı incelenmiştir. Daha sonra Bandırma,
Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara adasındaki rüzgâr, güneş, jeotermal ve biyokütle enerji
kaynaklarının mevcut durumu ve potansiyelleri incelenmiş ve bahsedilen bölgelerdeki olanaklar
değerlendirilmiştir.
GÜNEŞ ENERJİSİ
Yenilenebilir enerji kaynaklarından biri olan güneş enerjisi ile elektrik üretimi ülkemizde artarak
devam etmektedir. 2015 yılı ilk beş aylık dönemde 32,3 GWh üretim gerçekleştirilirken, 2016’nın
aynı döneminde 266,6 GWh ve 2017’nin aynı döneminde 844,56 GWh üretime ulaşılmıştır
(Enerji Atlası, 2019b). Balıkesir ilinde 9 adet aktif güneş enerji santrali ve 2 adet yapım
aşamasında güneş enerji santrali bulunmaktadır. Aktif santrallerin toplam kurulu gücü 45,514
MW olup, yapım aşamasındakiler ise 10 MW kurulu gücündedir. Bandırma 3,47 MW aktif kurulu
güneş enerji gücüne sahiptir. Şekil 3’te Balıkesir iline ait güneş enerjisi potansiyel atlası
verilmiştir (Enerji Atlası, 2019c; Belediye, 2019; GEPA, 2019).
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Şekil 3. Balıkesir ili güneş enerjisi potansiyel atlası
Toplam güneş radyasyonu incelendiğinde Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas ve Marmara
adasının, Balıkesir ilinin güney ilçelerine göre nispeten daha düşük üretim kapasitesine sahip
olduğu görülmektedir. Şebeke bağlantılı sistemler dikkate alındığında Almanya 42710 MW (Ekim
2017) ile dünyada üçüncü sırada yer almaktadır. Türkiye ise 2246 MW (Kasım 2017) kurulu gücü
ile 15. sırada bulunmaktadır. Almanya’nın yıllık fotovoltaik enerji üretimi değeri 935kWh iken
Bandırma ve çevresi dikkate alındığında bu değerin yıllık ortalama 1420 kWh olduğu
görülmektedir. Dolayısıyla Türkiye’nin diğer bölgelerine nazaran daha düşük güneş radyasyonu
değerlerine sahip olsa da Almanya gibi güneş enerji üretiminde lider olan bir ülke dikkate
alındığında bölgenin fotovoltaik sistemlerin kurulumuna uygun olduğu aşikardır (PVGIS, 2019;
Güneş Enerjisi, 2019; Delihasanlar vd., 2019).
RÜZGÂR ENERJİSİ
Türkiye’de Temmuz 2018 verileri dikkate alındığında işletmedeki 171 rüzgâr enerjisi santralinin
toplam kurulu gücü 7012,75 MW’tır. Balıkesir ise 1079,25 MW (%15,39) ile en fazla üretim yapan
ikinci il olmuştur. Çalışmaya konu olan ilçelerde ise toplam kurulu güç 445,05 MW’tır. Balıkesir
ilinde yapım aşamasında kurulu gücü 134,2 MW, lisansı alınan kurulu gücü 74 MW ve ön lisansı
alınan kurulu gücü 478 MW rüzgâr enerji santralleri bulunmaktadır (Enerji Atlası, 2019a; Dalcalı
ve Ocak, 2018; Rüzgâr Raporu, 2018). Veriler dikkate alındığında Balıkesir ilinin rüzgâr
enerjisinden elektrik üretiminde ön sırada yer aldığı görülmektedir. Ekonomik bir rüzgâr enerji
santrali için 7 m/s veya üzerinde rüzgâr hızı ve %35 veya üzerinde kapasite faktörü
gerekmektedir. Şekil 4’te 50 m’de rüzgâr hızı ve kapasite faktörünün Balıkesir’e ait dağılımı
verilmiştir.

315

2nd International Symposium of Bandirma and its Surroundings - UBS’19
September 17-19, 2019 / Bandırma - TURKEY
Rüzgar hızı (m/s)
10
9,5
9
8,5
8
7,5
7
6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3

Bursa
Çanakkale

Kapasite faktörü
(%) 6
0
5
4
0
0
3
3
5
0
2
25
Çanakkale
10
1
5
0
5
1

Bursa

Şekil 4. Balıkesir’e ait rüzgâr hızı ve kapasite faktörü
Balıkesir’in kuzey bölümünde bulunan Bandırma ve Erdek ilçelerinin 7-8 m/s rüzgâr hızı ve %3540 arasında kapasite faktörü ile rüzgâr enerjisinden elektrik üretimine uygun bölgeler olduğu
görülmektedir (GMKA, 2013).
JEOTERMAL ENERJİ
Jeotermal enerji yeraltı kaynaklarının kullanıldığı yenilenebilir bir enerji kaynağıdır. Jeotermal
enerji konut ısıtma, turizm, sağlık, seracılık ve elektrik üretimi amaçlı kullanılmaktadır. Türkiye
jeotermal enerji kapasitesi olarak oldukça yüksek bir potansiyele sahiptir. Jeotermal
kaynaklarımızın %10’u dolaylı uygulamalar için uygun olup elektrik enerjisi üretiminde
kullanılabilmektedir (Bakanlık, 2019a). Türkiye’de kayıtlı bulunan jeotermal enerji santrallerinin
toplam kurulu gücü 1303 MW, kurulumu devam edenlerin 161 MW, üretim lisansı alınanların
104 MW, ön lisansı alınanların 396 MW ve proje aşamasında bulunanların toplam kurulu gücü
20 MW’tır (Enerji Atlası, 2019d). Jeotermal enerjiden elektrik üretiminin 2018 haziran
döneminde, toplam elektrik üretimindeki payı %2,49 iken 2019’un aynı döneminde %16,21’lik
artış göstererek %2,9’a ulaşmıştır (EPDK, 2019). Balıkesir jeotermal enerji hammaddeleri
bakımından zengin alanlara sahiptir. Özellikle Gönen’de kaplıca, sera ve konut ısıtma jeotermal
kaynaklardan sağlanabilmektedir. İlde bulunan jeotermal kaynaklar ve özelikleri Tablo 1’de
verilmiştir (MTA, 2019; Enerji Atlası, 2019c).
Tablo 1. Jeotermal Kaynaklar ve Sıcaklıkları
Kaynak
Gönen
Gönen-Ekşidere
Manyas-Kızık
Balya-Ilıca
Susurluk-Kepekler-Yıldız
Altıeylül-Pamukçu
Bigadiç-Hisarköy
Sındırgı-Hisaralan
Gömeç Karaağaç-Burhaniye Pelitköy
Edremit-Bostancı
Edremit-Güre

Sıcaklık (⁰C)
70-84
32-43
42-58
59-61
46-74
53-58
52-98
33-98
33-35
33-68
42-60
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Balıkesir’de bulunan jeotermal kaynaklar direkt kullanıma uygun olduğundan bu kaynakların
çoğu kaplıca veya konut ısıtma alanında kullanılmaktadır.
BİYOKÜTLE ENERJİSİ
Biyokütle enerjisi bitkisel kaynaklardan, orman ürünlerinden, hayvansal kaynaklardan, organik
çöplerden, şehir ve endüstriyel atıklardan elde edilen enerji türdür. Biyokütle enerjisinde
bahsedilen kaynaklar kullanılarak ısı, araçlar için yakıt ve elektrik enerjisi üretimi
gerçekleştirilebilir. Türkiye genelinde toplam kurulu gücü 811 MW olan biyokütle kaynaklı
elektrik enerjisi üretim santrallerinden 2018 yılında 3216 GWh üretim gerçekleştirilmiştir.
Biyokütle enerjisinin gelişimi incelenirse 2017 mayıs ayı lisanslı elektrik üretim miktarı 164, 639
GWh iken 2018’in aynı döneminde %24,53’lük bir artış göstererek 205,019 GWh olmuştur.
Balıkesir’de 3’ü Bandırma’da, 2’si Gönen’de bulunan ve toplam kurulu gücü 48 MW olan
biyokütle enerji santralleri mevcuttur. Çalışmaya konu olan ilçelerin biyokütle enerjisine
potansiyel olabilecek kaynakları Tablo 2’de verilmiştir (EPDK, 2018; Enerji Atlası, 2019a; Bakanlık,
2019b)
Tablo 2. Biyokütle Kaynakları
İlçe
Bandırma
Gönen
Manyas
Erdek
Marmara Adası

Kaynak)
Kümes atıkları, tarla bitkileri atıkları
Meyve, sebze, zeytin ve tarla bitkileri atıkları, hayvansal atıklar
Kümes atıkları, sebze atıkları
Kümes atıkları, zeytin ve tarla bitkileri atıkları
Zeytin ve tarla bitkileri atıkları

DEĞERLENDİRME
Fosil yakıtların çevre kirliliğini arttırması, tükenmesi ve dışa bağımlılığı arttırması ülkeleri
yenilebilir enerji kaynaklarına yönlendirmektedir. Yenilenebilir enerji kaynakları dışa bağımlılığı
azaltan, çevre dostu kaynaklardır. 2017 yılında Türkiye’de cari açık 47,1 milyar dolar olarak
gerçekleşmiştir. Cari açığın önemli bileşenlerinden biri de fosil yakıtların ithalatından oluşan
enerji ithalatıdır. Cari açığın azaltılması için yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı önem
kazanmaktadır (Ertürk ve Ertürk, 2018).

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu güneş, rüzgâr, biyokütle ve jeotermal enerji
üretiminde 1 MW kurulu güce kadar lisanssız yatırımlara hibe desteği sağlamaktadır. Balıkesir
ilinde bölgesel yatırım teşvik uygulamaları kapsamında yenilenebilir enerji üretimi için 5. Bölge
teşvikleri uygulanmaktadır (Ulusal Enerji, 2018). Ayrıca devlet, yenilenebilir enerji kaynaklarına
dayalı elektrik üretimi yatırımları için 10 yıllık alım garantisi vermektedir (Yatırım Kılavuzu, 2019).
Bölgesel olarak ise Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir ilinde kayıtlı olan KOBİ’lere çağrılı
olarak hibe sağlamaktadır.
Rüzgâr enerji yatırımları için Bandırma ve Erdek ilçeleri 7-8 m/s rüzgâr hızı ve %35-40 arasında
kapasite faktörü ile elektrik üretimine uygun bir bölgedir. Mevcut durumda bulunan rüzgâr
enerji santralleri de dikkate alınarak bölgenin gelişmiş bir elektrik şebekesi altyapısına sahip
olduğu düşünüldüğünde rüzgar yatırımlarının bu bölge için uygun olduğu söylenebilir. Bandırma
çevresi güneş enerjisi yatırımları için düşünüldüğünde Balıkesir ilinin diğer bölgelerine nazaran
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daha düşük güneş radyasyonu değerlerine sahip olsa da fotovoltaik sistemlerin kurulumuna
uygun bir bölgedir. Jeotermal enerjisi için çalışmaya konu olan yerlerde bulunan jeotermal
kaynaklar kaplıca veya konut ısıtma alanında kullanılmaktadır. Elektrik üretimi için jeotermal
kaynakların tek başına kullanımının uygun olmadığı ancak diğer yenilenebilir veya konvansiyonel
kaynakların desteği ile hibrit enerji üretiminin yapılabileceği düşünülmektedir. Bandırma ve
çevresinde bulunan ilçelerde gerçekleştirilen büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği
ve tarım alanlarının fazla olması biyokütle ile elektrik üretimi için elverişli olmasını sağlamaktadır.
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Merkez Kampüsü için Bir
Hibrit Enerji Sisteminin Modellenerek Teknik ve Ekonomik
Açıdan İncelenmesi

Öğr. Gör. Sedat ERSÖZ 1

ÖZET:
Bu çalışmada, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi merkez kampüs alanında bulunan 2 ayrı yapıda bulunan
4 binanın elektrik yük ihtiyacını karşılamak üzere şebekeden bağımsız ve şebeke bağlantılı olan 2 modelin
oluşan hibrit yenilebilir enerji sisteminin ekonomik ve teknik açıdan uygulanabilirliği araştırılmıştır. Bu
çalışmadaki hibrit enerji sistem modeli HOMER (Hybrid Optimization Model for Electric Renewable)
yazılımı ile tasarlanmıştır. Bandırma bölgesinin rüzgâr hızı ve güneş radyasyon verileri kullanılarak program
ile elektriksel yük ihtiyacı hesaplanmıştır. Bu sistem içerisinde birden çok akü depolama birimleri
kullanılarak ekonomik ve teknik açıdan karşılaştırılmıştır. Program analizinde sistemin yenilebilir enerji
bileşenleri ele alınmış, hassasiyet analizleri ile enerji optimizasyon çalışmaları yapılmış ve bunun
sonucunda farklı olasılıklar altında hangi sistemin daha uygulanabilir olacağı ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: HOMER, Hibrit Enerji Sistemleri, Enerji Maliyeti, Optimizasyon, Yenilebilir Enerji
JEL kodu: Q40, Q41, Q42
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Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, sersoz@bandirma.edu.tr
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Technical and Economic Investigatıon of a Hybrid Energy
System for Bandırma Onyedi Eylül University Central Campus

Lecturer Sedat ERSÖZ 1

ABSTRACT:
In this study, the economic and technical feasibility of hybrid renewable energy system consisting of two
networks independent and network connected models was investigated in order to meet the electrical
load requirements of 4 buildings in 2 different buildings located in the central campus area of Bandırma
Onyedi Eylül University. The hybrid energy system model in this study was designed with HOMER (Hybrid
Optimization Model for Electric Renewable) software. Using the wind speed and solar radiation data of
the Bandırma region, the electrical load requirement was calculated with the program. In this system,
multiple battery storage units were compared and compared economically and technically. In the
program analysis, the renewable energy components of the system were discussed, sensitivity analysis
and energy optimization studies were conducted and as a result of this, it was determined which system
would be more applicable under different possibilities.
Keywords: HOMER, Hybrid Energy Systems, Energy Cost, Optimization, Renewable Energy.
JEL Code: Q40, Q41, Q42

1
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GİRİŞ
Günümüz dünyasında bilim ve teknolojinin gelişmesinin paralelinde nüfus artışı, sanayileşmenin
büyümesi, şehirleşmelerin gelişmesi gibi durumlar gözlenmektedir. Bu gibi durumlar enerjiye
olan talepleri artırmaktadır. Enerji bu sistem içerisinde önemli rol oynamaktadır. Bu nedenle
enerjinin ekonomik, verimli ve temiz şekillerde kullanılması gelecek açısından önem
taşımaktadır. Dünya’da enerji kaynaklarının sınırlı miktarda olduğu düşünülürse enerji ekonomik
kullanılmalı ve bunun paralelinde yenilebilir enerji kaynakları sisteme etkili şekilde dahil
edilmelidir (HABIB ve ark., 1999).
Yenilebilir enerji kaynaklarının (YEK) artan gereksinimleri ve şebeke hatlarına uzak bölgelerde
yüklerin beslenmeleri sebebiyle hibrit enerji sistemlerine ihtiyaç duyulmuştur. Bu sistemlerin
ortaya çıkmasında; elektrik enerjisinin verimli kullanılması, enerjinin istenilen düzeyde kontrol
edilmesi ve çeşitli YEK’in dahil edilebilirliği de etkili olmuştur (Farret ve Felix, 2006). Bunun
dışında fosil kaynaklarla YEK’larını bir arada kullandırarak enerji üretimini gerçekleştirirler; ancak
bu avantaj yenilebilir enerji kaynaklarının değişkenlikleri yüzünden dezavantaja dönüşür (Özcan,
H. 2009). YEK’larının ay ve yıl içerisindeki değişimleri dikkate alınmak zorundadır. Güneş ve
rüzgârın gün içinde bile değişken olması neticesinde elde edilen enerji miktarını dolayısıyla
oluşabilecek birim maliyetini etkilemektedir.
Hibrit sistemi içerisinde dizel jeneratörler önemli bir yer kaplarlar ve bu jeneratörlerin kullandığı
yakıt miktarı nedeniyle sisteme oldukça yakıt maliyeti olarak yansırlar. Bunun yanında çevreye
verdikleri zararlar da önemli derecede olmaktadır (Matthew ve Ernest, 2009). Hibrit enerji
sisteminde YEK’larla dizel jeneratörün birlikte kullanılması ile bu yakıt maliyetini yeterince
düşürerek çevre kirliliğinin azalmasında rol oynayacaktır (P.C.LOH, D. LI, Y. K. CHAI and F.
BLAABJERG, 2013).
Hibrit sistemlerinin kullanım alanlarının artmasıyla birlikte bu sistemlerin nasıl tasarlanıp
kullanılacağı de önem taşımaktadır (Yıldız ve Bingöl, 2017). Günümüzde HOMER (Hybrid
Optimization Model for Electric Renewable), TRNSYS (A TRaNsient SYstems Simulation), H2RES
(Energy Planning of Islands And Isolated Regions), NEPLAN, Energy PLAN vb. birçok programda
hibrit sistemlerinin modellemeleri yapılmaktadır (Gioutsos, 2016). Bu yazılımlar içerisinde
kullanım kolaylığı, alınan sonuçların gerçekliğe yakınlığı, daha çok kaynağın etkili olarak
hesaplanması gibi sebeplerden HOMER yazılımı ön plana çıkmaktadır.
HOMER, enerji sisteminin davranışını, kurulum maliyetini, yaşam süresince oluşabilecek gelir ve
giderleri, çeşitli durumlar ışığında hangi kaynakların nasıl kullanılması gerektiğini teknik ve
ekonomik değerler çerçevesinde modelleyerek kullanıcıya tasarım seçenekleri sunar. Ayrıca
enerji sistemindeki girişlerde değişiklerin ve belirsizliklerin ölçülmesinde olanak sağlar. Bu
belirsizlikler içerisinde YEK’larındaki kendine has nedenler (mevsimsel enerji değişkenlikleri, gün
içi saatlerde farklı enerji üretimleri vb.) önemli ölçüde sebep oluşturmaktadır. HOMER;
simülasyon, optimizasyon ve hassaslık analizi şeklinde üç görev altında bu işleri yürüterek bütün
bu zorlukların üstesinden rahatlıkla gelmektedir.

Şekil 1. HOMER yazılımında simülasyon, optimizasyon ve hassaslık analizi arasındaki ilişki
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Simülasyon işleminde, HOMER, yılın her bir saati için belirli bir mikro enerji sistem
konfigürasyonunun performansını, bu sistemin teknik fizibilitesini ve yaşam döngüsü maliyetini
belirleyebilmek için modeller.
Optimizasyon işleminde, HOMER, en düşük yaşam döngüsü maliyeti noktasında teknik
kısıtlamaları karşılayan bir sistem konfigürasyonunu yakalayabilmek için birçok farklı sistem
konfigürasyonunu simüle eder.
Hassaslık analizi işleminde, HOMER, model girişlerindeki değişikliklerin veya belirsizliklerin
etkilerini ölçmek için bir giriş varsayımları dizisi altında çok sayıda optimizasyon işlemi
gerçekleştirir(HOMER, 2019).
2. ÇALIŞMALAR
Bu çalışmada Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi yerleşkesinde yapılacak bir çalışma için ilk
olarak gerekli koordinatlar ele alınarak HOMER programına işlenecek ve sistem için gerekli
donanımlar belirlenerek yenilebilir bir hibrit sistemin maliyeti ve ekonomik yansımaları ele
alınacaktır. Ayrıca optimizasyonu, hassasiyeti ve ekonomikliği ile sistem kapasiteli ve kapasitesiz
olarak ele alınacaktır. İlk olarak program üzerinde üniversitenin koordinatları girilerek analiz
başlanır.

Şekil 2. Üniversite yerleşkesinin koordinatları ve üniversite yerleşkesi

Şekil 3. Yerleşke yük profil eğrisi ve tüketim aralığı
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Üniversite Şekil 2’de görüldüğü üzere iki tümleşik bina olmak üzere dört binadan meydana
gelmektedir. Binaların çatı alanları 2500 m2 alana sahip olup bu alanlar güneş panelleri ile
değerlendirilmesi düşünülmektedir. Yerleşkenin günlük tüketimi 2424.25 kWh/gün şeklinde
tahmin edilmiştir. Şekil 3’de tahmini tüketim verileri girilerek yerleşkenin yük profil eğrisi ve
günlük tüketim grafiği oluşturulmuştur. Tüketimin en yoğun olduğu zaman dilimi 15.00 – 21.00
zaman dilimi arasıdır. Yıllık zamanda ele aldığımızda en yoğun tüketimi Nisan ve Ağustos ayları
dikkati çekmektedir.
Yük profilini oluşturduktan sonra bölgenin güneş ve rüzgâr profilleri ele alınacaktır. Bu bilgiler
programın kendi datasından yani NASA sistemi üzerinden bilgileri indirip sisteme yüklenebileceği
gibi bu bilgiler araştırılarak programa dahil edilebilecektir. Yazılımda hazır indirme seçeneği bu
konuda kolaylık sağlamaktadır. Sistem ile ilgili bilgiler indirilerek sisteme entegre edilmiştir.

Şekil 4. Bölgenin güneşlenme dataları

Şekil 5. Bölgenin rüzgâr dataları

Şekil 5’de görüldüğü üzere bölgenin rüzgâr oranı ortalama 5,56 m/s şeklinde çıkmıştır. Bu da
bölgede rüzgâr etkisinin oldukça iyi olduğu söylenebilir. Türkiye rüzgâr atlasından (Şekil 6) da
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bakarsak bu kapasitenin %35-40 oranında olduğunu görebiliriz. Bu nedenle yerleşkede etkili
rüzgâr türbinlerinin yerleşimine imkân sağlamaktadır. Güneş için yıllık ortalama 4,17
kWh/m2/gün şeklinde tespit edilmiştir.

Şekil 6. Balıkesir İli Bandırma ilçesi Rüzgâr Kapasitesi Faktörü

Şekil 7. Bölgenin sıcaklık profili

Sistemin kaynak profili oluşturulduktan sonra sistemin temel bileşenlerinin tasarımına
gelinmiştir. Sistem içeresinde 2500 m2’lik çatı alanı için toplam 540 kW’lık güneş panelleri, 500
kW’lık rüzgâr türbini, 1250 kVA’lık dizel jeneratör, 315 kW’lık sistem dönüştürücüsü ve 100 kWh
Li-Ion Batarya kullanılması planlanmıştır.
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Tablo 1. Sistemlerin maliyet değerleri

Malzemeler

Sermaye Masrafı ($) Yenileme Masrafı ($)

İşletme – Bakım
Maliyeti ($/yıl)

Dizel Jeneratör
(1 kVA)

200 $

160 $

3 $/saat

Rüzgâr Türbini
(1 kW)

1000 $

1000 $

20 $

7000 $

7000 $

10 $

70.000 $

70.000 $

1.000 $

1000 $

1000 $

10 $

Güneş
Modülleri
(1 kW)
Batarya (Li-Ion)
(100 kWh)
Çevirici
(1 kW)

Şekil 8’ de sistemin HOMER’deki bütün modeli verilmiştir.

Şekil 8. Sistemin HOMER modellemeleri
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3. SENARYOLAR VE ANALİZLER
Bu çalışmada sistemde kullanılacak yapıların çeşitli senaryolar ışığında ne gibi etkilerin yapacağı
analizler şeklinde hesaplanarak değerlendirilecek ve en uygun senaryonun tespiti yapılacaktır.
3.1. Şebekesiz Sistem ile Tasarlama

Şekil 9. Şebekesiz sistemde para akışının yıllara göre değişimi

Tablo 2. Şebekesiz sistemin optimizasyon sonuç tablosu

Tablo 2’de verilenlere göre en uygun birim net maliyete sahip sistem hepsinin bulunduğu
durumdur ve bu durumda $0.0733 birim enerji maliyet, $ 8.389,238 net şimdiki maliyet, yıllık
bakım-onarım maliyeti $25,228 ve yenilebilirlik oranı %95,1 şeklindedir. Bu sistemde 1 adet 540
kW PV paneli, 1 adet 500 kW’lık rüzgâr türbini, 1 adet 1275 kVA’lık dizel jeneratörü, 16 adet 100
kWh’lık Li-Ion batarya, 315 kW’lık Konvertör belirlenmiştir. Sistemin en pahalı durumu PV ile
dizel jeneratörlü sistem oluşturmaktadır.
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Tablo 3. Şebekesiz bütün sistemin toplam maliyet grafiği

Şekil 10. Şebekesiz bütün sistemin aylık elektrik üretimi ve dağılımları
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3.2. Şebekeli Sistem ile Tasarlama

Şekil 11. Şebekeli sistemde para akışının yıllara göre değişimi
Tablo 4. Şebekeli sistemin optimizasyon sonuç tablosu

Tablo 4’de verilenlere göre en uygun birim net maliyete sahip sistem hepsinin bataryasız
bulunduğu durumdur ve bu durumda-$0.0023 birim enerji maliyet, -$ 534,158 net şimdiki
maliyet, yıllık bakım-onarım maliyeti -$38,551 ve yenilebilirlik oranı %86,2 şeklindedir. Bu
sistemde 1 adet 540 kW PV paneli, 1 adet 500 kW’lık rüzgâr türbini, 1 adet 1275 kVA’lık dizel
jeneratörü, 414 kW’lık Konvertör belirlenmiştir. Sistemin en pahalı durumu şebeke ile bataryalı
sistem oluşturmaktadır. Verilerin “-” olması sisteme enerjinin satıldığı anlamı taşımaktadır.
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Tablo 5. Şebekeli bütün sistemin toplam maliyet grafiği

Şekil 12. Şebekeli bütün sistemin aylık elektrik üretimi ve dağılımları

Şekil 13. Şebekesiz ve şebekeli sistemlerin toplam net maliyetleri

Şekil 13’te iki farklı sistemin toplam net maliyetleri görülmektedir. Buna göre şebekeli sistemin
sisteme ciddi oranlarda etki ettiği görülmektedir. Şebekeli sistemde elektriği kullanmanın
yanında elektriği satma imkânı olmaktadır. Ancak şebekesiz sistemde üretilen elektrik doğrudan
kullanılmaya gitmektedir. Buna göre şebekeli sistem toplam kullanımda $7,855,081 olarak
kullanıcıya katkı sağlamaktadır.
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$ 0.073
$ 0.157
$ 0.165
$ 0.192
$ 0.432
$ 0.813
$ 0.819
$ 0.969
$ 1.010
-$
0.00230
-$
0.00138
$
0.00945
$
0.01090
$
0.00854
$
0.00946
$
0.02480
$
0.02630
$
0.04410

$
25,228
$
67,788
$
32,912
$
30,377
$
42,087
$
28,103
$
33,254
$
33,507
$
39,770
-$
38,551
-$
37,418
$
10,002
$
11,243
-$
17,115
-$
15,990
$
31,431
$
32,671
$
17,805

Toplam Yakıt
(litre/yıl)

+

$
8.39M
$
18.0M
$
18.9M
$
21.9M
$
49.4M
$
93.0M
$
93.6M
$
111M
$
115M
-$
534,15
-$
319,81
$
1.55M
$
1.79M
$
1.98M
$
2.20M
$
4.06M
$
4.31M
$
6.75M

Yenilebilirlik
Oranı (%)

+

Sermaye
Maliyeti ($)

Konvertör

+

Bakım ve
Onarım
Maliyeti ($/yıl)

Batarya

+

Birim Enerji
Maliyet ($)

Dizel

+

Net Şimdiki
Maliyet ($)

Rüzgâr

+

Şebeke

PV

Tablo 6. İki sistemin optimizasyon sonuçları

$ 5.47M

95,1

13,718

$ 8.25M

100

0

$ 5.82M

74,7

70,436

$ 2.34M

51,3

116,754

$ 2.86M

0

278,720

$
256,000

0

589,212

$ 4.13M

0

563,719

$
255,000

0

703,251

$ 4.13M

0

701,598

$ 4.45M

86,2

0

$ 4.52M

86,2

0

61,0

0

61,0

0

$ 4.19M

86,2

0

$ 4.26M

86,2

0

$ 1,000

61,0

0

$
81,688

61,0

0

$ 4,45M

63,4

0

$
256,000
$
336,688
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Oranı (%)
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+
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+
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Onarım
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+

Birim Enerji
Maliyet ($)

Rüzgâr

+

Net Şimdiki
Maliyet ($)

PV

Tablo 7. İki sistemin optimizasyon sonuçları kıyaslaması (hepsi içinde)

$
25,228
-$
37,418

$
5.47M
$
4.52M

95,1

13,718

86,2

0

Tablo 7’de her elemanın olduğu malzemelerin şebekesiz/şebekeli duruma göre maliyet analizi
verilmiştir. Buna göre şebeke yokken maliyet +$8.39M iken şebeke varken-$319,81’dir. Yani
şebeke olduğunda sisteme elektrik satabilir. Sistemde şebeke yokken yenilebilirlik oranı %95,1
iken şebeke varken %86,2’dir. Şebeke olmadığında toplam kullanılan yakıt 13,718 litre/yıl
şeklindedir.
Şebekenin sisteme entegre edilmesi ile kullanılan yakıt miktarı azalmış ve bakım-onarım maliyeti
kullanıcıya olumlu olarak yansımıştır.
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+
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-
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Tablo 8. İki sistemin optimizasyon sonuçları kıyaslaması (dizel jeneratör hariç)

$
67,788
-$
15,990

$
8.25M
$
4.26M

100

0

86,2

0

-

-

-

+

-

-

+

Toplam Yakıt
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Şebeke

-

Yenilebilirlik
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Konvertör

-
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+

Bakım ve
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-
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Maliyet ($)
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-

Net Şimdiki
Maliyet ($)
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Tablo 9. İki sistemin optimizasyon sonuçları kıyaslaması (dizel jeneratörlü)

$
111M
$
10.1M

$
0.969
$
0.880

$
33,507
$
75,905

$
255,000
$
255,000

0

703,251

0

0
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Tablo 10. İki sistemin optimizasyon sonuçları kıyaslaması (batarya hariç)

0
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86,2

0

-

+

+

+
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8.39M
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Tablo 11. İki sistemin optimizasyon sonuçları kıyaslaması (şebekesiz sistemde batarya etkileri)

0
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13,718

+

+

+

+

+
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+

$
2.20M
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319,81

$
0.00946
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Tablo 12. İki sistemin optimizasyon sonuçları kıyaslaması (şebekeli sistemde batarya etkileri)

86,2

0

86,2

0

Tablo 11 ve Tablo 12’de sistemde bataryanın olup olmamasının ekonomik maliyete etkileri
görülmektedir. Buna göre şebekesiz sistemde; net şimdiki maliyete $85.21M, birim enerji
maliyete $0,746 ve bakım-onarım maliyete $8,026 olarak olumlu şekilde etki etmektedir; ancak
ilk kurulum maliyeti $1,34M olarak artmaktadır. Şebekeli sistemde; net şimdiki maliyete
$2.59M, birim enerji maliyete $0,01084 ve bakım-onarım maliyete $21,428 olarak olumlu
şekilde etki etmektedir; ancak ilk kurulum maliyeti $0,26M olarak artmaktadır. Bu
karşılaştırmalardan şebekesiz sistemler, şebekeli sistemlere oranla ciddi oranlarda etki
etmektedir. Şebekesiz sistem tasarımda batarya kullanmak tasarım için oldukça yarar
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sağlamaktadır. Şebekeli sistem tasarımda batarya kullanmak ise toplam maliyete oldukça etki
etmektedir ve kullanıcının cebine olumlu sağlayacaktır.
Şebekesiz sistemin genel değerlendirmeleri şu şekildedir:
 PV paneli
 %50,3 (827,969 kWh/yıl)
 Rüzgâr türbini
 %47 (773,276 kWh/yıl)
 Dizel jeneratörü
 %2,65 (43,605 kWh/yıl)
 Yenilebilir enerji oranı
 95,1
 En çok rüzgâr enerjiler
 Şubat ve Ekim aylarında üretilir.
 En çok güneş enerjileri
 Haziran – Ağustos ayları arasında üretilir.
 En çok jeneratör
 Aralık ve Ocak aylarında kullanılır.
 En çok dizel tüketimi
 Ocak ve Kasım aylarında olmaktadır.
Şebekeli sistemin genel değerlendirmeleri şu şekildedir:
 PV paneli
 %44,8 (827,969 kWh/yıl)
 Rüzgâr türbini
 %41,8 (773,276 kWh/yıl)
 Dizel jeneratörü
 %0 (0 kWh/yıl)
 Şebeke kullanımı
 %13,4 (248,020 kWh/yıl)
 Yenilebilir enerji oranı
 86,2
 En çok rüzgâr enerjiler
 Şubat ve Ekim aylarında üretilir.
 En çok güneş enerjileri
 Mayıs – Eylül ayları arasında üretilir.
 En çok şebeke kullanımı
 Eylül ve Aralık aylarında olmaktadır.

4. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

+

+

+

+

+

+

-$ 534,15
+
-$ 319,81

-$
0.00230
-$
0.00138

Sermaye
Maliyeti ($)

Konvertör

-

Bakım ve
Onarım
Maliyeti ($/yıl)

Batarya

+

Birim Enerji
Maliyet ($)

Dizel

+

Net Şimdiki
Maliyet ($)

Rüzgâr

+

Şebeke

PV

Bu çalışmada Balıkesir ili Bandırma ilçesi üniversite kampüsünde bulunan yapılar için HOMER
yazılımı kullanılarak şebekesiz ve şebekeli sistemler ile hibrit kullanımına ilişkin ekonomik
analizler gerçekleştirilmiştir. Şebekesiz sistemlerin şebekeli sistemlere oranla daha maliyetli
olduğu analizler ışığında görülmektedir. Bu iki sistem içeresinde bataryanın sisteme etkileri
oldukça etki göstermektedir ve bu durum şebekesiz sistemlerde ciddi rakamlara ulaşmaktadır.
Buradan şebekeli sistemin varlığı gerekmektedir. Şebekeli hibrit sistem içinde %86,2 oranında
yenilebilir enerji kaynaklarından sağlanmış olacaktır. Bu sistemde enerji üretimleri %44,8 PV
panelleriyle, %41,8 rüzgâr türbini ile ve geri kalan şebeke ile karşılanacaktır.

-$ 38,551

$ 4.45M

-$ 37,418

$ 4.52M

Bu sistemde bataryanın dahil olması ile net şimdiki maliyette $ 214,34 daha az kazanç elde
edecek; ancak sermaye maliyetine $ 0,07M olumsuz yansıyacaktır. Bu da $ 485 gibi bir maliyet
girdisi oluşturacaktır. Bu nedenle yıllık maliyet getirisi için az sorun yaratacaktır. Bataryalı sistem
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gelecek yansıması açısından fayda oluşturacağını düşünebiliriz. Bu veriler ışığında bataryanın
dahil edileceği hibrit sistem tasarımı ve kullanımı sistemin optimizasyon ve analizi ışığında gerekli
görülmüştür.

Bu bilgiler doğrultusunda; sistem içeresinde 2500 m2’lik çatı alanı için toplam 1 adet 540 kW’lık
güneş paneli, 1 adet 38 m yüksekliğindeki 500 kW’lık rüzgâr türbini, 1250 kVA’lık (1020 kW) 1
adet dizel jeneratör, 414 kW’lık sistem dönüştürücüsü ve 100 kWh 16 adet Li-Ion Batarya
kullanılması analizlerle kararlaştırılmıştır. Bataryanın kullanımı enerjinin depolanması ve
sonradan kullanılması açısından gerek görülmüştür.
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Biogas Potential: Bandirma, Erdek, Gönen, Manyas, Marmara
Districts Case Studies
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ABSTRACT:
The increase in population and developments in living standards increase the demand for energy. Most
of the energy needs are met by natural gas, coal and oil while the other part is provided by nuclear, hydro
and alternative energy sources. With the gradual decrease in fossil fuels, an energy deficit is expected in
the near future. In addition, environmental friendly renewable energy resources have become important
when considering environmental problems caused by vegetable and animal wastes. In this study, biogas
potential and equivalence were calculated from the amount of waste that can be obtained from animal
(cattle, small ruminant and poultry) of Balıkesir city and districts in 2018. 7443237.40 tons from cattle
(543302), 1047071.52 tons from small ruminants (1189854), , 1561690.24 tons from poultry (33227452)
waste per year could be obtained. 428168821.08 m3 biogas can be obtained from these wastes.
Key words: renewable energy, animal manure, biogas

INTRODUCTION
The rapid increase of the world population and the developing industry increase the need for
energy resources. Fossil fuels have a major share in the world's energy supply, and the use and
operation of these fuels causes air pollution and global warming (Abdeshahian et all. 2016: 10).
The increasing need for energy in the age of industrialization and the dependence of countries
on energy will be one of the biggest problems in the world in the next century. Therefore,
alternative and renewable energy sources are very important (Polat Bulut and Topal Canbaz,
2019: 10). The increasing energy demand and environmental problems in the world resulting
from meeting the energy demand has brought up the search for innovative solutions to produce
clean energy (Corigliona and Fragiacomo, 2017: 10). Increased concerns about the depletion of
fossil fuels and environmental impacts in the energy conversion process have made it necessary
to use renewable energy sources such as biogas (Chen et all. 2017: 11).
Biomass, which has an important place in renewable energy sources, is important in terms of
environment and energy functions in sustainable development models.
Biomass not only contributes to sustainable development, it also provides energy security to the
entire world population and reduces greenhouse gas emissions. Apart from availability and wellknown conversion technologies, biomass will be one of the major energy sources in the near
future to meet the closest demand and ensure energy supply security (Ekpeni et all. 2014: 6).
1
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Biogas technology, which renders organic wastes causing harm to the environment and health
problems by rendering them harmless and converting these wastes into energy, is at the
forefront of renewable energy production.
Biogas is produced by anaerobic decomposition of organic compounds such as food waste,
cellulosic biomass and animal waste. Biogas is a flammable, colorless and high temperature gas
mixture formed as a result of fermentation of waste products produced by the biological activity
of humans and animals (Karaca, 2017: 6). Biogas is a colorless and flammable gas mixture with
60-70% methane (CH4), 30-40% carbon dioxide (CO2) and small amounts of hydrogen sulfide
(H2S), hydrogen (H2), carbon monoxide (CO) and Nitrogen (N2). (Kadam and Panwar, 2017: 12).
Biogas is used as an alternative gas to natural gas in direct combustion-heating and heating, as
engine fuel, turbine fuel and as an additive to natural gas and in the production of chemicals
(Seyhan and Badem, 2018: 11) ).
With the increase in population, the potential of animal wastes is increasing with agriculture and
animal husbandry. Although our country has a great potential in terms of agricultural wastes
and animal wastes, these wastes cannot be utilized properly. These organic origin wastes are
either burned directly or scattered randomly to the environment (Yokuş and Onurbaş Avcıoğlu,
2012: 11). Therefore, the sustainable use of biogas as an energy source as a result of the
treatment of animal manure and waste by anaerobic disintegration results in benefits such as
quality fertilizer production, reduction of odor and microbial pathogens (Abdeshahian et all.
2016: 10).
In this study, animal waste status of Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas and Marmara districts of
Balıkesir were taken into consideration and biogas and energy production potential of each
district were examined. Turkey Statistical Institute (TUIK) data considering 2018 Bandırma,
Erdek, Gonen, Manyas, depending on the number of animals and the number of animals
belonging to the Marmara district determined the total amount of waste. The biogas potential
that can be obtained from the total waste amount and the equivalence of the biogas potential
to other fuel types have been determined.
MATERIALS AND METHODS
The surface area of Balıkesir is 14.299 km². There are Bursa in the northeast, Kütahya and Manisa
in the southeast, İzmir in the south west, Aegean Sea and Çanakkale in the west. Balıkesir, which
has 20 districts, including the city center, is located between 39º 40 ’north latitudes and 26º 28’
east longitudes.Balıkesir is an agricultural city in terms of its geographical structure and climatic
conditions. In terms of economic size, agriculture and animal husbandry constitute 64% of the
sector. While among the leading provinces in animal production has 3.4% of the cattle being
cities Turkey. Cattle, small ruminats and poultry data has been obtained from Turkey Statistical
Institute (TSI). Using these data, animal waste, biogas potential and their equivalance to other
fule types of each animal species in Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas and Marmara districts
were calculated. For the determination of biogas potential, studies in the literature have been
researched and the following assumptions have been used (Boyacı, 2017: 9).
Acceptances related to manure:
It was assumed that an average of 3.6 tons of cattle manure, 0.7 tons of small ruminants manure
and 0.022 tons of poultry manure were obtained on average annually.
Assumptions about biogas:
It was determined that 33 m3 biogas from 1 ton cattle manure, 58 m3 biogas from 1 ton small
ruminant manure, 78 m3 biogas from 1 ton poultry manure and these values were accepted in
the study.
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Assumptions about the equivalent of biogas to other fuel types :
1m3 biogas = 3.47 kg of wood = 1.46 kg of coal = 4.7 kWh of electrical energy = 0.8 liters of
gasoline = 0.63 liters of gas oil (Yıldız et all.2009: 8; Kılıç, 2011: 12).
RESULTS AND FINDINGS
According to 2018 TURKSTAT data, there are 543302 cattle (cattle, buffalo), 1189854 ovine
(sheep, goat) and 33101451 poultry in Balıkesir province. Number of animals belonging to each
species of Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas and Marmara districts used in the study is given in
Table 1. As shown in Table 1, there were 14166745 animals belonging to the districts of Balıkesir.
Among the total number of animals, poultry ranks first with 13864824, and bovine with 88019
ranks last. When the number of small ruminants is evaluated, Gönen is in the first place with
44.5%, followed by Manyas with 30.2%, Bandırma with 15.3%, Marmara with 5.5% and Erdek
with 4.5% respectively.
Table 1. Number of Animals by District (pcs)
Small
Location
Cattle
Ruminants
Bandırma
16706
32740
Erdek
4313
9357
Gönen
41439
95096
Manyas
24560
64762
Marmara
1001
11947

Poultry
8138861
1797552
1791708
2136033
670

Table 2 shows the amount of manure that can be obtained by using cattle,small ruminant and
poultry. According to Table 2, the amount of cattle manure that can be obtained in one year is
316868.4 tons, the amount of small ruminant fertilizer is 149731.4 tons and the amount of
poultry manure is 3055026.1 tons. When the amount of fertilizer that can be obtained per year
is evaluated according to districts, Gönen district has the highest share with 149180.4 tons of
cattle and 66567.2 tons with small ruminant, while Manyas district has 46992.73 tons with
poultry.
Table 2. Amount of manure that can be obtained by the presence of animal (ton / year)
Kümes
Yerleşim Yeri
Büyükbaş
Küçükbaş
Bandırma
Erdek
Gönen
Manyas
Marmara

60141.6
15526.8
149180.4
88416
3603.6

22918
6549.9
66567.2
44333.4
8362.9

179054.9
39546.14
39417.58
46992.73
14.74

The total amount of biogas that can be obtained from manure amounts calculated on a district
basis and its equivalent to other fuel types are given in Table 3. According to Table 3, the total
amount of biogas that can be obtained from Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas and Marmara is
42933116.4 m3. This value is equivalent to 201785647 kWh electricity, 148977913.9 kg of wood,
27047863.3 L of gas oil, 34346493.1 L of gasoline and 62682349.9 kg of coal.
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Table 3. Total Biogas and Other Fuel Equivalents by District
Totao Biogas

Electricity

Wood

Coal Oil

Gasoline

Coal

(m3/year)

(kWh/year)

(kg/year)

(L/year)

(L/year)

(kg/year)

Bandırma

17280202.2

81216950.7

59962301.9

10886527.4

13824161.8

25229095.3

Erdek

3976877.8

18691325.8

13799766.1

2505433.0

3181502.3

5806241.6

Gönen

11858421.7

55734582.1

41148723.4

7470805.7

9486737.4

17313295.7

Manyas

9212497.8

43298739.8

31967367.5

5803873.6

7369998.3

13450246.8

Marmara

605116.7

2844048.6

2099755.1

381223.5

484093.4

883470.4

Location

CONCLUSION and RECOMMENDATIONS
In this study, the total annual manure and biogas amount obtained by using the 2018 TUİK data
of cattle, small ruminant and poultry in Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas and Marmara districts
of Balıkesir and the equivalent of the biogas determined to other fuel types were examined.
Biogas potentials differed due to different animal density and diversity on district basis. The high
number of animals in Bandırma district caused biogas production potential and equivalent fuel
types to be higher than other districts.
Although the total amount of biogas energy detected does not meet all of the required energy
needs, it can contribute to meet the energy needs and economy of small enterprises. The use of
solid wastes in biogas production, as well as preventing environmental problems, wastes
remaining after heat generation can be considered as fertilizer in the fields.
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R Programlama Dilinde Rüzgâr Haritaları: Bandırma Örneği

Ufuk ÇELİK 1

ÖZET
Yenilenebilir enerji kaynaklarından rüzgâr enerjisi ile elektrik elde edilmesi tüm dünyada sıklıkla uygulanan
bir yöntemdir. Bu çalışmada Bandırma ilçesi ve çevresi için rüzgâr haritalarının R programlama dilinde
hazırlanması açıklanmıştır. R açık kaynak kodlu, kolay öğrenebilen ve tüm dünyadan destek gören bir
istatistik programlama dilidir. Sürekli gelişen ve güncelenen paketler ile neredeyse her alanda çalışmalar
yapılabilmektedir. Bu çalışmada R programlama dili “rWind” paketi kullanılmıştır. Rüzgâr hızı ve yönü esas
alınarak elde edilen hava verileri analize uygun hale getirilmiş Bandırma ilçesi ve çevresinin rüzgâr haritası
çıkarılmıştır. Ayrıca rüzgârgülü grafiği ile Weibull dağılımı gösterilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri, Modelleme, Rüzgâr verileri, Görselleştirme
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1. GİRİŞ
Sonu olmayan bir enerji kaynağı olarak rüzgâr Bandırma bölgesinde yüksek bir
potansiyele sahiptir. Çevre açısından temiz, yenilenebilir ve ekonomik bir enerji olan rüzgârın
yön ve şiddet haritalarının çıkarılması enerji hakkında anlamlı bilgiler ortaya koymaktadır. Ayrıca
biyolik açıdan bakıldığında kuş göçleri ve bitkilerin dağılma yolları gibi bilgilerin elde edilmesinde
de kullanılmaktadır. Bu bilgilerin analizinde coğrafi bilgi sistemleri kullanılmaktadır. Coğrafi bilgi
sistemleri enlem ve boylam verileri üzerinden belli bir zaman aralığında toplanan rüzgârın yön
ve şiddet bilgileri ile haritalar oluşturulmaktadır. Bu haritalar için kullanılabilecek ArcGis gibi
ticari yazılımlar olduğu gibi farklı yöntemlerde mevcuttur. Bunlardan bir tanesi de R
programlama dili kullanılarak rüzgâr verilerinin analizi gerçekleştirmektir.
R programlama dili açık kaynak kodlu bir istatistik dili olmakla birlikte zaman içinde
gelişim göstererek veri madenciliği gibi alanlarda da etkinliği sayesinde yaygın bir kullanıma
sahip olmuştur (Özdemir vd., 2018). Farklı paketlerin eklenmesiyle esnek bir yapıda program
geliştirilmeye imkân veren R programlama dili, rWind isimli paket sayesinde rüzgâr enerjisinin
yön ve şiddet haritalarının çıkartılmasına olanak sağlamaktadır (Fernández‐López & Schliep,
2019). Bu paket ile beraber kullanılan rworldmap paketi ise görselleştirme sağlayarak haritalar
oluşturmaktadır.
2. MATERYAL VE YÖNTEM
Bu çalışmada kullanılan veriler, www.meteoblue.com sitesinden 12.08.2019 ile
26.08.2019 tarihleri arasında elde edilen ve Şekil 1 ile gösterilen Bandırma ve çevresindeki 25
farklı noktanın rüzgâr değerlerinden oluşmaktadır. Şekil 1 için R programlama dilinde
“rworldmap” ve “rworldextra” paketleri kullanılmıştır (South, 2011, 2012). 15 günlük veriler 1
saatlik dilimlerde alınmıştır. Veri seti tarih, enlem, boylam ile rüzgâr hızı ve şiddeti alanlarını
içermektedir. Toplamda 189000 adet veri bulunmaktadır.

Şekil 17. Rüzgâr verileri enlem boylam noktaları

Veriler için Şekil 1’de gösterilen 525 noktanın rüzgâr verileri web scraping yöntemi ile
alınmıştır (Mitchell, 2013). Bu yöntem belirli bir web adresindeki verileri tarayarak istenen
alanlardaki bilginin farklı formatlarda depolanması esasına dayanır. Bu çalışmada rüzgâr verileri
csv dosyaları şeklinde alınmıştır.
Rüzgâr verilerinin görselleştirilmesi için R programlama dili kullanılmıştır (Ihaka &
Gentleman, 1996). Bu dil temel bir istatistik hesaplama dili olarak kullanılsa da eklenti paketleri
sayesinde gelişmiş uygulamalara olanak sağlamaktadır. Bu çalışmada “rWind“ paketi ile beraber
rüzgârgülü grafiği için “clifro” paketi kullanılmıştır (Seers & Shears, 2015). WeiBull Dağılımı için
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“MASS” ve “tidyverse” paketleri kullanılmıştır (Venables & Ripley, 2002; Wickham, 2017). Ayrıca
grafik ve şekiller için ggplot kütüphanesinden yararlanılmıştır (Bivand, Pebesma, & GómezRubio, 2008; Ginestet, 2011).
3. BULGULAR
Analiz sonucunda elde edilen Bandırma bölgesi ve çevresinin rüzgâr grafikleri Şekil 2 ile
gösterilmiştir. Şekilde “YÖN” olarak belirtilen grafikte 0 ile 360 derece arasında rüzgârın
yoğunluğu gösterilirken, “HIZ” oalrak belirtilen grafikte yerden 10 m yükseklikte km/s cinden
rüzgâr şiddeti yoğunluğu ifade edilmektedir.

Şekil 18. Bandırma ve çevresi rüzgâr verileri

Rüzgârın yönü ve şiddeti için Şekil 3 ile gösterilen grafik elde edilmiştir. Şekildeki oklar
rüzgârın yönünü ifade ederken, renkler ise şiddetini ortaya koymaktadır.

Şekil 19. Rüzgâr yönü ve hızı

Bandırma ilçesi 40.35 enlem ve 28.0 boylamında yer almaktadır. Bu noktadaki 15 günlük
rüzgâr hızı için çizilen histogram Şekil 4 ile gösterilmiştir.
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Şekil 20. Bandırma ilçesi rüzgar hızı histogramı

İlçenin 15 günlük rüzgâr hızı verileri için zaman serisi grafiği Şekil 5 ile gösterilmiştir.

Şekil 21. Bandırma ilçesi rüzgâr hızı verileri için zaman serisi

İlçenin 15 günlük rüzgâr hızı verileri değişimi Şekil 6 ile gösterilmiştir.

Şekil 22. Bandırma ilçesi rüzgâr hızı verileri dağılımı

İlçenin 15 günlük rüzgâr hızı dağılımı için hazırlanan rüzgârgülü grafiği Şekil 7 ile
gösterilmiştir. Rüzgârın yoğunluklu olarak kuzeydoğu yönünde olduğu görülmektedir.
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Şekil 23. Bandırma ilçesi rüzgâr hızı verileri rüzgârgülü grafiği

İlçede 15 günlük rüzgâr hızı verilerine göre elde WeiBull dağılımı grafiği Şekil 8 ile
gösterilmiştir.
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4. SONUÇ
R programlama dili ile rWind paketi kullanılarak gerçekleştirilen rüzgâr analizinde 15
günlük verilerde Bandırma bölgesindeki rüzgâr hızı, yönü ve şiddeti incelenmiştir. Yapılan
çalışmada kullanılan R programlama dilinin rüzgâr verileri analizleri için etkin bir kullanıma sahip
araç olduğu ve özellikle etkili grafikleri sayesinde diğer ücretli sistemlere göre araştırmacılar için
zaman uygun alternatif sağladığı gözlemlenmiştir. R programlama dilinin rahatlıkla
kullanılabileceği ve özellikle güçlü kodlama yapısı ve sonuç raporlarında gösterdiği tablolar ve
grafikler ile detaylı analizler yapabildiği anlaşılmıştır.
İleri dönük çalışmalar için “rWind” paketinin yanı sıra rüzgâr analizlerinde
kullanılabilecek bir başka paket olan “rbreeze” paketide değerlendirilebilir. Bu paketler
sayesinde rüzgâr analizilerinin R programlama dilinde rahatlıkla gerekleştirilebildiği ve özellikle
ek paketlerle analizlerin kapsamının genişlebileceği görülmüştür.
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Elektrik Makinalarında Kullanılan Bor İçerikli Malzemeler ve
Etkileri
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ÖZET:
Türkiye, dünya bor rezervinin yaklaşık %73 sahip olan ve bu konuda dünyanın lideri olan ülkedir. Balıkesir
ili Türkiye toplam bor rezervinin yaklaşık %20’sine sahiptir. Bandırma özelinde bakıldığında ise bu madenin
katma değeri yüksek olan ürünlere dönüştürüldüğü üretim tesisleri bulunmaktadır.
Bu çalışmada borun genel özellikleri, Türkiye’deki mevcut durumu ve kullanım alanları incelenmiştir.
Borun elektrik makinalarındaki kullanım uygulamaları olan süperiletken malzemeler ve borlu mıknatısların
avantaj ve dezavantajları sunulmuştur. Bor içerikli mıknatısların kullanımı ile yüksek güç yoğunluğuna
sahip elektrik makinalarının üretiminin mümkün olduğu belirlenmiştir. Ayrıca süperiletkenin elektrik
makinalarında kullanımı ile yüksek verimli ve daha kompakt yapıda elektrik makinalarının üretimi
sağlanmaktadır.
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Boron Containing Materials for Electrical Machines and Their
Effects

Asst. Prof. Dr. Adem DALCALI 1,2
Asst. Prof. Dr. Bulent BUYUK 2,3

ABSTRACT:
Turkey is the world leader country with nearly 73% of world reserves of boron. Balıkesir has about 20% of
Turkey boron reserves. When it is considered in Bandırma, there are production facilities where this mine
is converted to value-added products.
In this study, general characteristics of the Boron, the current status and usage in Turkey have been
investigated. Advantages and disadvantages of boron containing magnets and superconducting materials
which are applications of boron in electrical machines are presented. It has been determined that the
production of electrical machines with high power density is possible with the use of boron containing
magnets. In addition, with the use of superconductor in electrical machines, high efficiency and more
compact electrical machines are produced.
Keywords: boron, superconductor, magnet, electric machinery
JEL Code: Q40
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GİRİŞ
Bor ürün ve türevleri sahip oldukları önemli özellikler nedeniyle birçok sektörde yaygın olarak
kullanılmaktadır. Bu sektörler arasında enerji teknolojileri, malzeme teknolojileri, sağlık
uygulamaları, tarım uygulamaları ve nükleer teknoloji uygulamaları öne çıkmaktadır (Woods,
1994; BOREN, 2019; Devi vd., 2016; Büyük ve Tuğrul, 2014). Bu kadar geniş uygulama imkânı
bulan bor içerikli malzemeler nedeniyle bor stratejik bir malzeme konumundadır. Dünya bor
rezervinin yaklaşık %73’üne sahip olan ülkemiz için bor uygulamalarının önemi daha da ön plana
çıkmaktadır. Ülkemizde çıkarılan bor madenleri (kolemanit, tinkal vb.) Bandırma’da bulunan Eti
Maden İşletmeleri Bandırma asit bor fabrikalarında işlenerek yurtiçi ve yurtdışı pazara Bandırma
limanından ulaştırılmaktadır (Eti Maden, 2019). 11. kalkınma planının öncelikli sektörler
kısmında Türkiye'nin bor teknolojisine verdiği önem görülmektedir. 2019-2023 yıllarını kapsayan
bu plana göre rafine bor ürünleri ve teknolojisinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca bu
plana göre bor madeninden üretilen ürünlerin pazar payının arttırılması hedeflenmektedir.
11.kalkınma planında özellikle belirtildiği üzere enerji sektörünün ihtiyacının karşılanması
amacıyla bor madeninin aranmasına öncelik tanınmıştır (Plan, 2019). Bor içeren malzemeler
enerji sektöründe gittikçe artan bir öneme sahiptir.
BOR MADENİ VE ÖZELLİKLERİ
Bor içeren malzemeler enerji uygulamalarında farklı kullanım alanlarına sahiptir. Elementer bor
sahip olduğu yüksek enerji yoğunluğu nedeniyle füze yakıtlarında kullanılabilmektedir (Zhou ve
Bai, 2015). Doğal bor elementinin yaklaşık %20’sini oluşturan Bor-10 izotopunun yüksek termal
nötron absorbsiyon tesir kesitine sahip olması, bor içeren malzemeleri nükleer enerji
uygulamalarında önemli hale getirmiştir (Dash vd., 2016; Subramanian vd., 2010). Bor karbür
pelletleri nükleer reaktörlerde reaktör kontrolünü sağlayan kontrol çubuklarında
kullanılmaktadır (Suri vd., 2010). Ek olarak, nükleer atıkların taşınması ve saklanmasında bor
içeren malzemeler tercih edilmektedir (Plodinec, 2000). Sodyum bor hidrür hidrojen
teknolojilerinde hidrojenin emniyetli bir şekilde depolanmasına katkı sunarken (Muir ve Yao,
2011; Kojima vd., 2002). hekzagonal bor nitrür malzemeler sürtünmeyi azaltıcı özellikleri
nedeniyle motor aşınmalarının azaltılmasında kullanılabilmektedir (Ay vd., 2016). Benzer şekilde
bor katkısı ile enerji tasarrufu sağlayan uygulamalar çimento (Boncukcuoğlu vd., 2002; Kunt vd.,
2015) ve seramik (Elbeyli, 2004; Christogerou vd., 2009) sektöründe de söz konusudur. Bor
katkısı ile üretilen çimentolar hem daha düşük pişme sıcaklığında üretilmekte hem de
malzemenin mukavemet, su ve gaz geçirgenliği gibi özelliklerini iyileştirmektedir (Boncukcuoğlu
vd., 2002; Kunt vd., 2015; Davraz, 2015). Seramik sektöründe bor kullanımı ile malzemenin pişme
sıcaklığı düşürülmekte ve pürüzsüz malzeme yüzeyinin elde edilebilmesi sağlanmaktadır (Elbeyli,
2004; Christogerou vd., 2009; Davraz, 2015; Borax, 2019; Ercenk vd., 2014). Diğer taraftan
taşınabilir sistemlerin enerji kaynaklarından olan lityum iyon pillerinde bor katkısı yapılarak
pillerin yanma ve patlama özelliklerinin azaltılması, kimyasal ve elektrokimyasal dayanıklılığının
artırılması söz konusu olabilmektedir (Jankowski vd., 2016; Deng vd., 2017; Jiang vd., 2018).
Neodim-demir- bor mıknatısları oldukça yüksek BH çarpımına sahip olup düşük hacimde yüksek
güç elde edilmesine olanak sağlamaktadır (Knebl vd., 2018). Diğer taraftan Magnezyum diborür
süper iletken özellikleri nedeniyle elektrik makinaları başta olmak üzere MR cihazları (Morishige
vd., 2014), füzyon uygulamaları (Ando ve Nishio, 2005) ve yüksek hızlı trenlerde (Chung ve Kim,
2018) kullanılabilmektedir
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BORUN ELEKTRİK MAKİNALARINDA KULLANIMI
Elektrik makinalarının üretiminde kullanılan malzemeleri manyetik malzemeler, iletken
malzemeler, yalıtkan malzemeler ve sabit mıknatıslar olarak gruplandırabiliriz. Sabit mıknatıslar
sürekli bir enerji kaybı olmaksızın manyetik devrenin hava aralığına manyetik akı verme
yeteneğine sahiptirler. Elektrik makinalarında mümkün olan en küçük hacimde en az malzeme
ile en fazla güç elde etmek arzu edilen bir durumdur. Tablo 1’de farklı tipteki motorlardan 1 kg
bakır ve 1 m3 hacim başına elde edilen tork değerleri verilmiştir (Ehsani vd., 2003)
Tablo 1. Farklı Elektrik Makinalarının Tork Yoğunlukları
Makine Tipi
Sabit Mıknatıslı
Asenkron
Anahtarlamalı Relüktans

T/V (Nm/m3)
28860
4170
6780

T/Cu (Nm/kg)
28,7-48
6,6
6,1

Tablo 1’den görüldüğü üzere sabit mıknatıslı makinalar, asenkron ve anahtarlamalı relüktans
makinalara göre daha az ağırlıkta daha yüksek tork ihtiyacını karşılayabilmektedir. Endüstride
hâlihazırda farklı tipte birçok sabit mıknatıs malzemesi mevcuttur. Demir, nikel, kobalt, Alnico,
Ferrit, Samaryum-kobalt ve Neodim demir bor alaşımları endüstride mevcut kullanılan tiplerdir.
Sabit mıknatıslar, yüksek BH eğrisine ve yüksek mıknatıslanmayı giderici kuvvete sahiptirler. Bir
mıknatısın kalitesi manyetik alan şiddeti ile manyetik akı yoğunluğunun çarpımı ile ifade edilebilir
(Galioto vd., 2015; Hanselman, 2006). Tablo 2’de mıknatısların BH çarpımı ve ısıl özellikleri
verilmiştir (Tarımer ve Dalcalı, 2015).
Tablo 2. Farklı Mıknatısların Karakteristikleri
Mıknatıs Tipi
NdFeB
SmCo
AlNiCo

BHmax(kJ/m3)
200-290
130-190
70-85

Curie Sıcaklığı (C°)
310
720
830

Neodium tipi mıknatıslar yüksek BH çarpımına sahip olduklarından düşük hacim ve ağırlık
gereken uygulamalarda tercih edilebilmektedir (Knebl vd., 2018). Yapılan çalışmaları ile
laboratuvar ortamında NdFeB tipi mıknatısların enerji çarpımları 1090 kJ/m3 değerlerine kadar
çıkarılmıştır (Çakır, 2002). Günümüzde NdFeB tipi sabit mıknatıslar, elektrikli araçlar (Dalcalı ve
Ocak, 2018), maglev trenler (Çakır, 2002), robotik uygulamalar (Lee vd. 2017), nükleer manyetik
rezonans cihazları (Lee vd. 2018) ve rüzgâr türbinleri (Yang vd. 2017) gibi birçok endüstriyel
uygulamada kullanılmaktadır. Sabit mıknatısların etkisini incelemek için yapılan çalışmada
küresel bir eyleyicide 10 tip farklı mıknatıs malzemesi kullanarak mıknatıs malzemesinin eyleyici
performansına etkisini incelemiştir. Eyleyiciye ait tüm fiziksel parametreleri sabit tutarak
gerçekleştirdiği çalışmada tork değerlerini manyetostatik analizler ile elde edilmiştir. Küresel
eyleyici için en yüksek çıkış tork değerinin NdFeB tipi mıknatıslar tarafından sağlandığını
belirtilmiştir (Dalcalı, 2019). Başka bir çalışmada rüzgâr türbinlerinde kullanılmak üzere sabit
mıknatıslı senkron generatör tasarımı gerçekleştirilmiş ve düşük hızlı rüzgâr türbinlerinde NdFeB
tipi mıknatısın uygun seçim olacağını tespit edilmiştir (Htet vd. 2017). Motor tasarımı için yapılan
bir başka çalışmada mevcut aktif motor hacmi için en yüksek verim ve maksimum çıkış değerinin
NdFeB tipi mıknatıslar ile sağlandığı görülmüştür (Dalcalı ve Ocak, 2018).
Bir maddenin, enerji iletkenliğinde direncinin sıfır olması durumuna, süperiletkenlik özelliği
denir. Süperiletkenler doğru akıma karşı sıfır direnç gösterip, yüksek akım yoğunluğuna,
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manyetik alanlara karşı hassas duyarlılığa ve harici manyetik alanlardan etkilenmeme gibi
özelliklere sahiptirler. Her madde kritik sıcaklık değerine getirildiğinde süperiletkenlik özelliği
kazanır. 1980’lerin başında düşük sıcaklık değerine sahip süperiletkenler (LTS) üretilmişken 1986
yılında yeni keşfedilen malzemeler yardımıyla yüksek sıcaklık derecesine sahip iletkenler (HTS)
elde edilebilmiştir. Her süperiletken maddenin kritik sıcaklık değeri, kritik akım değeri ve kritik
manyetik alan değeri kendine hastır. Ancak uygulamada bu sıcaklık değerlerine ulaşmak kolay
olmamaktadır. Tüm çalışmalara rağmen günümüz teknolojisinde kritik sıcaklık değeri ek
düzenekler sayesinde sağlanmaktadır. Bu bakımdan alaşımlar oluşturularak kritik sıcaklık değeri
yüksek sıcaklıkta elde edilmeye çalışılmaktadır. Bu yüzden her geçen gün mevcut alaşımlara
sıcaklık değerlerini yükselten alaşımlar eklenmektedir (CCAS, 2009). Bor içerikli olan MgB2
süperiletkeni bu alaşımlardan biri olarak geniş kullanım alanına sahiptir (Cesur, 2019)
LTS malzemelerin kullanımında soğutma işlemi sıvı helyum ile sağlanabilmektedir. Ancak sıvı
helyumun üretimi ve maliyeti kullanımını kısıtlamaktadır. Bununla birlikte helyum kaynaklarının
sınır olması da ayrıca bir dezavantaj oluşturmaktadır. HTS malzemelerde ise sıvı azot ile
süperiletkenlik sağlanabilmektedir. Bu noktada HTS malzemelerin maliyetli olmaları MgB2
süperiletkeninin endüstriyel uygulamalarda kullanımının önünü açmaktadır (Cesur, 2019). Bu
alaşımın temel maddelerinden olan borun daha önce belirtildiği üzere %73’nün ülkemizde
olması dikkate alındığında bu teknolojinin ülkemiz için kritik olması kaçınılmazdır
Süperiletken teknolojisi, manyetik rezonans görüntüleme cihazlarında (Morishige vd. 2014),
nükleer manyetik rezonans cihazlarında (Huang vd., 2011), yüksek enerji fiziği hızlandırıcılarında
(Wang vd., 2017), plazma füzyon reaktörlerinde (Ando vd., 2005; Schultz vd., 2005), elektrik
generatörleri (Snitchler vd., 2011; Kurbatova vd., 2018), motorlarında (Parada vd., 2012;
Karashima vd., 2018; Terao vd., 2019), transformatörlerinde (Komarzyniec, 2018; Bai vd., 2019),
kaçak akım sınırlamada (Llambes vd., 2011) ve manyetik levitasyon prensibi ile çalışan trenlerde
(Liv vd., 2019; Chung ve Kim, 2018) kullanılmaktadır. Elektrik makinalarında elektriği iletmek için
kullanılan bakır iletkenler bu makinaların gelişimini sınırlandırmıştır. Gelişen teknolojinin
yardımıyla bakırın yerini alan yüksek ısı derecesine sahip iletkenler bu sınırlandırmaları büyük
ölçüde azaltmıştır (Corte ve Turtu, 2009). Süperiletken teknolojisi ile üretilen elektrik makinaları
bakır kullanılarak üretilen elektrik makinalarına göre boyut olarak normalden %50 daha küçük
ve ağırlık olarak ise %50 ile %75 daha hafiftirler (EHTS, 2019).
DEĞERLENDİRME
Günümüz teknolojisinde, mümkün olan en yüksek güç yoğunluğunda ve verimde elektrik
makinalarının üretilmesi talep edilmektedir. Rüzgâr türbinlerinde, elektrikli araçlarda ve diğer
endüstriyel uygulamalarda bu talebi sabit mıknatıslı motor/generatör kullanarak sağlamak
mümkündür. Bu tür makinalarda kullanılabilecek mıknatıslar değerlendirildiğinde nadir toprak
elementleri tarafından üretilebilen sabit mıknatıs malzemeleri bu ihtiyacı karşılayabilmektedir.
Nadir toprak elementler arasında ise neodium-demir-bor tipi mıknatısların en yüksek enerji
çarpanına sahip olması bu tip mıknatısları değerli kılmıştır.
MgB2 tipi süperiletken malzemelerin avantajları göz önüne alındığında bu süperiletken
teknolojisinin kullanımı hem doğa açısından hem de sıcaklık değerinin elde edilmesi açısından
avantajlıdır. Genel olarak hem süperiletken hem de mıknatıs malzemelerinin bileşeni olan borun
ülkemiz rezervi düşünüldüğünde önemi açıktır. Ek olarak, Bandırma bölgesi bor rezervi ve işleme
kabiliyeti düşünüldüğünde, bu stratejik teknolojilerde Bandırma ve çevresinin etkin rol
oynayabileceği düşünülmektedir.
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Gönen Jeotermal Enerji Sisteminin Yerel Ekonomiye Katkılarının
İncelenmesi

Dr. Öğr. Üyesi Tahsin Güler 1
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ÖZET
Günümüzde fosil yakıtların giderek azalması ve çevreye olan olumsuz etkileri yeni ve yenilenebilir enerji
kaynaklarından olan jeotermal enerjinin önemini artırmaktadır. Bu durum ülkemizde son yıllarda enerjiye
olan talebin hızla artmasıyla birlikte, mevcut potansiyel bakımından dünya beşincisi olduğumuz jeotermal
kaynakların yönetimini, etkin ve verimli kullanımını zorunlu hale getirmektedir. Ülkelerin ekonomik açıdan
giderek gelişmeleri enerjiye olan ihtiyacı da hızla arttırmaktadır. Bu nedenle ülkeler bir yandan alışılmış
enerji kaynaklarından daha ekonomik yararlanma yollarını ararken diğer yandan yenilenebilir enerji
kaynaklarından daha kapsamlı olarak faydalanma şekillerini araştırmaktadırlar. Türkiye’de 2016 yılı birincil
enerji tüketimi 138 milyon toe (ton petrol eşdeğeri) olup jeotermal enerjinin (ısı+elektrik) payı %4.4’tür.
Diğer taraftan birincil enerji üretimi söz konusu olduğunda ise yerli üretimin birincil enerji tüketimini
karşılama oranı %24 olup yerli enerji üretiminin yaklaşık %15’i jeotermal (ısı+elektrik) enerjiyle
karşılanırken, jeotermal enerji yerli kaynak büyüklüğü olarak kömür, hidroelektrik ve
biyokütle+atıklarından sonra 4. sıradadır.
Ülkemizde merkezi ısıtma sistemlerinin kullanılması milli enerji kaynağımız olan jeotermal enerjinin
kullanılması ile başlamıştır. İlk jeotermal ısıtma uygulaması 1987 yılında Balıkesir-Gönen’de başlamıştır.
Daha sonra sırası ile Simav, Kırşehir, Kızılcahamam, Afyonkarahisar ve İzmir şehirlerinde devam etmiştir.
Gönen örneği bu nedenle büyük önem taşımaktadır. Çünkü ülkemizde jeotermal enerjiden yararlanarak
şehirlerin ısıtılması hususunda ilk örneklerden birisi Gönen’de gerçekleştirilmiş ve bugüne kadar oldukça
başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu nedenle, çalışmada öncelikle bu örnek uygulamanın tanıtımı
yapılmıştır. Ayrıca çalışmada, sahanın jeolojik ve coğrafi özellikleri gösterilmeye çalışılmış, jeotermal
enerjinin kullanım alanları ve genel özellikleri üzerinde durulmuş, bu enerji kaynağının yerelde yarattığı
ekonomik ve sosyal etkileri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal Enerji, Gönen, Ekonomik Katkı, Yerel Yönetim
JEL Kodları: Q29, O40, H70
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Investigation of Contribution of Gönen Geothermal Energy
System to Local Economy

Assist. Prof. Dr. Tahsin Güler 1
Assist. Prof. Dr. Hasan Şahin 2

ABSTRACT
Nowadays, the decrease in fossil fuels and the negative effects on the environment increase the
importance of geothermal energy which is one of the new and renewable energy sources. This situation
necessitates the management, efficient and efficient use of geothermal resources, which we are the fifth
in the world in terms of current potential, with the increasing demand for energy in our country in recent
years. The economic development of countries is rapidly increasing the need for energy. For this reason,
countries are looking for ways to make more economic use of conventional energy sources and on the
other hand, they are exploring ways to make more extensive use of renewable energy sources. Turkey's
primary energy consumption in 2016 of 138 million toe (tons of oil equivalent) and geothermal energy
(heat + electricity) share of 4.4%. On the other hand, in the case of primary energy production, the ratio
of domestic production to primary energy consumption is 24% and about 15% of the domestic energy
production is met by geothermal (heat + electricity) energy; 4th place.
The use of central heating systems in our country started with the use of geothermal energy, our national
energy source. The first geothermal heating application started in 1987 in Balıkesir-Gönen. Later, it
continued in Simav, Kırşehir, Kızılcahamam, Afyonkarahisar and İzmir respectively. The example of Gönen
is therefore of great importance. Because one of the first examples of heating the cities by utilizing
geothermal energy in our country was carried out in Gönen and very successful results have been
achieved so far. Therefore, first of all, this sample application is introduced in the study. In this study,
geological and geographic features of the field have been tried to be shown, the usage areas and general
characteristics of geothermal energy have been emphasized and have been examined economic and
social effects of this energy source in the local area
Keywords: Geothermal Energy, Gönen, Economic Contribution, Local Government
JEL Codes: Q29, O40, H70
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GİRİŞ
Enerji, artan nüfus ve gelişen sanayi ile birlikte günümüzde insanoğlunun giderek daha fazla
ihtiyaç duyduğu temel unsurlardan birisi haline gelmiştir. Ülkelerin enerjiye olan ihtiyaçlarının
giderek arttığı günümüzde mevcut fosil enerji kaynaklarının tükenme sürecinde olması ve
çevreye vermiş olduğu zararlar alternatif ve daha çevreci enerji kaynaklarına yönelimi artırmıştır.
Söz konusu alternatif enerji kaynakları olarak özellikle jeotermal, güneş ve rüzgar enerjisi ön
plana çıkmakta, yenilenebilir enerji olarak adlandırılan bu kaynaklara yatırım yapılması da bir çok
ülke yönetimi tarafından teşvik edilmektedir.
Türkiye, gelişmekte ve enerji ihtiyacı hızla artmakta olan bir ülke olarak enerjide önemli oranda
dışa bağımlı durumdadır. Enerjide dışa bağımlılığın olumsuz sonuçlarından birisi ödemeler
dengesinde enerji ithalatının payının yüksek olması nedeniyle ciddi açıkların verilmesidir. Bu
durum ülkenin büyüme ve kalkınma hızını olumsuz etkilerken, merkezi yönetimden yeterli
kaynağın ayrılamaması yerel/ bölgesel gelişmişlik seviyesinde de negatif etkiler yaratmaktadır.
Yeni enerji kaynaklarının araştırılması, enerji hatlarının oluşturulması/kurulması (petrol,
doğalgaz boru hatları vb.) daha çok ulusal/uluslararası politikalarla gerçekleştirilmekte iken
çalışmanın da konusu olan yerel ekonomilerin geliştirilmesi daha çok yerel yönetimler ve ülke
içindeki yerel/ulusal girişimcilerin çabalarıyla mümkün olmaktadır. Bu bağlamda bir bölgenin
sahip olduğu doğal kaynaklar akılcı olarak değerlendirildiğinde o yörenin gelişmesine önemli
katkılar yapmaktadır. Nitekim Türkiye’nin sahip olduğu potansiyel bakımından dünya beşincisi
olduğu jeotermal kaynakların, ülke ekonomisi ve bu kaynaklara sahip yerel ekonomi açısından
önemi çok büyüktür.
Bina ısıtılmasından, sera ısıtılmasına, sağlık turizmi (kaplıca, fizik tedavi, kür merkezleri, spa vb.)
uygulamalarından, elektrik enerjisi üretimine kadar ülkemizde çok çeşitli uygulama örneklerinin
görüldüğü jeotermal kaynaklar bulundukları yörelerin gelişimine önemli katkılar yapmaktadır.
Balıkesir’in Gönen ilçesi sahip olduğu jeotermal kaynaklar bakımından ülkemizin ve Marmara
Bölgesinin önemli yerlerinden birisidir. Jeotermal enerjinin özellikle konut ısıtılması, termal
turizm ve endüstriyel kurutmada kullanıldığı Gönen’de söz konusu kaynaklar üretime, enerji
ihtiyacının karşılanmasına ve çeşitli sektörlerde istihdam yaratılmasına katkı sağlamaktadır.
TÜRKIYE’DE JEOTERMAL KAYNAKLAR
5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 3.md. 6. fıkrasında; Jeolojik
yapıya bağlı olarak yerkabuğu ısısının etkisiyle sıcaklığı sürekli olarak bölgesel atmosferik yıllık
ortalama sıcaklığın üzerinde olan, çevresindeki sulara göre daha fazla miktarda erimiş madde ve
gaz içerebilen, doğal olarak çıkan veya çıkarılan su, buhar ve gazlar (5686 S.K. md. 6) olarak
tanımlanan jeotermal kaynaklar açısından ülkemiz önemli bir potansiyele sahip bulunmaktadır.
Türkiye’nin jeotermal kaynaklar açısından zenginliğinin temel nedeni Alp-Himalaya orojenik
kuşağında yer almasıdır. Ülkemiz batıda graben, ortada havza rejimi, doğuda sıkışma tektoniği
ve kuzeyde ise Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ile tektonik açıdan çok etkili bir zon üzerindedir. Bu
tektonizmanın yarattığı kırık ve zayıflık zonlarında magma ve yeraltı sularının etkileşimi jeolojik
ve meteorolojik olayların yardımıyla jeotermal akışkanların oluşmasına yol açmaktadır (Küsek ve
diğ, 2015: 269).
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Şekil 1. Türkiye Jeotermal Enerji Kaynakları Haritası
Kaynak: http://www.mta.gov.tr/v3.0/hizmetler/jeotermal-harita
Jeotermal potansiyeli teorik olarak 31.500 MW olan ülkemizde jeotermal sahaların bölgesel
dağılımına bakıldığında potansiyelin % 78'i Ege Bölgesinde, % 9'u İç Anadolu'da, % 7'si Marmara
Bölgesinde, % 5'i Doğu Anadolu'da ve % 1'i diğer bölgelerde yer almaktadır. Şekil 1’de de
görüleceği üzere jeotermal kaynaklarımızın % 90'ı düşük (20-70 C) ve orta (70-150 C) sıcaklıkta
olup, doğrudan uygulamalarda (ısıtma, termal turizm, mineral eldesi v.s.) kullanılabilmekte, %
10'u ise yüksek (150 C den fazla) sıcaklıkta olup dolaylı uygulamalar (elektrik enerjisi üretimi) için
uygundur (MTA, 2017).
Marmara Bölgesi özelinde, Gönen ilçesinin de bulunduğu Güney Marmara’da yoğunlaşan
jeotermal kaynaklar düşük ve orta sıcaklıkta jeotermal sahalardır. Bu sıcaklıklar konut ısıtmada,
endüstriye doğrudan ısı enerjisi sağlamada (seracılıkta, balık çiftliklerinde ve endüstriyel
proseslerde) Kaymakçıoğlu ve Çirkin, 2005: 2) ve termal/sağlık turizm uygulamalarında
kullanılabilmektedir.
Ülkemizde jeotermal enerjiden faydalanma noktasında özellikle 2000’li yıllardan sonra gerek
kaynak arama gerekse bulunan kaynakları işletme bağlamında önemli ilerlemeler sağlanmıştır.
2002-2017 yıllarını kapsayan 15 yıllık bir periyotta;
 Elektrik üretimine uygun saha sayısı 16’dan 25 adede çıkmış,


Sera ısıtması 500 dönümden % 686 artışla 3.931 dönüme çıkmış,



Konut Isıtması 30.000 konuttan % 281 artışla 114.567 konut eşdeğerine çıkmış,



Elektrik Üretiminde kurulu güç 15 MWe’den % 7000 artışla 1052 Mwe' e çıkmış,



Ülke Görünür ısı kapasitesinde ise 3000 Mwt (megawatt ısı) den % 416 artışla 15.500
Mwt’e çıkmıştır.

Söz konusu rakamlar yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde önemli bir yere sahip olan
jeotermal kaynaklardan giderek daha fazla yararlanılması konusunda ciddi bir bilincin geliştiğini
göstermektedir.
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GÖNEN VE JEOTERMAL KAYNAKLAR
Balıkesir’in kuzeyinde yer alan Gönen, il merkezine 114 km mesafede olup, 2018 yılı nüfusu
73.829’ dur (TÜİK, 2019). İlçede ekonomik faaliyetler ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık üzerine
yoğunlaşmıştır. Tarımsal ve hayvansal üretimde özellikle pirinç, süt ve süt ürünleri öne
çıkmaktadır. İlçenin diğer bir önemli gelir kaynağı ise termal turizmdir. Tarih boyunca şifalı
sularıyla bilinen ilçe merkezinde termal otel ve kaplıca işletmeleri ile pansiyon şeklinde
konaklama işletmeleri bulunmaktadır.
Gönen ilçesinin jeotermal kaynaklar bakımından taşıdığı zenginlik özellikle bölgedeki diri fay
yoğunluğu ve Türkiye tektonik yapısının önemli unsurlarından olan Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın
doğu Marmara da Kuzey ve Güney olarak ikiye ayrılarak Güney kolunun Gönen’in de içinde
bulunduğu Güney Marmara’dan geçmesinden kaynaklanmaktadır (Duman ve diğ. 2014: 640,
Özalp, Emre ve Doğan, 2013: 2).

Şekil 2. Güney Marmara Fay Hattı
Kaynak: (Dağıstan, 2007: 6)
Şekil 2’de görüleceği üzere Marmara Bölgesi jeotermal kaynakları bölgenin, Gönen ilçesinin de
içerisinde bulunduğu güneyinde yoğunlaşmaktadır.
Ülke ve yöre ekonomisi açısından önemi büyük olan jeotermal kaynakların bina ısıtılmasından,
sera ısıtılmasına, sağlık turizmi (kaplıca, fizik tedavi, kür merkezleri, spa vb.) uygulamalarından,
elektrik enerjisi üretimine, sebze ve meyve kurutulmasına kadar çok çeşitli faydalanma şekilleri
bulunmakla birlikte Gönen’in sahip olduğu kaynakların düşük ve orta sıcaklıkta olması (yaklaşık
80 derece) bu kaynakların elektrik üretimi dışında ısıtmada ve içerdiği mineraller nedeniyle
sağlık/termal turizmde kullanılmasına elverişlidir.
Türkiye’de ilk jeotermal kaynaklı bölge ısıtma sistemi 1987 yılında 600 konut kapasitesi ile
Gönen’de devreye alınmıştır. Isıtılan konut sayısı 1994’te 1200’e yükselmiştir (Aslan ve Çanakçı,
2005: 400). Günümüzde ise jeotermal ile ısıtılan konut sayısı yaklaşık 2000’dir.
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Tablo 1. Gönen Jotermal Isı Sistemi Kuyuları

Kaynak: Aslan ve Çanakçı, 2005: 396
Tablo 1’ de detaylı özellikleri verilen Gönen ilçesindeki Maden Tetkik Arama (MTA) ve diğer
kuruluşlar tarafından açılan kuyulardan G1, G2, G3, G4, G5, G6, G11, G12 kuyuları devre dışıdır.
Mevcut kuyulardan G7, G8 ve G9 kuyuları yedek üretim kuyusu olarak kullanılmakta olup diğer
kuyularda üretimin aksaması halinde devreye alınmaktadır. Yukarıda bahsedilen ve reenjeksiyon
amaçlı kullanılan G14 ve G15 kuyularının dışında kalan kuyular aktif olarak üretim yapan
kuyulardır (Gönen Jeotermal A.Ş., 2019).
Gönen Jeotermal Kaynaklarının Yerel Ekonomiye Katkısı
Ülkemizde uzun bir geçmişe dayanan kamu hizmetlerinin merkezi hükümetler tarafından
gerçekleştirilmesi süreci 2000’li yıllardan itibaren değişmeye başlamıştır. Bu değişim
“desantralizasyon” olarak ifade edilen, merkezi yönetimden yerel yönetimlere yetki, görev ve
kaynak aktarılması sürecidir. Bu süreçte yerel yönetim mevzuatında yapılan değişikliklerin de
etkisiyle yerel yönetimler yerel kamu hizmetlerinin neredeyse tümünden sorumlu hale gelmiştir.
Ancak mevcut durumda yerel yönetimlerin merkezi hükümetten aldıkları mali paylar sorumlu
oldukları hizmetleri görmeye yetmemekte, dolayısıyla hemen hemen bütün yerel yönetimler
finansman sıkıntısı yaşamakta, yeni gelir kaynakları yaratma ihtiyacını hissetmektedir. Bu durum
jeotermal kaynaklara sahip olan il ve ilçeleri diğerlerine göre daha şanslı kılmaktadır.
Son 20-25 yılda vizyon sahibi yerel yöneticilerin izlediği girişimci politikalarla gerek devlet
gerekse özel sektör eliyle termal tesisler, jeotermal merkezi şehir ve sera ısıtma yatırımları hızla
artmıştır (Özbek, 2015: 69). Nitekim Gönen’in jeotermal yatırımlarına bakıldığında ilk kuyunun
1976’da açıldığı ve Türkiye’de jeotermal kaynaklı şehir ısıtma sisteminin ilk kez burada
uygulandığı görülmektedir. İlk uygulamada 600 konutla başlatılan uygulama 1994’de 1200
konuta çıkarılmış ve günümüzde sayı 2000 konuta ulaşmıştır. Bu süreçte eski hatta ilave olarak
yeni bir jeotermal hattı oluşturulmuştur.
Yerel yönetimlerin yörenin ekonomisi ve kalkınması için yerel kaynakları iyi değerlendirmesi
gerektiğinden hareketle şehrin ısıtılması Gönen Belediyesi’nin sahibi olduğu Gönen Jeotermal
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A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. 2019 yılı ısınma bedelinin 100 m2’ye kadar KDV dahil 140
TL,100 m2 üzeri her 1 m2 için 1,40 TL olarak belirlendiği ilçede konutların ortalama 120 m2
olduğu baz alındığında aylık olarak 168*2000= 336.000 TL lik bir gelir yaratıldığı görülmektedir.
Isıtma bedellerinin yılın 12 ayı alındığı ilçede 336.000*12= 4.032.000 TL gelir elde edilebilecektir.
Gönen Belediyesinin önemli gelir kalemlerinden birisi de işlettiği termal tesislerden elde ettiği
gelirdir. Gönen Belediyesinin % 98’ine sahip olduğu Gönen Kaplıca İşletmeleri A.Ş. tarafından
işletilen konaklama işletmelerinde yılın tamamında yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlere
hizmet verilmektedir. Şirketin mülkiyetinde bulunan otellerin yatak kapasiteleri aşağıdaki gibidir.





Yıldız Otel 150 Oda 318 Yatak
Park Otel 57 Oda 118 Yatak
Güneş Otel 57 Oda 126 Yatak
Yeşil Otel 72 Oda 156 Yatak

İşletmenin toplam yıllık kapasitesi 122.640 Oda ve 262.070 yataktan meydana gelmektedir.
Tablo 2. Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. 2014-2018 Gelir/Gider Tablosu

Kaynak: Gönen Kaplicalari İşletmesi Anonim Şirketi 2018 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 2. de görüleceği üzere termal konaklama işletmesi son 5 yılda; konaklama, banyo ve fizik
tedavi gibi sağlık turizmi kalemlerinden önemli miktarda gelir sağlamaktadır.
Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş.’nin 2018 yılı gelir gider tablosu detayı ise aşağıda verilmiş olup
tesisler 2018 Yılı faaliyet döneminde % 70 oda doluluk oranı ile 85.334 oda ve 166.017 yatak
satarak net 19.214.533,72 - TL gelir sağlamıştır. 2018 yılı karının 656.297,64 TL olduğu
görülmektedir (Gönen Kap. İşl. A.Ş. 2018 Yılı Faaliyet Raporu).
Tablo 3. Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. 01 / 01 / 2018 ile 31 / 12 / 2018 tarihleri arasında
oluşan Gelir – Gider Tablosu

Kaynak: Gönen Kaplicalari İşletmesi Anonim Şirketi 2018 Yılı Faaliyet Raporu
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Tablo 3.de 2018 yılı gelir ve gider kalemleri belirtilen, yaklaşık 250 kişiye doğrudan istihdam
sağlayan Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. nin yörenin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatına
yaptığı katkının önemli boyutta olduğu görülmektedir.
Yukarıda yalnızca iki belediye şirketinin jeotermal kaynakların işletilmesiyle yerel ekonomiye
milyonlarca liralık katkı yaptığı görülmektedir. Bunun yanı sıra yörenin termal turizm merkezi
olmasının diğer konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, çeyiz ve hediyelik eşya
işletmeleri, ulaşım, eğlence, içecek bayileri, mandıralar, benzin istasyonları v.b. gibi daha birçok
işletme üzerinde de olumlu ekonomik etkilere yol açtığı muhakkaktır. Yörenin kaplıca merkezi
olması önemli oranda ev pansiyonculuğunun da yaygınlaşmasını sağlayarak yöreye önemli bir
katkı yapmıştır. Bu bağlamda, turistik faaliyetlerin yörenin ve halkın ekonomik gelişmişlik
seviyesinin artırılmasında önemli bir etkisinin bulunduğu ifade edilebilir (Tunçsiper ve Kaşlı,
2008: 132-133).
SONUÇ
Gönen, sahip olduğu jeotermal kaynakların eski çağlarda da kullanıldığı, Güney Marmara’da
önemli bir merkez konumundadır. Geçmişte jeotermal kaynaklar yalnızca banyo amaçlı, şifa
dağıtan bir kaynak olarak görülürken teknolojik gelişmelerin de etkisiyle son 25-30 yılda çok farklı
kullanımlarıyla ön plana çıkmıştır. Düşük ve orta ısıda bir kaynak olarak sınıflandırabilecek olan
Gönen’in sahip olduğu jeotermal kaynaklar elektrik üretimi dışında konut ve sera ısıtılması,
kurutma, termal/sağlık turizmi ve çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılmaya elverişlidir.
Gönen’in sahip olduğu jeotermal kaynakların özellikle şehrin ısıtılmasında ve termal turizmin
hizmetinde kullanılmasıyla yerel ekonomiye milyonlarca liralık katkı yaptığı görülmektedir.
Gönen’in termal turizm merkezi olması turizmden doğrudan ve dolaylı olarak etkilenen bir çok
sektörün de yörenin kalkınmasına katkı yapmasını sağlamaktadır. Diğer taraftan çalışmada sözü
edilen belediye şirketlerinin gelir ve istihdam yaratmada yörede önemli rol oynadıkları, yerelin
kalkınmasında en önemli rolü üstlenen yerel yönetimin finansman ihtiyacının karşılanmasında
hayati öneme sahip oldukları aşikardır. Ancak bundan sonra yapılacak çalışmalarla mevcut
kaynakların arama ve sondajlar ile artırılarak jeotermal uygulamaların çeşitlendirilmesi, termal
turizmin gerek yurt içi gerekse yurtdışından geleceklere yönelik olarak sağlık turizmi alanında
geliştirilmesi, örneğin Kızılcahamam ve Afyon örneklerinde olduğu gibi kongre turizmi alanında
çalışmalar yapılması düşünülebilir.
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Gönen-Simav Jeotermal Enerji Sistemlerinin Karşılaştırılması
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ÖZET
Gün geçtikçe artan dünya nüfusu ile sanayi ve teknolojideki gelişmeler tüm dünyada enerjiye olan talebin
sürekli artmasına neden olmuştur. Günümüzde enerji ihtiyacının büyük bir kısmı fosil kaynaklı yakıtlardan
karşılanmaktadır. Mevcut tükenebilir, fosil enerji kaynaklarındaki azalma ve bu kaynakların yol açtığı
çevresel sorunlar, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını gündeme getirmiştir. Jeotermal enerji,
yenilenebilir, çevreci ve dışa bağımlı olmadan kullanılabilecek bir kaynak olması bakımından bu kaynaklar
arasında ön plana çıkmaktadır.
Bu çalışmada, Türkiye’nin ilk bölgesel jeotermal ısıtma sistemi olan Gönen jeotermal bölgesel ısıtma
sistemi ile büyük bölümü jeotermal enerji ile ısıtılan Kütahya ili Simav ilçesindeki jeotermal bölgesel ısıtma
sistemleri incelenmiş ve iki sistem karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma, Gönen ve Simav jeotermal ısıtma
sistemlerinin kuyu sıcaklıkları, kuyu debileri, kaynak kapasiteleri ve çalışma verimleri bağlamında yapılarak
sistemlerin durumuyla ilgili öneriler ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Jeotermal Enerji, Gönen, Simav, Girişimcilik, Verimlilik
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Gönen-Simav Comparison of Geothermal Energy Systems
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ABSTRACT
The increasing advances in industry and technology with the world's demand for energy in the world's
population has been continuously increased. Today, most of the energy needs are met from fossil fuels.
The decrease in existing consumable and fossil energy sources and environmental problems caused by
these sources have brought new and renewable energy sources to the agenda. Geothermal energy is a
renewable, environmentally friendly resource that can be used without being dependent on external
sources.
In this study, Turkey's first regional geothermal heating system, the majority of the regional Gonen
geothermal heating system, heated by geothermal energy Kütahya examined in the Simav geothermal
district heating systems and two systems were compared. The comparison has been made in the context
of well temperatures, well flow rates, welding capacities and working efficiencies of Gönen and Simav
geothermal heating systems and suggestions have been made regarding the state of the systems.
Keywords: Geothermal Energy, Gönen, Simav, Entrepreneurship, Productivity
JEL Codes: Q29, L26, D24

1

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü, 10200,
Bandırma/ Balıkesir /Türkiye, hsahin@bandirma.edu.tr
2 Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 10200, Balıkesir
/Türkiye, gulert1043@gmail.com

366

2. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu – UBS’19
17-19 Eylül 2019 / Bandırma - TÜRKİYE
GİRİŞ
Hızla devameden nüfus artışı, sanayileşme ve hayat standartlarındaki yükseliş vb. gelişmeler,
günümüzde enerjiye olan talebi artırmaktadır. Bu bağlamda, fosil ve hidrotermal enerjiyle
karşılanan enerji gereksinimi dünya ülkelerini değişik enerji kaynaklarına yöneltmiştir. Bu enerji
kaynaklarından birisi de yenilenebilir ve çevre dostu özelliğiyle dikkat çeken jeotermaldir
(Ökmen ve Tuncer, 2009).
Jeotermal enerji, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklıkları
sürekli olarak bölgesel atmosferik ortalama sıcaklığın üzerinde olan ve çevresindeki normal
yeraltı ve yerüstü sularına göre daha fazla erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcak
su ve buhar olarak tanımlanabilir (Çercioğlu ve Şahin, 2016). Jeotermal kaynaklar ile; elektrik
enerjisi üretimi, merkezi ısıtma, merkezi soğutma, sera ısıtması vb. ısıtma/soğutma
uygulamaları, proses ısısı temini, kurutma işlemleri gibi endüstriyel amaçlı kullanımlar,
karbondioksit, gübre, lityum, ağır su, hidrojen gibi kimyasal maddelerin ve minerallerin üretimi,
termal turizmde kaplıca amaçlı kullanım, düşük sıcaklıklarda (30 oC’ye kadar) kültür balıkçılığı,
mineraller içeren içme suyu üretimi gibi uygulama ve değerlendirme alanlarında kullanımlar
gerçekleştirilmektedir (Tunçbilek, 2015). Dünya’da var olan enerji kaynakları hızla
tükenmektedir. Buna karşılık yeni enerji kaynakları arama ve bulma, bunu kullanma yolları
araştırılmaktadır. Dolayısıyla ülkeler, bir yandan alışılmış enerji kaynaklarından daha ekonomik
yararlanma yollarını ararken, diğer yandan da yenilenebilir enerji kaynaklarından çok kapsamlı
biçimde faydalanma yollarını araştırmaktadırlar. Gerçekten de son yıllarda yenilenebilir enerji
(jeotermal, güneş, rüzgâr, hidrojen, gelgit gibi) kaynakları ekonomik olarak kullanılmaya
başlanmıştır. Söz konusu kaynaklardan daha ekonomik yararlanmak için de, araştırmalar devam
etmektedir (Mollahüseyinoğlu, Onat, Onar ve Okuyan, 2005). Üretim harcamaları içinde
ısıtmanın payı %60’lara kadar yükseldiğinden, seracılıktaki başarı bu oranın düşürülmesine
bağlıdır. Bunun en etkin yolu ise doğal ısı kaynaklarından yararlanmaktır. Nitekim son yıllarda
seracılığın yaygın olduğu diğer birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye’de de jeotermal enerjiye talep
giderek artmaktadır (Karaman ve Kurunç, 2004).
Bina ısıtılmasından, sera ısıtılmasına, sağlık turizmi (kaplıca, fizik tedavi, kür merkezleri, spa vb.)
uygulamalarından, elektrik enerjisi üretimine kadar ülkemizde çok çeşitli uygulama örneklerinin
görüldüğü jeotermal kaynaklar bulundukları yörelerin gelişimine önemli katkılar yapmaktadır.
Balıkesir’in Gönen ilçesi ve Kütahya’nın Simav ilçesi sahip olduğu jeotermal kaynaklar
bakımından ülkemizin Marmara ve Ege Bölgesinin önemli yerleridir. Jeotermal enerjinin özellikle
konut ısıtılması, termal turizm ve endüstriyel olarak kullanıldığı Gönen ve Simav’da söz konusu
kaynaklar üretime, enerji ihtiyacının karşılanmasına ve çeşitli sektörlerde istihdam yaratılmasına
önemli katkılar sağlamaktadır.
JEOTERMAL ENERJİ
Jeotermal enerji, temiz, ucuz, yenilenebilir ve çok farklı formatlarda kullanılma potansiyeline
sahip bir enerji türüdür (Demirbaş, 2008: 1890). Yenilenebilir enerji, özellikle fosil enerji
kaynaklarının kullanımıyla ortaya çıkan çevresel olumsuzluklar ve duyarlılık bağlamında hızla
önem kazanmaktadır (Kaygusuz, 2009: 535). Jeotermal (jeo-yer, termal-ısı anlamına gelir)
yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su,
buhar ve gazlardır. Jeotermal enerji de bu jeotermal kaynaklardan ve bunların oluşturduğu
enerjiden doğrudan veya dolaylı yollardan faydalanmayı kapsamaktadır. Jeotermal enerji yeni,
yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez, ucuz, güvenilir, çevre dostu, yerli ve yeşil bir enerji
türüdür.
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Jeotermal enerji; yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, sıcaklığı
sürekli 200’den fazla olan ve çevresindeki normal yer altı ve yer üstü sularına oranla daha fazla
erimiş mineral, çeşitli tuzlar ve gazlar içerebilen sıcaklık su ve buhar olarak tanımlanabilir. Düşük
(20-70oC), orta (70-150oC) ve yüksek (150oC’den yüksek) entalpili (sıcaklıklı) olmak üzere
genelde üç gruba ayrılmaktadır. Jeotermal enerji, elektrik üretiminden, konut ısıtmaya ve çeşitli
amaçlar için sıcak su sağlamaya kadar çok değişik amaçlarla kullanılmaktadır (Bhardwaj ve
Tiwari, 2008: 846).
Dünya nüfusunun hızla artması, hızlı sanayileşme gibi etkenler enerji alanındaki yatırımları,
bilimsel ve teknolojik çalışmaları etkilemektedir. Uluslararası bir boyut kazanan bu enerji
sorununun çözülmesi için yeni enerji kaynaklarının bulunması ve geliştirilmesi gerekmektedir.
Şu sıralar enerji ihtiyacının büyük bir kısmını teşkil eden fosil kökenli yakıtların ham maddesi olan
petrol rezervlerinin sınırlı olması ve 21. yüzyılın ilk yarısı içinde bu fosil kökenli yakıtların
tükenmesi kaçınılmazdır. Bu açıdan, dünya ülkeleri yenilenebilir enerji kaynakları arayışını
hızlandırıp daha çok yararlanma yollarını araştırırken daha farklı ve yeni enerji kaynakları bulmak
durumundadır (Kellegöz M. ve Özkan, 2004). Dünya üzerindeki yoğunlaştığı bölgeler Şekil 1’de
gösterilen jeotermal kaynaklar, önemli ölçüde elektrik ve ısı enerjisi eldesinde kullanılmaktadır
(Şahin, Güler, 2013).

Şekil 1. Jeotermal Rezervuar Sıcaklık Noktaları (Tunçbilek, 2015)
Dünyada jeotermal enerjinin çok çeşitli kullanım alanları olmakla birlikte ağırlıklı kullanımın ısı
pompaları ve termal turizm olduğu (Şekil 2) görülmektedir.
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Şekil 2. Kurulu gücün kullanım alanlarına göre dağılımı (Lund, 2005)
Jeotermal kaynaklar ile elektrik enerjisi üretimi, merkezi ısıtma, merkezi soğutma, sera ısıtması
vb. ısıtma/soğutma uygulamaları, proses ısısı temini, kurutma işlemleri gibi endüstriyel amaçlı
kullanımlar, karbondioksit, gübre, lityum, ağır su, hidrojen gibi kimyasal maddelerin ve
minerallerin üretimi, termal turizm'de kaplıca amaçlı kullanım, düşük sıcaklıklarda (30 °C'ye
kadar) kültür balıkçılığı, mineraller içeren içme suyu üretimi gibi uygulama ve değerlendirme
alanlarında kullanımlar gerçekleştirilmektedir.

Şekil 3. Türkiye jeotermal enerji potansiyeli bölgesel dağılımı (Arslan, 2008)
Ülkemizin sahip olduğu jeotermal enerji potansiyelinin bölgeler arası dağılımına bakıldığında
(Şekil 3) Simav havzasının da yer aldığı Ege Bölgesinin kaynakların %77,94’üne sahip olduğu
görülmektedir.
Ülkemizde, son yıllardaki artışla turizm ve sağlık amaçlı termal tesis sayımız bugün 350'ye
ulaşmış, bunun yanında 2013 yılı sonu itibariyle sera ısıtması 2.924.000 m 2; konut ısıtması ise
89.443 konuta yükselmiştir. Jeotermal enerjiyle üretilebilecek elektrik potansiyelimiz ise teorik
olarak yaklaşık 2.000 MWe olarak tahmin edilmektedir. 2013 yılı sonu itibariyle, EPDK'dan üretim
lisansı almış olanlarla birlikte ülkemizin jeotermal elektrik üretim potansiyeli 706,4 MWe’e
ulaşmıştır. Bu rakamın 2023 yılı sonuna kadar 1.000 MWe’e ulaşması beklenmektedir. Ülkemizde
bugün 15 adet jeotermal enerji santrali mevcut olup, kurulu güç 404.9 MWe düzeyine ulaşmıştır
(http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Jeotermal).
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Ülkemizde jeotermal enerjiden endüstriyel amaçlı kullanım çok düşük seviyededir. Bu konuda
önemli bir potansiyelimiz bulunmaktadır. Örneğin; jeotermal sahalara yakın konumdaki tüm
fabrikalar proses ısısı ve mekan ısıtma amaçlarıyla jeotermal enerjiden yararlanabilirler. Özellikle
Ege ve Marmara bölgeleri, hem yoğun endüstri bölgelerine, hem de önemli jeotermal sahalara
sahiptir. Jeotermal enerjiden çeşitli alanlarda üretim yapmak mümkündür. Şu an ülkemizde
jeotermal akışkanlardan kuru buz üretimi, sıvı CO2 üretimi ve kalsiyum karbonat üretimi
yapılmaktadır.

Şekil 4. Ülkemizdeki jeotermal bölgesel ısıtma sistemleri (MTA, 2015)

Son dönemde artan çalışmalarla 2005 yılında 170 olan keşfedilmiş jeotermal saha sayısı
günümüz itibariyle 190’a ulaşmıştır. Bunlardan 6 tanesi elektrik üretimine uygun olan AydınUmurlu (150 °C), Aydın-Sultanhisar (146 °C), Aydın-Bozköy (143 °C), Aydın-Atça (124 °C) ve
Aydın-Pamukören (188°C), Nazilli-Bozyurt (127°C) jeotermal sahalarıdır (MTA, 2015). 2009 yılı
içerisinde 19 adet kuyuda çalışmalar tamamlanmış olup toplam 18.231 m sondaj yapılmış, ülke
potansiyeline 240 Mwt enerji ilave edilmiştir. Bu sahalardan Aydın-Pamukören rezervuarda 850
m’de 188 °C sıcaklık içeren sahası Türkiye’nin 4. en sıcak jeotermal enerji alanıdır (MTA, 2015).
Türkiye’de elektrik üretimine uygun potansiyel içeren 17 adet saha bulunmaktadır ve bu
sahaların tamamı Batı Anadolu’da yer almaktadır. Bu sahalarda üretim yapan kurulu güç 91,7
Mwe dir. Tüm bu sahaların geliştirme çalışmaları tamamlandığında bu kapasite 630 Mwe’ ye
çıkarılabilecektir. Bugün için bu sahalardan Denizli-Kızıldere’de 15 Mw ve 5 Mw, AydınSalavatlıda 7,4 Mw ve 9,5 Mw, Aydın Germencikte 47,4 Mw ve Çanakkale’de 7,5 Mw kurulu güce
sahip santralden elektrik üretilmektedir. Ayrıca MTA Genel Müdürlüğü tarafından keşfedilmiş
diğer sahalardan Aydın-Umurlu, İzmir-Seferihisar, Aydın-Atça ve Aydın-Bozköy’de gerek
sözleşme, gerekse ihale yolu ile yatırımcılara devredilmiş sahalarda santral inşa çalışmaları
devam etmektedir (MTA, 2015).
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BALIKESİR GÖNEN JEOTERMAL ENERJİ SiSTEMİ
Balıkesir’in kuzeyinde yer alan Gönen, il merkezine 114 km mesafede olup, 2018 yılı nüfusu
73.829’ dur (TÜİK, 2019). İlçede ekonomik faaliyetler ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık üzerine
yoğunlaşmıştır. Tarımsal ve hayvansal üretimde özellikle pirinç, süt ve süt ürünleri öne
çıkmaktadır. İlçenin diğer bir önemli gelir kaynağı ise termal turizmdir. Tarih boyunca şifalı
sularıyla bilinen ilçe merkezinde termal otel ve kaplıca işletmeleri ile pansiyon şeklinde
konaklama işletmeleri bulunmaktadır. Gönen havzasında, biri Gönen ilçe merkezi içinde (Kaplıca
kaynağı), diğeri bunun 14 km güneybatısında (Dağ ılıcası) olmak üzere iki sıcak su kaynağı
mevcuttur. Ayrıca kaplıcanın 1 km kadar doğusunda kullanılmayan bir başka sıcak su kaynağı da
mevcuttur (Aslan, 2010).
Türkiye’de ilk jeotermal ısıtma uygulaması 1964 yılında Gönen (Balıkesir) Park Oteli’nin ısıtılması
ile gerçekleşmiştir. 1987 yılında Türkiye'nin ilk jeotermal merkezi ısıtma sistemi de yine Gönen,
Balıkesir'de işletmeye açılmıştır. Gönen’de 2400 konut, 56 adet tabakhane, 2000m² sera ve 600
yataklı otellerin ısıtma, tabakhanelerin proses sıcak suyu sistemi yatırımı inşaat ve montajı Nisan
1987’de başlanmış ve Ekim 1987’den beri de işletilmektedir. Özellikle 1982 yılından itibaren hız
kazanan jeotermal enerji araştırmaları sonucunda ısıtmacılık endüstriyel uygulamaların yanısıra
termal turizm ve balneolojik uygulamalara elverişli çok sayıda jeotermal alan belirlenmiştir
(Gönen Kaplıca İşl. A.Ş., 2019).
Gönen jeotermal bölgesel ısıtma sisteminde boru hatları, jeotermal hatlar ve şehir dağıtım
hatları olarak iki ayrı kısımdan oluşmaktadır. Jeotermal hatlar, üretim ve reenjeksiyon hattı
olarak iki bölümden oluşmaktadır. Şehir dağıtım hattı, 1. etap ve 2. etap olmak üzere birbirinden
bağımsız iki ayrı güzergahtır. Şekil 5 jeotermal bölgesel ısıtma sisteminin jeotermal ve şehir
dağıtım boru hatlarını göstermektedir. Şekil üzerinde kırmızı renk jeotermal, mavi renk 1. etap
şehir dağıtım ve pembe renk 2. etap şehir dağıtım hattını göstermektedir.
Gönen jeotermal şehir dağıtım boru hattı yaklaşık 1. etap 6.5 km x 2 (gidiş ve dönüş) ve 2. etap
7 km x 2 (gidiş ve dönüş) olmak üzere toplam 27 km uzunluğundadır. Sistemde jeotermal hatta
DN 300 yalıtımlı çelik boru, diğer hatlarda ise yalıtımlı cam elyaf takviyeli plastik (CTP) boru
kullanılmıştır. Şehir içerisinde 1. etap DN 50 boru hatları polipropilen (PPR) boru ile diğer
çaplardaki gidiş ve dönüş dağıtım boruları ve 2. etabın tümü yalıtımlı CTP boru ile döşenmiştir.
Tüm boru hatları yaklaşık 1 m derinlikte toprağa gömülü olarak döşenmiştir. Şehir hattında
tabakhane sistemi ile entegre çalışan su takviye sistemi borularda eksilen suyu
tamamlamaktadır. İşletme sırasında sistemdeki çeşitli sızıntı ve kaçaklardan dolayı sisteme su
takviyesi gerçekleştirilmektedir. Takviye edilen su, yumuşatma işlemine tabi tutulduktan sonra
sisteme verilmektedir. Jeotermal kuyu ve boru hatlarında ise korozyon veya kabuklaşmayı
önleyici herhangi bir inhibitör sistemi kullanılmamaktadır (Aslan, 2010).
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Şekil 5. Jeotermal bölgesel ısıtma sistemi dağıtım boru hatları (Aslan, 2010)

Ülkemizde jeotermal enerjinin en yaygın kullanım alanlarından birisi konutların ısıtılmasıdır.
Gönen jeotermal bölgesel ısıtma sisteminde, kapalı devrede dolaşan temiz su sirkülasyon
pompaları vasıtası ile dağıtım hatlarına ve dolayısıyla evlerdeki radyatörlere ve aynı zamanda
kullanım sıcak suyu üreten boylere gönderilmektedir. Böylece bölgesel ısıtma sistemi kış
aylarında ısıtma ve sıcak su, yaz aylarında ise kullanım sıcak suyu amaçlı olmak üzere farklı
kademelerde çalıştırılarak 12 ay boyunca aktif tutulmaktadır. 2019 yılında güncellenen jeotermal
konut abone listesine göre sistemde ortalama 2200 abone bulunmaktadır. Konutların 2019 yılı
aylık ısınma bedeli 140 TL/100m2 olup 100 m2 ’den büyük konutlarda bu değerlere birim fazla
alan için 1.40 TL/m2 artırım yapılmaktadır ve 30m2 ‘ye kadar olan işyerleri için aylık KDV dahil
88,00-TL olarak belirlenmiş olup, 30 m2 üzeri 1 m2 için 1,40TL olarak belirlenmiştir.
Bilindiği gibi, jeotermal enerjinin ilk kullanım şekli tedavi amaçlıdır. Antik çağlardan bu yana
Anadolu’da kurulan tüm uygarlıklar doğal olarak yüzeye çıkan termal sulardan yararlanmışlardır.
Günümüzde bu yararlanma biçimi turizm faaliyetleriyle birleşerek çok önemli bir sektör haline
gelmiştir. Gönen Kaplıcası en eski ve en çağdaş kaplıca tedavi merkezlerinden birisidir. Termal su
turistik tesislerde ve fizik tedavi ünitesinde sağlık amaçlı olarak kullanılmaktadır. Gönen
Kaplıcaları İşletmesi A.Ş. bünyesinde bulunan 795 yatak kapasitesi, 7 termal havuz 36 ve 75
hasta kapasiteli fizik tedavi ünitesine sahip 4 otelden oluşan termal kompleksin ısıtma ve sıcak
su (termal su) ihtiyacı jeotermal enerji ile karşılanmaktadır (Aslan, 2010).
Gönen Sahasında M.T.A. Genel Müdürlüğü ve özel şirket tarafından toplam 17 adet sondaj
kuyusu açılmıştır. 1976 yılından itibaren yapılan sondajların kısa tanıtımı şöyledir (Aslan, 2010);
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Tablo 1. Gönen Jeotermal Bölgesel Isıtma Sistemi mevcut jeotermal kuyular
KUYU ADI
G-1 Sondajı
G-2 Sondajı
G-3 Sondajı
G-4 Sondajı
G-5 Sondajı
G-6 Sondajı
G-7 Sondajı
G-8 Sondajı
G-9 Sondajı
G-10 Sondajı
G-11 Sondajı
G-12 Sondajı
G-13 Sondajı
G-14 Sondajı
G-15 Sondajı
G-16 Sondajı
G-17 Sondajı

Durum
Reenjeksiyon
Reenjeksiyon
DSI
30
27
7
24
7
30
Reenjeksiyon
Reenjeksiyon
33
30

DERİNLİK
(m)
133
534
308
316
332
385
325
280
560
265
816
502
356
325
188
216
230

l/s

Üretim
m3/h

Enerji
(kcal/h)

SICAKLIK
(ºC)
82
82
79

50
20
20
8
20
8

72
72
29
72
29

994896
1065960
1392854
1918728
938045

20

72

1918728

77
80
62
64
94
73
79
72
78

25
20

90
72

3286710
1065960

80
62

Seviye
mak S
27
20

31
22

18
30
15
12
10
28
29
25
18
20

22
61
24
21
48
52
60
26
22
24

29
24

54
55

İlçede jeotermal enerjinin endüstriyel amaçlı kullanımı, Karşıyaka Mahallesinde bulunan 40 adet
tabakhane tesisinin sıcak su ihtiyacının karşılanması şeklinde gerçekleşmektedir. Ortalama 60
°C’ye kadar ısıtılan su tabakhane tesislerine ihtiyaç doğrultusunda gönderilmektedir.
Tabakhaneler için 2019 yılı Talep karşılığında 200 ton sıcak su karşılığı peşin 990,00-TL olarak
fatura edilecektir.Talep olmadığında, sayaçtan okunmak suretiyle m3 fiyatı 6,50-TL den sıcak su
kullanım bedeli olarak fatura edilmektedir (Gönen Jeotermal A.Ş., 2019).
Yerel yönetimlerin yörenin ekonomisi ve kalkınması için yerel kaynakları iyi değerlendirmesi
gerektiğinden hareketle şehrin ısıtılması Gönen Belediyesi’nin sahibi olduğu Gönen Jeotermal
A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir. 2019 yılı ısınma bedelinin 100 m2’ye kadar KDV dahil 140
TL, 100 m2 üzeri her 1 m2 için 1,40 TL olarak belirlendiği ilçede konutların ortalama 100 m2
olduğu baz alındığında aylık olarak 140*2000= 280 000 TL lik bir gelir yaratıldığı görülmektedir.
Isıtma bedellerinin yılın 12 ayı alındığı ilçede 280 000*12= 3 360 000 TL/yıl gelir elde
edilmektedir.
Gönen Belediyesinin önemli gelir kalemlerinden birisi de işlettiği termal tesislerden elde ettiği
gelirdir. Gönen Belediyesinin % 98’ine sahip olduğu Gönen Kaplıca İşletmeleri A.Ş. tarafından
işletilen konaklama işletmelerinde yılın tamamında yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlere
hizmet verilmektedir. Şirketin mülkiyetinde bulunan otellerin yatak kapasiteleri aşağıdaki gibidir.
 Yıldız Otel 150 Oda 318 Yatak
 Park Otel 57 Oda 118 Yatak
 Güneş Otel 57 Oda 126 Yatak
 Yeşil Otel 72 Oda 156 Yatak

İşletmenin toplam yıllık kapasitesi 122.640 Oda ve 262.070 yataktan meydana gelmektedir.
Yukarıda yalnızca iki belediye şirketinin jeotermal kaynakların işletilmesiyle yerel ekonomiye
milyonlarca liralık katkı yaptığı görülmektedir. Bunun yanı sıra yörenin termal turizm merkezi
olmasının diğer konaklama işletmeleri, yiyecek-içecek işletmeleri, çeyiz ve hediyelik eşya
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işletmeleri, ulaşım, eğlence, içecek bayileri, mandıralar, benzin istasyonları v.b. gibi daha birçok
işletme üzerinde de olumlu ekonomik etkilere yol açtığı muhakkaktır. Yörenin kaplıca merkezi
olması önemli oranda ev pansiyonculuğunun da yaygınlaşmasını sağlayarak yöreye önemli bir
katkı yapmıştır.
KÜTAHYA SİMAV JEOTERMAL ENERJİ SİSTEMİ
Batı Anadolu bölgesi graben sistemi ve bu sistemi oluşturan kırıklar üzerinde yer alan Kütahya,
jeotermal kaynaklar açısından ülkemizin zengin sayılabilecek illerinden birisidir. Bu
kaynaklardan, halen sağlık turizmi ısınma amaçlı olarak sınırlı miktarda yararlanılmaktır. İl
bazında 12 değişik merkezde, sıcaklıkları 40–162 °C arasında değişen jeotermal potansiyelin çoğu
kaplıca şeklinde olup, bu potansiyelin entegre tesislerle daha faydalı hale getirilebileceği
düşünülmektedir. Termal Turizm Merkezleri oluşturulması çalışmaları esnasında Kütahya’daki
altı merkez “Termal Turizm Merkezi” ilan edilmiştir (http://www.mta.gov.tr). Bu merkezler;
Yoncalı, Ilıca-Harlek, Gediz-Ilıcasu, Gediz-Muratdağı, Emet-Yeşil-Kaynarca, Simav-Eynal
kaplıcaları olup, bu kaynakların büyük bölümünde yeterli tesis olasına rağmen daha da
geliştirilerek aktif dış turizmin hizmetine sunulabilir.
Ege bölgesi jeotermal enerji açısından zengin bir potansiyele sahip olup jeotermal seracılıkta ilk
sırada yer alır (Kendirli ve Çakmak, 2010). Kütahya’nın Simav ilçesi 2014 yılına göre Türkiye’deki
jeotermal sera alanlarının %8.8’ine sahiptir. Simav 1568 km² yüz ölçüme sahip olup bağlı olduğu
Kütahya il merkezine 143 km uzaklıktadır. İlçe merkezinin nüfusu 26500’dir (Türkiye İstatistik
Kurumu, 2018). Akdağ, Eğrigöz Dağı, Şaphane Dağı ve Simav Dağı’nın ortasında Simav Grabeni
olarak adlandırılan çöküntü ovasının güneydoğusunda yer alan ilçenin denizden yüksek liği 825
m olup belediye teşkilatı 1868 yılında kurulmuştur. Jeotermal kaynaklar açısından ülkemizin
önemli bir yerleşimi olan Simav havzasındaki jeotermal kaynaklar sıcaklık, debi ve basınç
değerleri bakımından konutlarda ısınma, termal turizm, seracılık, endüstriyel kullanım ve elektrik
üretimi için oldukça elverişlidir (Arslan ve ark., 2006a, 2006b; Köse, 2005; Maden Tetkik Arama
Genel Müdürlüğü, 2005; Şahin, Güler, 2013).
Yaklaşık 3000 yıldan beri kaplıca hamamı olarak kullanılan Kütahya Simav bölgesinde, 1980’li
yılların ikinci yarısında değişik amaçlı kullanımlar (konut ısıtması, sera ısıtması, termal turizmi
vb.) için çalışmalar başlatılmıştır. 1989 yılında fizibilite raporu hazırlatılarak jeotermal enerji ile
konutların ısıtılması için ilk ciddi adım atılmıştır. 3500 konutluk 1.etap 1992 yılında
tamamlanmıştır (Simav Belediyesi, 2019). Simav jeotermal enerji merkezi ısıtma sistemi yatırımı
için Çevre Bakanlığı’ndan kredi sağlanmıştır. Ayrıca, abonelerden iki yıllık abonman ücretleri
peşin alınmıştır. Her abone, bina içi tesisatlarını kendi yaptırmaktadır. Tesisat projesine göre,
kontrol ve denetim Simav Belediyesi tarafından yapılmaktadır. 1992 yılı Aralık ayında devreye
alınan I. Etap yatırımın maliyeti 2.382 milyon $’dır. Tesis, kendisini 4 yıl gibi kısa bir sürede amorti
etmiştir.
Simav merkezi ısıtma sistemini Eynal jeotermal sahasındaki 720 m derinlikte, 70 l/s debide ve
162°C sıcaklıktaki kuyu beslemektedir. Şu andaki yaklaşık 11000 konutun jeotermal merkezi
ısıtılması ve kullanım sıcak suyu temini için en soğuk havada en fazla 55 l/s jeotermal su
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kullanılmaktadır. Kızgın su kuyu başı sıcaklığı 55 l/s debide, 145 °C olmaktadır. Jeotermal su, ilçe
girişinde bulunan jeotermal eşanjör merkezine yaklaşık 4500 m’lik bir boru hattı ile
taşınmaktadır. Kuyu başı sistemindeki pompalar ısı ihtiyacına göre kademeli olarak devreye
girmektedir. Jeotermal su boru hattı yaklaşık 1.5 m derinlikte gömülü olan özel paket borular ile
yapılmaktadır. Bu boru hattı 10000 konuta yetecek şekilde projelendirilmiştir. Kuyudaki
kabuklaşmayı önlemek için kimyasal madde enjekte edilmektedir. Jeotermal enerji, merkezde
bulunan plate tip eşanjör vasıtası ile şehir konut ısıtması ve kapalı çevrimdeki temiz soğuk suya
aktarılmaktadır. Isıtılmış bu su şehir içindeki kapalı devrede dolaşmaktadır. Yeni düzenlemeye
göre her konuta bir eşanjör yerleştirilmiştir. Konut içinde kapalı devre dolaşım yapan şebeke
suyu konut girişindeki eşanjörden enerji devri ile ısıtılıp, kalorifer peteklerine ve kullanma
musluklarına verilmektedir. Şehir girişindeki eşanjör merkezine gelen jeotermal su şehir içi kapalı
devredeki suya enerji devri yapıp tekrar 4.5 km dönüş borusundan geri nakledilerek yeraltına
reenjeksiyon yapılmaktadır (Özav, 1995). Şekil 6’da Simav bölgesel ısıtma sistemi şehir şebekesi
dağıtım hatları gösterilmektedir.

Şekil 6. Simav bölgesel ısıtma sistemi Şehir Şebekesi dağıtım hatları (Şentürk, 2009)
Şehir merkezindeki diğer konutların da merkezi sistemle ısıtılması için yapılan çalışmalar da
hedeflere önemli oranda ulaşıldığı görülmektedir. Daha önce kömür ya da sıvı yakıtla ısıtılan
kaloriferli konutlara basit birkaç değişiklik yapılarak jeotermal enerji ile ısıtılmış sıcak su
verilmektedir. Soba ile ısıtılan konutlara ise öncelikle kalorifer ve sıcak su sistemi döşenmesi
gerekmektedir. Bu sistemde, konutların ısıtılmasında kullanılan boru ve donanımlar odaların
tabanına döşenmektedir. Söz konusu sistem kalorifer peteği kullanılarak yapılan ısıtmaya göre
daha ekonomik ve daha kullanışlıdır (Özav, 1995; Simav Belediyesi, 2019). Simav jeotermal
merkezi ısıtma sistemi şematik olarak Şekil 7’de verilmiştir.
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Şekil 7. Simav’da jeotermal enerji merkezi ısıtma sistemi (Şahin, 2005)

Şekil 7 incelendiğinde; sirkülasyon pompaları ısı yüküne bağlı olarak frekans dönüştürücüleri
aracılığıyla debi, basınç ve devir sayısı değerleri ayarlanarak çalıştırılır. Konutlarda bulunan
boylerlerde merkezi sistemden gelen sıcak su temiz şebeke suyudur.

Tablo 2. Simav belediyesi Eynal kaplıcaları sıcak su kuyuları (Simav Belediyesi, 2019)
Kuyu no

Yapıldığı yıl

Derinlik

E-1
E-2
E-3
EJ-1
EJ-2
E-4
E-5
E-6
E-7
E-8
EJ-3
E-9
E-10
E-11
E-12

1985
1985
1985
1987
1990
1994
1994
1994
1997
1997
1997
2005
2005
2005
2005

68.8
149.5
150
725.2
958
220
300
196.6
475
205
424
208
288
502
400

Kuyu dibi
sıcaklığı (0C)
142.5
158
149
162.4
157.47
98
97
157
58
161
151
98
108
99
84 kompresör

Debi

Basınç

Üretim şekli

50
72
1
1
6
60-80
0.3
50
40-60
60
80-110
35
8

2
5
4.5
4
3.5-4
4.5
4.5
3.5 tahmin
-

Artezyen
Artezyen
Artezyen
Artezyen
Artezyen
Artezyen
Artezyen
Artezyen
Artezyen
Artezyen
Artezyen
Artezyen
Artezyen
Artezyen

Not: Bu debi değerleri sondajların ilk üretim değerleridir.

Günümüzde Simav Belediyesi, tamamı Eynal bölgesinde ve toplam sayıları 15 olan jeotermal
kuyularından sağladığı jeotermal akışkanı, ilçe merkezinde bulunan konutların ve Eynal
bölgesindeki sera ve kaplıcaların ısıtılmasında kullanmaktadır. Tablo 2’de Simav’da bulunan
Eynal kaplıcalarındaki sıcak su kuyularına ait bilgiler verilmiş olup, toplam 15 jeotermal kuyunun
değişik derinlik ve basınçlarda farklı yıllarda açıldığı görülmektedir (Şahin, 2005).
Sıcak su kuyularından alınan 120°C-160°C üzerindeki kızgın sulu buhar seperatör tanklarında gaz
ve buharı alınıp 98°C düşürüldükten sonra pompalar vasıtası ile 4300 m. uzunluğunda özel paket
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çelik izolasyonlu borular ile toprak altından Simav Eşanjör Merkezine 1°C sıcaklık kaybı ile
getirilerek burada jeotermal sıcak suyun ısısı, eşanjörler vasıtası ile temiz sıcak suya aktarılarak
yine özel paket çelik borular ile şehir içine, buradan da abonelere bina içi eşanjör ve boyler
aracılığı ile tekrar temiz sıcak su verilmektedir.
Jeotermal enerji ile merkezi ısıtma sistemi ile 1985 yılından sonra Simav Eynal Kaplıcalarında
Belediye ve Özel İdarenin desteği ile MTA Genel Müdürlüğü'ne açtırılan sıcak su kuyularından
yüksek sıcaklık derecesi ve yüksek akışkan debisinde sıcak su alınması ile Eynal Kaplıcaları'ndaki
otel ve motellerde de Türkiye'de jeotermal enerji ile ısınma sağlanmıştır. Simav jeotermal
alanındaki mevcut kaynaklardan kaplıca turizminin yanında, merkezi ısıtma ve sera tarımcılığı da
yapılmaktadır. Simav-Eynal jeotermal sahasında bulunan kaynakların sıcak su debisi, Simav'da
önemli bir jeotermal kompleks kurmaya elverişlidir. Sanayi kuruluşlarının bulunmadığı ve işsizlik
oranının yüksek olduğu yörede jeotermal enerjinin endüstriyel kullanımı yetersiz bir seviyededir.
Jeotermal akışkanın ısısının bölgesel ısıtma sistemi için çok yüksek olması nedeniyle entegre tesis
ile elektrik enerjisi üretimi, atık ısı ile de ilçenin ısıtılması, endüstriyel kullanım, sera ve termal
tesislerin ısıtılmasının uygun olacağı (Şahin ve Güntürkün, 2008) görülmektedir.
Eylül 2019 tarihi itibari ile konutlar için aylık KDV dahil 1 m2 için 1,64 TL olarak belirlenmiştir.
1115184 m2 konut ısıtılması yapılmakta olup ortalama 100 m2 için yaklaşık 11151 konutta ısıtma
yapılmaktadır (Simav Belediyesi, 2019). Ayrıca sera ısıtmasında seranın 1 m2 için 0,177TL olarak
birim ücret belirlenmiştir. 2019 Eylül tairihi itibari ile yaklaşık 114 abone için 164000 m2 sera
ısıtması yapılmaktadır. Toplam ısıtılan konut 1115184 m2 * 1,64= 1 828 902 TL aylık gelir, yıllık
ise 8 ay üzerinden 1 828 902 * 8 = 14 631 216 TL/yıl gelir elde edilmektedir. Ayrıca seralar için
164000*0,177*8=232 224 TL / yıl gelir elde edilmektedir.
SONUÇ
Dünyada fosil enerji kaynaklarının hızla azalması ve bu bağlamda belirginleşen enerji krizi,
doğayla barışık ve yenilenebilir nitelikli alternatif enerji kaynaklarından biri olarak jeotermal
enerjiyi öne çıkarmaktadır. Ancak bu enerjinin kullanımında yukarıda değinilen olumsuzlukların
ve ekolojik yaklaşımlarının dikkate alınması gerekmektedir. Bu bağlamda jeotermal enerji, sözü
edilen geleneksel enerji türleri ile karşılaştırıldığında, sadece ucuz enerji temini açısından değil,
çevrecilik yönünden de rakipsizdir. Yenilenebilir bir kaynak olan jeotermal enerji, bu yönüyle
çevre dostu ve yeşil bir enerjidir.
Bu çalışma kapsamında, Türkiye’nin ilk bölgesel jeotermal ısıtma sistemi olan Gönen jeotermal
bölgesel ısıtma sistemi ile büyük bölümü jeotermal enerji ile ısıtılan Kütahya ili Simav ilçesindeki
jeotermal bölgesel ısıtma sistemleri incelenmiş ve iki sistem karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma,
Gönen ve Simav jeotermal ısıtma sistemlerinin kuyu sıcaklıkları, kuyu debileri, kaynak
kapasiteleri ve çalışma verimleri bağlamında yapılarak sistemlerin durumuyla ilgili öneriler
ortaya konmuştur.
Gönen jeotermal bölgesel ısıtma sisteminde yapılan incelemelerde kış mevsiminde hava
sıcaklığının düşük değerlerinde jeotermal kaynaklardan sağlanan enerjinin, tüketim potansiyelini
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karşılamakta yetersiz kaldığı görülmüştür. Bunun neticesinde bölgesel ısıtma sisteminde ısınma
problemleri yaşanmaktadır. Ortaya çıkan sorunların giderilebilmesi ve verimliliğin sağlanması
için sistem ve aboneler bazında bir takım önlemlerin alınması ve ek yatırımların
değerlendirilmesi zorunlu hale gelmiştir.
Tablo 3. Gönen Simav Jeotermal Sistem Karşılaştırılması
Jeotermal Sistem
Gönen
Simav
Yıl
1987
1992
Konut ısıtma birim fiyatı
140 TL/100m2
164 TL/100m2
Yılılk ödeme süresi
12 ay
8 ay
Isıtılan sera alanı
2000
164000 m2
Isıtılan konut miktarı
2000
11151
0
Kuyu sayısı / sıcaklık C
17 / 62-98
15 / 58-162
Yatak kapasitesi
795
800
Kontrol
Sistemde otomatik kontrol
Sistemde otomatik kontrol
kullanılmamaktadır.
kullanılmamaktadır.
Kuyulardaki Üretim
Artezyen
Pompalar
Jeotermal akışkan
ortalama 70 ºC sıcaklık ve
ortalama134 ºC sıcaklık ve
toplam 141 l/s debiye
427 l/s debiye sahiptir. (eğer
sahiptir. (eğer bütün kuyular
bütün kuyular aynı anda
aynı anda çalışırsa)
çalışırsa)
Konutlarda
sıcak
su
sirkülasyon pompalarıyla
bina altı eşanjör sistemiyle
dağıtımı
sağlanmaktadır
sağlanmaktadır.
Sıcaklıkların özellikle kış aylarında -10°C’ye kadar düştüğü Simav da 12 ay boyunca sebze
yetiştirebilmek günümüz teknolojileri ile yöre ekonomisine önemli bir ekonomik gelir
sağlamaktadır. Bu durum özellikle yöreden ekonomik kaygılarla göç edenlerin yöreye tekrar
dönüşlerine ve bu sayede yatırımlarla ilgili olarak yeniden değerlendirme yapmalarına yol
açacaktır. Yapılacak yeni yatırımlarla istihdam sağlanacak ve bu durum ilçe açısında en önemli
sorun olan göç ve işsizliği önemli ölçüde azaltacaktır. İlçedeki seracılığın artması ile beşeri ve
ekonomik yapı etkilenecektir.
Simav’da jeotermal enerjinin mevcut potansiyeli seracılık faaliyetlerinde tam olarak
kullanılmamaktadır. İlçede bulunan zengin jeotermal kaynak seracılık açısından oldukça
uygundur. Çevre koşullarının değişken olduğu düşünüldüğünde seraların bu değişimden
etkilenmemesi için bilgisayarlı kontrol sistemi gerekmektedir. Kurulacak bu yeni seralar ile
ürünlerde önemli bir verim artışı sağlanacaktır. Bunun yanında seralarda domates ve hıyar
dışında alternatif ürünler yetiştirilerek ürün çeşitliliği arttırılacaktır. Sıcaklık, nem, ışık, CO2,
havalandırma, sulama ve gölgelendirme gibi öğelerden oluşan bu yeni sistem ile gerekli girişimler
zamandan tasarruf edilerek daha hızlı ve enerji kaybı olmadan gerçekleştirilecektir.
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