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Orman Endüstri Mühendislerine Lisans Düzeyinde Verilen E� itimin 
De� erlendirmesi Üzerine Bir Ara� t�rma  

(Abant � zzet Baysal Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Örne� i) 

Tar�k GED�K1   Canberk BATU2   Kadri Cemil AKYÜZ1 

ÖZET 

Bu çal�� mada orman endüstri mühendislerine lisans düzeyinde verilen e� itim hem Abant 
�zzet Baysal Üniversitesi hem de Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunlar� taraf�ndan 
de� erlendirili� tir.  De� erlendirmeye 1999-2004 y�llar� aras�nda mezun olan orman endüstri 
mühendisleri dahil edilmi� tir. Çal��ma iki a� amada yap�lm�� t�r. Birinci a� amada orman endüstri 
mühendislerine uygulanan anket ile verilen e� itimin yeterli olup olmad�� � ara� t�r�lm� � t�r. 
Yetersizliklerin neler oldu� u da bu kapsamda ele al�nm�� t�r. Çal�� man�n ikinci a� amas�nda iki 
üniversite orman endüstri mühendisli� i ö� retim üyelerine uygulanan anket ile e� itim kalitesinin 
iyile� tirilmesi için nelerin yap�lmas� gerekti� i ara� t�r�lmaya çal�� �lm�� t�r. Elde edilen bulgulara 
bak�ld�� �nda kat�l�mc�lar�n ço� unun verilen e� itimi yetersiz buldu� u bulunmu� tur. Yetersizlik 
nedeni olarak en önemli etkenin kitap-ders notu, dersle ilgili araçlar yetersiz olmas� faktörü 
oldu� u tespit edilmi� tir.  

 
Anahtar Kelimeler: Abant �zzet Baysal Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, 

Orman Endüstri Mühendisli� i, E� itim 
 
A Research for Education Given Forest Industry Engineers during 

Undergraduate Degree (The Case of Abant Izzet Baysal University an 
Karadeniz Technical University) 

ABSTRACT 

In this study, the education given forest industry engineers during undergraduate degree 
was evaluated Abant Izzet Baysal University and Karadeniz Technical University by graduates. It 
was evaluated by forest industry engineers graduated among 1999-2004. the study was done in 
two stages. At the first stage, it was studied that the education is enough or not by questionnaire 
performed to forest industry engineers. In this extent, it was also discussed what deficiencies are. 
At the second stage, it was studied that what’s necessary is to improve education quality by 
questionnaire performed to both of university’s forest industry engineering academicians. The 
results showed that most of the participants found out the education is deficient. Deficiency  of 
book course note and tools related course was detected as the most important deficiency reason. 

 
Keywords: Abant Izzet Baysal University, Karadeniz Technical University, Forest 

Industry Engineering, Education  
 
 
 
 

                                                      
1 KTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisli� i Bölümü, Trabzon, gedikibu@ktu.edu.tr 
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G� R��  

Bireyde kas�tl� ve istendik olarak davran��  de� i� tirme süreci olan e� itim; 
ekonomik, politik, toplumsal sistemlerin bir alt sistemi konumundad�r. Bir alt 
sistem olarak e� itimin kal�c� izler b�rakabilmesi, tabi oldu� u üst sistemlerin 
felsefelerini dikkate almas�na ba� l�d�r. Bu aç�dan,  e� itim sistemlerinin amaçlar� 
belirlenirken birey dikkate al�nmal�d�r. Ayr�ca topluma ve çal�� ma alan�na 
uygun programlar�n tasarlanmas�, geli� tirilmesi ve uygulamaya konulmas� 
gerekmektedir. 

Lisans düzeyinde e� itim kalitesinin iyi olmas� yeti� tirilen ö� rencilerin 
mesleklerinde daha ba� ar�l�, üretken, kendine güveni olan bireyler olarak mezun 
olmalar�n� sa� layacakt�r. Aksi durumda ise üretkenli� i dü� ük, kendine güveni 
olmayan ve gelecek nesillere b�rakacak bir � eyleri olmayan bireyler demek ki 
bu istenmeyen bir durumdur.  

Lisans düzeyinde orman endüstri mühendislerine verilen e� itimin yeterli 
olup olmad�� �, e� er, orman endüstri mühendislerince, yetersiz bir e� itim 
verildi� ine inananlar varsa bu yetersizli� in neler oldu� unun ara� t�r�lmas� ilk 
amaç olarak ele al�nm�� t�r. Bu ilk amaç do� rultusunda bulunan sonuçlar 
do� rultusunda ö� retim üyeleri taraf�ndan nelerin önerildi� i ara� t�rma 
kapsam�nda ikincil amaç olarak ele al�nm�� t�r. 

 
GENEL B� LG� LER  

Yüksek ö� retim kurumlar�n�n temel fonksiyonlar�ndan biri olan e� itim 
hizmeti ile bu kurumlar bir bak�ma ö� renci ile i�  dünyas� aras�nda bir köprü 
vazifesi görmektedir. Modern pazarlama anlay�� �n�n bir gere� i olarak, e� itim ve 
ö� retim hizmetlerinin tüketicisi durumunda olan ö� rencilerle ilgili yap�lacak 
olan ara� t�rmalar, e� itim ve ö� retim kurumlar�na politikalar�n� belirlerken 
say�s�z faydalar sa� layacakt�r (Harcar, 1993). 

Farkl� demografik özelliklere sahip olarak bir araya gelen yüksek ö� retim 
ö� rencilerinin farkl� farkl� ö� renme yollar�, tutumlar� ve ö� renme türleri 
oldu� unu göz önüne ald�� �m�zda Brindley’in vurgulad�� � gibi yeti� kin 
ö� rencilerin, ö� renmeye kar� � tutumlar�nda, tercih edilen ö� renme türlerinde ve 
onlar için neyin de� erli olup olmad�� � konusundaki alg�lar�nda belirgin bir 
� ekilde farkl�l�klar�n oldu� unu söyleyebiliriz (Brindley, 1984). 

Lembo’ya göre her ö� rencinin ba� ar�s�nda etki eden fiziksel, ruhsal, 
parasal ve toplumsal karma� �k etmenler vard�r. Ö� renciler okula gelirken 
ba� ar�s�z de� ildir. Ö� rencilerin ba� ar�s�zl�klar�n� azaltmak için ö� rencinin hangi 
düzeyde olduklar�n�n saptanmas� ve ö� renme ve geli� meleri için en uygun 
ko� ullar�n olu� turulmas� sa� lanmal�d�r (Lembo, 1971). 

1950’lilerden sonra ka� �t, mobilya, yonga levha, lif levha gibi Orman 
Endüstrisinin geli� mesi, büyük fabrikalar�n kurulmas�, günümüzde kurulan daha 
yeni ve büyük fabrikalar�n piyasada rekabet edebilmeleri için kapasitelerini 
art�rmak istemeleri ve yüksek kalite daha ucuz üretim sa� lama nedeni ile bu 
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konuda yeti� mi�  teknik elemana ihtiyaç duyulmas� ve bu ihtiyaca cevap 
verilebilmesi amac� ile orman endüstri mühendisli� i mesle� ine ihtiyaç 
duyulmu� tur (URL 1). 

KTÜ bünyesinde bulunan orman endüstri mühendisli� i 1971 y�l�nda 
ülkemizde kendi alan�nda kurulmu�  olan ilk bölümdür. � u anda 34 akademik 
personeli ile e� itim-ö� retim ve ara� t�rma-geli� tirme potansiyeli aç�s�ndan 
Türkiye’nin en geli� mi�  bölümü konumundad�r. KTÜ orman endüstri 
mühendisli� i bölümünde e� itim ve ö� retim faaliyetlerinin yan�nda ara� t�rmaya 
yönelik hizmet veren 4 pilot tesis ve 8 laboratuarlar mevcuttur. 

KTÜ orman endüstri mühendisli� i bölümü bünyesinde lisans döneminde 
toplam 66 farkl� ders mevcuttur. Bu derslerden 18 tanesi seçmeli ders 
kapsam�ndad�r. Ö� rencilerin mezun olabilmeleri için toplam almalar� gereken 
kredi 155, uygulama 32 ve laboratuar çal�� mas� da 9 kredi olmal�d�r. Bunun 
yan�nda ö� rencilerin mezun olabilmeleri için en az 2 dönemde toplam 60 i�  
günü mesleki staj yapmalar� zorunludur. 

A�BÜ bünyesinde bulunan Düzce Orman Fakültesi orman endüstri 
mühendisli� i bölümü 1999 y�l�nda ilk mezunlar�n� vermi� tir. � u anda 19 
akademik personeli mevcuttur. Bu akademik personelden 3 tanesi lisansüstü 
e� itimleri için ba� ka üniversitelerde görevlendirilmi� tir. A�BÜ Düzce orman 
endüstri mühendisli� i bölümünde e� itim ö� retim faaliyetlerinin yürütülebilmesi 
ve ara� t�rma yap�labilmesi için 3 laboratuar mevcuttur.  

 
MATERYAL ve YÖNTEM 

Çal�� mada Abant �zzet Baysal Üniversitesi (A�BÜ) ve Karadeniz Teknik 
Üniversitesi’nden (KTÜ) 1999–2004 y�llar� aras�nda mezun olmu�  orman 
endüstri mühendisleri inceleme kapsam�nda ele al�nm�� t�r. Çal�� mada test 
edilmesi için hipotezler kurulmu� tur. Bunlar; 

 
H0: Her iki üniversite için lisans düzeyinde verilen e� itim ba� ar�l�d�r. 
H1: Her iki üniversite aras�nda istatistiksel olarak bir fark yoktur. 
 
Çal�� man�n ilk a�amas�, A�BÜ ve KTÜ bünyesinde bulanan Orman 

Endüstri Mühendisli� i Bölümlerinden 1999–2004 y�llar� aras�nda mezun olmu�  
toplam 592 ö� renciyi %90 güven düzeyi ile temsil eden 61 ö� renci üzerinde 
yap�lm�� t�r (Çizelge 1) (Anonim). 
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Çizelge 1. Üniversitelere göre 1999–2004 y�llar� aras�nda mezun olan ö� renci say�lar� 
Abant � zzet Baysal 

Üniversitesi 
Karadeniz Teknik 

Üniversitesi 
Mezuniyet 

Tarihi 
Erkek Bayan Erkek Bayan 

Toplam  

1999 13 4 70 24 111 
2000 20 6 67 19 112 
2001 18 2 53 16 89 
2002 23 2 47 11 83 
2003 18 4 65 12 99 
2004 29 3 53 13 98 

Toplam 121 21 355 95 592 

  
Çal�� man�n ilk bölümünde kullan�lan anket Kaya ve Da� tan taraf�ndan 

yap�lan bir çal�� madan yararlan�larak geli� tirilmi � tir. Haz�rlanan anketler 2005 
yaz aylar�nda e-posta yolu ile gönderilmeye ba� lanm��  ve 3 ayda word 
ortam�nda cevaplar geri al�nm�� t�r. Kullan�lan ankette toplam 24 soru yer 
almaktad�r. �lk k�s�mda bulunan sorular kat�l�mc�lar�n demografik özelliklerini 
ölçmeye yöneliktir. �kinci k�s�m sorular�yla kat�l�mc�lar�n mezun olduktan 
sonraki i�  hayatlar� sorgulanm��  ve orman endüstri e� itiminden sonra 
kendilerini sektöre daha faydal� olmak için nas�l yeti� tirdikleri irdelenmi� tir. 
Son k�s�m anket sorular�nda ise orman endüstri mühendisli� inde verilen 
e� itimin yeterli olup olmad�� � ve yetersiz ise bunun nedenlerinin neler oldu� u 
be� li likert ölçe� i ile ortaya koyulmas� amaçlanm�� t�r. 

Anket sorular� bir ön uygulama ile denenmi� , gerekli düzeltmeler 
yap�lm�� t�r. Toplam 61 adet anket de� erlendirilmeye tabi tutulmu� , sonuçlar 
SPSS paket program�ndan yararlan�larak analiz edilmi� tir. Öncelikle, gelen 
anketlerde yer alan de� i� kenler kodlanm��  ve bir veri taban� olu� turulmu� tur. Bu 
veri taban� ile anket formunda yer alan sorular�n frekans da� �l�mlar� ve 
yüzdeleri hesaplanm�� , iki üniversite ö� rencileri aras�nda ili� ki olup olmad�� � 
ki-kare analizi yard�m�yla ara� t�r�lm�� t�r. 

Çal�� man�n ikinci a� amas�nda anketlerden elde edilen bulgular �� �� �nda 
haz�rlanan bir rapor ile yeni bir anket formu olu� turulmu�  ve KTÜ ve A�BÜ 
Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisli� i bölümü ö� retim üyelerine bu 
anket uygulanm�� t�r. Anketten elde edilen bulgular rapor � eklinde sunulmu� tur. 

Orman endüstri mühendislerinin kendilerine sunulan anket sorular�n� 
tamamen kendi objektif bilgi ve deneyimlerine dayanarak cevapland�rd�klar� 
varsay�lm�� t�r. 

 
BULGULAR 

Kat�l�mc�lar�n Demografik Özelliklerinin De � erlendirilmesi 

Anket çal�� mas�na kat�lan orman endüstri mühendislerinin demografik 
özellikleri incelendi� inde; %78.7’si erkek, %21.3’ü bayand�r. %68.9’u 23–27 
ya�  grubunda, 19.6’s� 28 ya�  ve üstü, %11.5’i 22 ya� �ndan küçük ya�  
grubundad�r. Kat�l�mc�lar�n %78.7’si bekâr, %21.3’ü evlidir.  
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Kat�l�mc�lar�n mezun olduklar� lise türlerine göre da� �l�mlar� 
incelendi� inde; %65.6’s� düz lise,  %16.4’ü yabanc� dil a� �rl�kl� lise, %8.2’si 
Anadolu lisesi ve %9.8’i de di� er lise türlerinden mezundur.  

Çal�� maya kat�lanlar�n mezun olduklar� üniversitelere bak�ld�� �nda; 
%63.9’u KTÜ, %36.1’i A�BÜ’dür. Kat�l�mc�lar�n %88.5’i orman fakültesinden 
4 y�lda mezun olmu� , %6.6’s� 4.5 y�lda ve %4.9’u ise 5 y�lda mezun olmu� tur. 
Kat�l�mc�lar�n %32.8’i yüksek lisans�n� tamamlam�� , %26.2’sinin çal�� ma 
yap�ld�� � süre içinde yüksek lisansa devam etti� i ve %39.3’ünün ise yüksek 
lisans e� itimi yapmad�klar� tespit edilmi� tir. 

 
Kat�l�mc�lar�n Mezun Olduktan Sonra Kendilerini Yeti � tirme 

Durumlar�n�n De � erlendirilmesi 

Kat�l�mc�lar�n, orman endüstri mühendisli� i e� itimi haricinde kendilerini 
yeti� tirdikleri konular ve bunlar�n derecelerine ait bulgular Çizelge 2’de 
gösterilmi� tir. 

 
Çizelge 2. Kat�l�mc�lar�n orman endüstri mühendisli� i e� itiminden sonra kendilerini yeti� tirdikleri alanlar ve 
dereceleri 

A�BÜ (%) KTÜ (%) Konular 
Erkek Bayan Erkek Bayan 

Toplam 

Zay�f 4.5 - 8.1 2.7 8.2 
Orta 50 4.5 29.7 8.1 42.6 
� yi 27.3 9.1 37.8 13.5 44.3 

� ngilizce 

Çok iyi - 4.5 - - 1.6 
Zay�f - - 8.1 - 4.9 
Orta 18.2 4.5 13.5 8.1 21.3 
� yi 59.1 9.1 35.1 16.2 55.7 

Bilgisayar 

Çok iyi 4.5 4.5 18.9 - 14.8 
Zay�f 21.1 10.5 28 4 23 
Orta 36.8 - 28 16 29.5 
� yi 26.3 - 20 4 18 

Bilgisayarl� Çizim 
Tasar�m 

Çok iyi - 5.3 - - 1.6 
Zay�f 30 5 17.9 7.1 23 
Orta 35 5 35.7 10.7 34.4 
� yi 10 10 17.9 3.6 16.4 

Teknik Resim 

Çok iyi 5 - 3.6 3.6 4.9 
Zay�f 42.1 10.5 47.4 15.8 36.1 
Orta 15.8 5.3 10.5 10.5 13.2 
� yi - - 10.5 5.3 4.9 

Kalite Kontrol 

Çok iyi 26.3 - - - 8.2 
Zay�f 9.5 4.8 10 - 9.8 
Orta 52.4 9.5 33.3 16.7 45.9 
� yi 14.3 4.8 33.3 6.7 26.2 

� statistik Bilgisi 

Çok iyi 4.8 - - - 1.6 
Zay�f 47.1 11.8 35 15 32.8 
Orta 11.8 - 5 5 6.6 
� yi 17.6 5.9 25 5 16.4 

Yönetim 
Organizasyon 

Çok iyi 5.9 - 5 5 4.9 
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Çizelge 2 incelendi� inde toplam k�sm�ndaki de� erlerin %100 yapmad�� � 
görülmektedir. Kat�l�mc�lardan %3.3’ü �ngilizce, %3.3’ü bilgisayar, %27.9’u 
bilgisayarl� çizim-tasar�m, %21.3’ü teknik resim, %37.7’si kalite kontrol, 
%16.4’ü istatistik ve %39.3’ünün de yönetim ve organizasyon konusunda bir 
cevap vermedikleri görülmü� tür.   

Kat�l�mc�lar�n mezuniyetten sonra kendilerini yeti� tirmek için özellikle 
�ngilizce ve bilgisayar konusunda e� itim ald�klar�, yönetim ve organizasyon ile 
teknik resim konusuna fazla önem vermedikleri tespit edilmi� tir. Bunda etkili 
faktör, her iki üniversitede de hem �ngilizce hem de bilgisayar konusunda 
yeterli çal�� ma ortam� ve ekipman�n olmamas� ile ders içeriklerinin buna müsait 
olmamas� gösterilebilir. 

 
Bölümde Verilen E� itimin De� erlendirilmesi 

Kat�l�mc�lar�n %70.5’i lisans döneminde bölüm ile ilgili güncel konular�n 
verildi� ine inanmamaktad�r. A�BÜ’den mezun olan kat�l�mc�lar�n %63.6’s�, 
KTÜ’den mezun olan kat�l�mc�lar�n ise %74.4’ü lisans döneminde bölüm ile 
ilgili güncel konular�n aktar�lmad�� �na inanmaktad�rlar. 

Kat�l�mc�lara lisans dönemindeyken ö� retim üyelerinden ders d�� �nda 
yard�m al�p almad�klar� sorulmu�  ve %59’u ara s�ra, %27.9’u hiç ve %13.1’i de 
s�k s�k yard�m ald�klar�n� dile getirmi� lerdir. Bu kavram, A�BÜ mezunlar� için 
%54.5 oran�nda ara s�ra, %22.7 oran�nda s�k s�k ve %22.7 oran�nda da hiç 
olarak bulunmu� ; KTÜ mezunlar�n�n için ise %61.5 oran�nda ara s�ra, %30.8 
oran�nda hiç ve %7.7 oran�nda da s�k s�k yard�m ald�klar� tespit edilmi� tir.  

Lisans dönemindeyken ders haricinde seminer ve konferanslar veriliyor 
muydu? Sorusuna kat�l�mc�lar�n %49.2’si evet veriliyordu ve ben kat�l�yordum, 
%9.8’i evet veriliyordu ama ben kat�lm�yordum ve %40.9’u da hay�r 
verilmiyordu cevab�n� vermi� tir. A�BÜ’de evet veriliyordu ve ben kat�l�yordum 
diyenlerin oran� %40.9, hay�r verilmiyordu diyenlerin oran� %40.9 ve evet 
veriliyordu ama ben kat�lm�yordum cevab� verenlerin oran� ise %13.6 olarak 
tespit edilmi� tir. KTÜ’de evet veriliyordu ve ben kat�l�yordum diyenler %53.8, 
hay�r verilmiyordu diyenler %38.5 ve evet veriliyordu ama ben kat�lm�yordum 
cevab� verenler ise %7.7 olarak bulunmu� tur.  

H0 hipotezi test edilmi�  ve hipotezin geçerli olmad�� � bulunmu� tur. 
Çünkü lisans döneminde bölüm ile ilgili olarak verilen e� itimi kat�l�mc�lar�n 
%45.9’u hay�r yetersiz, %44.3’ü ne yeterli ne de yetersiz ve %9.8’i de yeterli 
bulmaktad�r. A�BÜ mezunlar�n�n %59.1’i ne yeterli ne yetersiz, %36.4’ü hay�r 
yetersiz ve %4.5’i de yeterli cevab� vermi� lerdir. KTÜ’den mezun olan 
kat�l�mc�lar�n %51.3’ü hay�r yetersiz, %35.9’u ne yeterli ne yetersiz ve %12.8’i 
de evet yeterlidir cevab�n� vermi� tir.  

Lisans döneminde verilen e� itimi yetersiz bulan kat�l�mc�lar�n buna 
neden olan faktöre ait cevab� Çizelge 3’de gösterilmi� tir. 
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Çizelge 3 Lisans döneminde verilen e� itimin yetersiz olmas�n�n nedenleri 
A�BÜ (%) KTÜ (%) Faktörler 

Erkek Bayan Erkek Bayan 
Toplam 

Ö� retici ve dersin sunumu yetersiz 31.8 - 19.4 5.6 27.6 
Kitap-ders notu. dersle ilgili araçlar yetersiz 45.5 18.2 47.2 8.3 58.6 
Ö� renciden kaynaklanan faktörler - - - 2.8 1.7 
Di� er  4.5 - 13.9 2.8 12.1 

 
Çizelge 3’de kat�l�mc�lar�n lisans düzeyinde verilen e� itimi yetersiz 

bulmalar�n�n nedenleri görülmektedir. Kat�l�mc�lar en önemli neden olarak 
%58.6 oran�nda kitap-ders notu ve dersle ilgili araçlar�n yetersiz oldu� unu 
bildirmi� lerdir.  

Lisans döneminde verilen e� itimin yetersizli� i üzerinde etkili oldu� u 
dü� ünülen de� i� kenler aras�nda hem iki üniversite hem de cinsiyete göre 
anlaml� bir farkl�l�� �n olmad�� � tespit edilmi� tir (p>0.05). (H1 hipotezi do� ru 
tespit edilmi� tir.) 

Lisans düzeyinde verilen e� itim kalitesinin yetersiz olmas�na neden olan 
faktörlerin be� li likert ölçe� ine göre de� erlendirilmesi Çizelge 4-7’de 
gösterilmi� tir. 

 
Çizelge 4 E� itim kalitesinin yetersiz olmas�nda ö� retici ve dersin sunumunun yetersiz olmas� faktörü 
(1:Hiç, 2:Az, 3:Normal, 4:Fazla, 5:Çok fazla) 

A�BU (%) KTÜ (%) Faktörler 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ort. 

Ders sunumunun iyi 
olmamas� 1.7 6.9 13.8 8.6 6.9 1.7 8.6 24.1 12.1 15.5 3.43 

Dersin ö� retim üyesi 
taraf�ndan anlat�lmas�, 
ö� renciye söz 
verilmemesi 

1.8 8.8 10.5 12.3 3.5 5.3 12.3 24.6 12.3 8.8 3.14 

Teori-pratik uyumunun 
sa� lanamamas� 

- 3.4 5.2 5.2 24.1 - - 13.8 13.8 34.5 4.33 

S�navlarda, verilen bilgiye 
göre daha a� �r soru 
sorulmas� 

12.3 7 3.5 12.3 3.5 10.5 12.3 22.8 8.8 7 2.77 

Ders içi ve ders d�� � 
ileti� imin iyi olmamas� 

1.7 - 13.8 8.6 13.8 5.2 10.3 20.7 15.5 10.3 3.48 

Ders ile ilgili konulara 
tam hakim olamama - 8.6 13.8 6.9 8.6 8.6 5.2 25.9 15.5 6.9 3.22 

Ezbere dayal� bir s�nav 
sisteminin olmas� 

- - 3.4 10.3 24.1 - - 5.2 17.2 39.7 4.55 

Güncel konular�n ve 
yeniliklerin takip 
edilmemesi 

- - 6.9 12.1 19 1.7 8.6 15.5 15.5 20.7 3.95 

 
Çizelge 4’de kat�l�mc�lar�n lisans dönemindeyken e� itim kalitesinin 

yetersiz olmas�nda ö� retici ve dersin sunumunun yetersiz olmas�na ait faktörler 
incelenebilmektedir. Bu faktörler aras�nda ezbere dayal� bir s�nav sisteminin 
olmas� %63.8 oran�nda çok fazla önemli bulunmu� tur. Bunun yan�nda teorik-
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pratik uyumunun sa� lanamamas� faktörü de %58.6 oran�nda çok önemli bir 
faktör olarak tespit edilmi� tir. 

E� itim kalitesinin yetersiz olmas�nda ö� retici ve dersin sunumunun 
yetersiz olmas� faktörlerine ait olarak üniversiteler aras�nda bir farkl�l�� �n 
olmad�� � tespit edilmi� tir (p>0.05). 

 
Çizelge 5 E� itim kalitesinin yetersiz olmas�nda kitap, ders notu ve dersle ilgili araçlar�n yetersiz olmas� 
faktörü (1:Hiç, 2:Az, 3:Normal, 4:Fazla, 5:Çok fazla) 

A�BU (%) KTÜ (%) Faktörler 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ort. 

Dilinin a� �r olmas� 8.9 14.3 8.9 7.1 - 21.4 10.7 17.9 7.1 3.6 2.36 

Haftal�k saate göre 
kapsam�n�n geni�  olmas� 1.8 12.3 15.8 5.3 3.5 8.8 21.1 12.3 15.8 3.5 2.81 

Ö� rencinin bilmesi 
gerekmeyen birçok 
bilginin yer almas� 

3.5 3.5 10.5 14 7 7 7 14 17.5 15.8 3.46 

Teorik bilginin çok. 
uygulaman�n az olmas� - 1.8 3.5 7 26.3 - - 5.3 17.5 38.6 4.53 

Laboratuar çal��mas�n�n 
yetersiz olmas� 

1.8 - 3.5 1.8 31.6 - 5.3 7 17.5 31.6 4.37 

Ders kitab�-notu gibi 
kaynak yetersizli� inin 
olmas� 

3.5 3.5 7 10.5 14 5.3 8.8 14 14 19.3 3.61 

Materyal olarak kullan�lan 
kitap ve kaynaklar�n eski 
olmas� 

- 3.5 8.8 7 19.3 - 8.8 7 19.3 26.3 4.05 

 
E� itim kalitesinin yetersiz olmas�nda kitap, ders notu ve dersle ilgili 

araçlar�n yetersiz olmas� ile ilgili olarak teorik bilginin çok, uygulaman�n az 
olmas� %64.9 oran�nda çok önemli bir faktör olarak bulunmu� tur. Bu faktörün 
en yüksek oldu� u de� er KTÜ’de %38.6 ile A�BÜ’de ise %26.3 ile çok önemli 
olarak tespit edilmi� tir. Ayr�ca laboratuar çal�� mas�n�n yetersiz olmas� faktörü 
de %63.2 oran�nda çok önemli olarak bulunmu� tur. Materyal olarak kullan�lan 
kitap ve kaynaklar�n eski olmas� faktörü %45.6 oran�nda çok önemli olarak 
bulunmu� tur. 

E� itim kalitesinin yetersiz olmas�nda kitap, ders notu ve dersle ilgili 
araçlar�n yetersiz olmas� faktörlerinden sadece laboratuar çal�� mas�n�n yetersiz 
olmas� faktörü iki üniversite aras�nda farkl�l�k göstermektedir (p=0.019). Ancak 
di� er faktörlere göre iki üniversite aras�nda herhangi bir farkl�l�k 
gözlenmemi� tir (p>0.05). 
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Çizelge 6 E� itim kalitesinin yetersiz olmas�nda ö� rencinin kendisinden kaynaklanan faktörler  
(1:Hiç, 2:Az, 3:Normal, 4:Fazla, 5:Çok fazla) 

A�BU (%) KTÜ (%) Faktörler 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ort. 

Ders içeri� inin 
ö� rencinin kapasitesinin 
üzerinde sunulmas� 

15.8 5.3 15.8 1.8 - 24.6 15.8 15.8 1.8 3.5 2.09 

Ö� rencinin derse 
gereken ilgiyi 
gösterememesi 

7 10.5 10.5 10.5 - 14 14 14 14 5.3 2.68 

Ö� rencinin sadece s�nav 
zaman� ders çal��mas� 

5.3 5.3 12.3 7 8.8 8.8 7 17.5 19.3 8.8 3.21 

S�navlarda anlat�lan 
konularla ilgili yorum 
sorusu sorulmamas� 

1.8 1.8 12.3 12.3 10.5 5.3 7 10.5 22.8 15.8 3.65 

Ders veren ö� retim 
üyesinin dersi 
sevdirememesi 

8.8 5.3 10.5 3.5 10.5 1.8 5.3 14 26.3 14 3.47 

 
E� itim kalitesinin yetersiz olmas�nda ö� rencinin kendisinden 

kaynaklanan faktörler incelendi� inde ders içeri� inin ö� rencinin kapasitesinin 
üzerinde sunulmas� faktörü %40.4 oran�nda hiç önemsizken %21.1 oran�nda da 
az önemli bulunmu� tur.  

Yap�lan ki-kare analizi ile e� itim kalitesinin yetersiz olmas�nda 
ö� rencinin kendisinden kaynaklanan faktörlerden dersi veren ö� retim eleman�n 
dersi sevdirememesi faktörü d�� �ndaki (p=0.019) faktörlere göre üniversiteler 
aras�nda anlaml� bir fark�n olmad�� � tespit edilmi� tir (p>0.05).  

 
Çizelge 7 E� itim kalitesinin yetersiz olmas�nda etkili olan ö� retim üyesi, ders materyali ve ö� rencinin d�� �nda 
kalan di� er faktörler (1:Hiç, 2:Az, 3:Normal, 4:Fazla, 5:Çok fazla) 

A�BU (%) KTÜ (%) Faktörler 
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Ort. 

Derslerin ilk y�llarda 
verilmesi 13 14.8 9.3 3.7 - 16.7 20.4 18.5 3.7 - 2.13 

Haftal�k ders saatinin 
fazla olmas� 

12.7 9.1 14.5 1.8 1.8 14.5 18.2 18.2 7.3 1.8 2.35 

S�n�flar�n çok kalabal�k 
olmas� 18.2 3.6 9.1 3.6 5.5 7.3 9.1 12.7 14.5 16.4 2.98 

Lab. Bilgisayar gibi 
teknolojik araçlardan 
yeterince yararlanmama 

1.8 1.8 1.8 10.9 23.6 - 1.8 10.9 18.2 29.1 4.27 

Mekan yetersizli� i ve 
yönetmelikten yo� un 
s�nav program�n�n 
olmas� 

1.9 13 13 5.6 7.4 3.7 7.4 20.4 13 14.8 3.32 

Bölümü mesle� i 
sevmeme 

9.1 12.7 9.1 3.6 5.5 10.9 14.5 10.9 10.9 12.7 2.84 

 
Çizelge 7’deki e� itim kalitesinin yetersiz olmas�nda etkili olan ö� retim 

üyesi, ders materyali ve ö� rencinin d�� �nda kalan di� er faktörler incelendi� inde 
derslerin ilk y�llarda verilmesi faktörü %35.2 oran�nda az önemli iken %29.7 
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oran�nda da hiç önemsiz olarak bulunmu� tur. Laboratuar, bilgisayar gibi 
teknolojik araçlardan yeterince yararlanamama faktörü %52.7 oran�nda çok 
önemli, %29.1 oran�nda da fazlaca önemli olarak tespit edilmi� tir. 

Kat�l�mc�lar�n e� itim kalitesinde etkili oldu� unu dü� ündü� ü ö� retim 
üyesi, ders materyali ve kendileri d�� �nda kalan di� er faktörlere ait olarak 
yap�lan ki-kare analizinde iki üniversite aras�nda anlaml� bir fark 
bulunamam�� t�r (p>0.05). 

 
Ö� retim Üyelerinin De� erlendirmesi 

Çal�� maya KTÜ’den 17, A�BÜ’den de 9 ö� retim üyesi kat�lm�� t�r. 
Kat�lan ö� retim üyelerinin 8 tanesi Prof. Dr., 3 tanesi Doç. Dr., 12 tanesi Yrd. 
Doç. Dr. Ve 3 tanesi de ö� retim görevlisi olarak çal�� maktad�r. Kat�l�mc� 
ö� retim üyelerinin %42.2’si 1-5 y�l aras�, %26.9’u 16 y�ldan fazla, %23.1’i 11-
15 y�l ve %7.7’si de 6-10 y�ld�r ders vermektedir.  

Ö� retim üyelerinin derslerde kulland�klar� materyaller ve ders 
içeriklerinin kimler taraf�ndan haz�rland�� � sorgulanm��  ve %61.5 oran�nda 
kendi notlar� haricinde kaynaklardan da yararlan�ld�� �, %23.1 oran�nda kendileri 
taraf�ndan haz�rlanmad�� � ve %15.4 oran�nda da kendileri taraf�ndan 
haz�rland�� � tespit edilmi� tir. 

Ö� retim üyelerine göre, dersler için belirlenen içerikler, dönem içinde 
%80.8 oran�nda etkin bir � ekilde verilmektedir. Etkin bir � ekilde 
verilmemektedir cevab� veren ö� retim üyelerine göre bunun nedeni olarak; 
s�n�flar�n kalabal�k olmas�, s�n�flar�n fiziksel yap�s�n�n iyi olmamas�, ö� renciler 
aras� seviye fark�n�n olmas�, resmi tatil günlerine denk gelen ders saatlerinin 
olmas�, haftal�k ders saatinin az olmas� gibi etmenlerin etkili oldu� u 
vurgulanm�� t�r. 

Ö� retim üyeleri, %96.2 oran�nda ders içeriklerini sürekli olarak 
güncellemektedirler. Ders içeriklerinde yap�lan güncellemeler; %56 oran�nda 
sadece ders kitab� ve ders notunun güncellenmesi, %20 oran�nda bilgisayar 
destekli ders araçlar�ndan yararlanma ve %24 oran�nda da her ikisinden ve yeni 
yaz�lm��  ve dergilerde yay�nlanm��  makalelerden yararlanma � eklinde 
olmaktad�r.  

Ö� retim üyeleri ders d�� �nda ö� rencilerle, %96.2 oran�nda müsait oldu� u 
her zaman görü� mektedir. 

Orman endüstri e� itiminde ö� retim üyelerince, verilen derslerde teori 
pratik uyumunun sa� lanabilmesi için; % 20 oran�nda ö� rencilere uygulama 
çal�� mas� yapt�rma, %16 oran�nda sektörde uygulay�c� konumunda olan 
konu� mac�lardan derslerde yararlanma ve %60 oran�nda da bu iki faktöre ilave 
olarak teknik gezi, laboratuar çal�� mas� yapt�rma gibi faaliyetlerden 
yararlanman�n yararl� olaca� � bildirilmi � tir.  

Ö� retim üyelerinin %73’ü, mezun olan ö� rencilerinin i�  hayatlar�nda 
kendilerinden yard�m ald�klar�n� bildirmi� lerdir. Mezunlar�n ö� retim 
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üyelerinden yard�m ald�klar� konular aras�nda en çok yard�m ald�klar� konu, 
fabrikada i�  esnas�nda kar� �la� t�klar� bir sorunun çözülmesi konusudur. Bunun 
yan�nda mezunlar; i�  temini, referans gibi konularda da yard�m talebinde 
bulunmaktad�rlar.  

Ö� retim üyeleri mezun olan ö� rencilerinin mezuniyetten sonra 
kendilerini bilgisayar ve yabanc� dil konusunda yeti� tirmelerini istemektedirler. 
Ayr�ca mezunlar�n yüksek lisans yapmalar� da ö� retim üyeleri taraf�ndan 
tavsiye edilmi� tir. 

Ö� retim üyeleri; %53.8 oran�nda sektörde çal�� anlar ya da sektör 
sahipleri ile sektörün daha iyi olmas� konusunda bir ileti� im içinde de� illerdir. 
�leti� im içinde olan ö� retim üyelerine göre; sektör sahipleri ve çal�� anlar� ile 
öncelikle ileti� im sorunlar� halledilmeli ve daha sonra ortak çal�� malar 
yap�lmal�d�r. Ayr�ca hem üniversite hem de sektörün beklentilerinin kar� �l�kl� 
olarak sa� lanmas� için ortak yollar ara� t�r�lmal�d�r. 

Ö� retim üyelerinin %88.5’i daha iyi bir e� itim verilmesi için önerilerde 
bulunmu� lard�r. Bu öneriler içinde frekanslar� en yüksek olan öneriler;  

�  Ders uygulamalar� artt�r�lmal�d�r, 
�  Ders kaynaklar� s�k s�k güncellenmelidir, 
�  Teknoloji s�n�flar� olu� turulmal�d�r, 
�  Sanayi üniversite i� birli � i projelerle desteklenmeli, 
�  Ö� rencilerin de internetten yararlanmalar� sa� lanmal� ve onlara 

kaynaklara ula� malar� ve nas�l kullanmalar� gerekti� i hakk�nda bilgiler 
verilmeli, 

�  Bölümde ö� renci say�s� azalt�lmal�, 
�  Üniversite laboratuarlar�ndan ortak yararlanma imkan� sa� lanmal�, 
�  Teknik gezi, konferans, fuarlardan yararlanmal�, 
�  Hocalar�n ö� rencilere iyi bir dan�� man olmalar� sa� lanmal�, 
�  Mesleki stajlar�n tam olarak ve nitelikli yerlerde yap�lmas� 

sa� lanmal�d�r. 
 
TARTI � MA VE SONUÇ 

Çal�� maya kat�lan orman endüstri mühendislerinin %65.6’s� düz lise 
mezunu olarak fakültelerine gelmi� tir. A�BÜ’den mezun olanlar�n %63.6’s� düz 
lise mezunu olurken, KTÜ’nden mezun olanlar�n ise %66.7’si düz lise 
mezunudur. Anadolu Lisesi, yabanc� dil a� �rl�kl� lise gibi liselerden mezun olup 
da orman endüstri mühendisli� ini seçen ö� renci oran�n�n dü� ük olmas� dikkat 
çekicidir. Türker’in 2002 y�l�nda KTÜ Orman Fakültesi Orman Mühendisli� i 
Bölümü ö� rencileri üzerinde yapt�� � bir çal�� mada da orman mühendisli� i 
bölümüne gelen ö� renci profilinin %86.25’i düz liseden mezun oldu� u 
bulunmu� tur (Türker, 2002). 

Kat�l�mc�lar�n %88.5’i lisan dönemini 4 y�lda tamamlam�� t�r. Yüksek 
olan bu oran, ö� rencilerin lisans döneminde derslere gerekli önemi verdiklerini 
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göstermektedir. Mezun olan orman endüstri mühendislerinin yüksek lisans ve 
doktora e� itimine de önem verdikleri %60.7 oran�nda yüksek lisans e� itiminin 
olmalar�ndan anla� �lm�� t�r. 2002’de Türker taraf�ndan yap�lan ara� t�rmada 
orman mühendisli� i ö� rencilerinin lisansüstü e� itim yapma isteklerinin %40.71 
olarak bulundu� u vurgulanm�� t�r (Türker, 2002). 

Günümüz bilgi ça� �nda hem �ngilizcenin hem de bilgisayar�n ne kadar 
gerekli oldu� u ve orman endüstri mühendisli� inden yeni mezun olanlar�n da bu 
konuda ne kadar bilinçli olduklar� kendilerini özellikle bu iki konuda daha fazla 
yeti� tirdiklerinden anla� �lmaktad�r. Kat�l�mc� orman endüstri mühendisleri en az 
yönetim ve organizasyon ve kalite kontrol konular�nda kendilerini yeti� tirme 
ihtiyac� duymu� lard�r. 

Bölümle ilgili verilen e� itim %45.9 oran�nda yetersiz bulunmu� tur. Bu 
oran A�BÜ’de %36.4, KTÜ’de ise %51.3’dür. Akyüz ve arkada� lar�n�n 2004 
y�l�nda KTÜ Orman Fakültesi 3. ve 4. s�n�f ö� rencileri üzerinde yapt�� � bir 
ara� t�rmada %50.6 oran�nda bölümde okutulan dersler k�smen yeterli 
bulunmu� tur (Akyüz ve ark. 2004). 

Bölümle ilgili olarak verilen e� itimin yetersiz olmas�nda en önemli faktör 
kitap, ders notu ve dersle ilgili araçlar�n yetersiz olmas� %58.6 oran�nda tespit 
edilmi� tir. Her iki üniversite ö� retim üyeleri içinde her y�l verilecek derslerle 
ilgili yeni ders materyallerinin haz�rlanmas�, verilerin güncellenmesi bu sorunun 
ortadan kalkmas�nda etkili olacakt�r. Her iki üniversite de kütüphane olmas�na 
ra� men ve KTÜ’de üniversite kitap sat��  bürosunun olmas� ve bilgisayar 
salonlar�nda internetten ö� rencilerin yararlanabiliyor olmas� bulunan bu faktörle 
z�t bir çizgidedir.  

Verilen e� itimin yetersiz olmas�nda ö� retici ve dersin sunumunun iyi 
olmamas�ndan kaynaklanan nedenler %27.6 olarak tespit edilmi� tir. Akyüz ve 
arkada� lar� yapt�klar� çal�� mada e� itimin yetersiz olmas�nda ö� reticiden 
kaynaklanan sorunlar� %34.1 olarak bulmu� lard�r (Akyüz ve ark. 2004). 
KTÜ’de özellikle son iki y�lda derslerin projeksiyon aletleri yard�m� ile daha 
detaya inilerek veriliyor olmas� dersin sunumunun e� itimin yetersiz 
olmas�ndaki pay�n� daha da dü� ürecektir.  

Bölümle ilgili verilen e� itimin yetersiz olmas�nda kat�l�mc�lar kendilerine 
%1.7’lik bir pay vermektedirler. Kat�l�mc�lar yetersiz e� itimden dolay� 
kendilerine bir sorumluluk yüklememektedirler. Bunun yerine ö� retim eleman�, 
ders kitab�, ders notu, laboratuar gibi faktörlere sorumluluk vermektedirler. 2 
üniversite aras�nda bölümle ilgili verilen derslerde yetersizlikler aras�nda 
anlaml� bir fark bulunamam�� t�r.  

A�BÜ mezunlar� için do� al bir orman endüstri laboratuar� olan Düzce 
�linden lisans düzeyinde okurken ö� rencilerin yeterince yararlanamad�klar� 
söylenebilir. Üniversite ile sanayi aras�nda iyi ili� kiler kurulmas�, ö� rencilerin 
kendi istekleri ile sektörle ilgili i� letmeleri gezmeleri onlar�n faaliyetleri yerinde 
görmeleri laboratuar ve uygulama için iyi bir olanakt�r. 
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E� itim kalitesinin yetersiz olmas�nda ö� retici ve dersin sunumunun 
yetersiz olmas� faktörü içinde kat�l�mc�lar�n be� li likert ölçe� ine göre birle� ti� i 
en yüksek faktör 4.55 ortalama ile ö� retim elemanlar�n�n ezbere dayal� bir s�nav 
sistemi uygulamalar� bulunmu� tur. Bunu 4.33 ortalama ile teori-pratik 
uyumunun sa� lanamamas�, 3.95 ortalama ile ö� reticilerin güncel konu ve 
yenilikleri takip etmemeleri bulunmu� tur. Üniversitelerde okutulan derslerin 
a� �rl�kla 3+1 olmas� ö� retim elemanlar�n� istemeden de olsa teorik bilginin daha 
fazla, uygulaman�n daha az yap�lmas�na sevk etmektedir. Ö� renciler için 
zorunlu olan meslek stajlar�n�n iyi bir denetim mekanizmas� ile denetlenerek 
ö� rencilerin uygulama k�sm� olarak görülen meslek stajlar�na gerekli önemin 
vermesi sa� lanmal�d�r.  

Bölüm derslerinde a� �rl�kl� olarak teoriye yer verilmesi ve ö� rencilerin 
laboratuar çal�� malar� yapmalar� için ders kredileri yeniden düzenlenebilir, 
uygulama ve laboratuar çal�� malar�n� özendirici, ö� retici yöntemlere yer 
verilmesi için gerekli düzenlemeler yap�labilir. 

Y�ld�z taraf�ndan yap�lan bir ara� t�rmada son y�llarda orman endüstri 
mühendisli� i e� itim ö� retim programlar�nda meydana gelen evrensel ölçekteki 
de� i� imlerin ortak noktas�, orman ürünleri endüstrisinin istek ve gereksinimini 
birebir kar� �lama anlay�� � olu� turmaktad�r. Böyle bir yakla� �m�n ülkemiz 
aç�s�ndan da büyük önem ta� �d�� � vurgulanmaktad�r. Ayr�ca üniversitelerle 
orman ürünleri endüstrisinin kurum ve kurulu� lar� aras�nda e� itim-ö� retim 
programlar�n�n geli� tirilmesi ve güncelle� tirilmesi amac�na yönelik bir i� birli � i 
sa� lanmas� gerekti� i dile getirilmi� tir (Y�ld�z, 2004).  

E� itim kalitesinin yetersiz olmas�nda kitap, ders notu ve dersle ilgili 
araçlar�n yetersiz olmas� faktörü içinde yer alan teorik bilginin çok bunun 
aksine uygulama bilgisinin az olmas� faktörü %64.8 oran�nda çok önemli ve 
4.53 ortalama ile bulunmu� tur. Laboratuar çal�� mas�n�n yetersiz olmas� 4.37 
ortalama ile ikinci s�rada bulunmu� tur. Akyüz ve arkada� lar�na göre 
laboratuardan yararlanamama faktörü %71.8 oran�nda yetersiz bulunmu� tur 
(Akyüz ve ark. 2004). Yine derste bilgisayar, laboratuar ve di� er teknolojik 
araçlardan yeterince istifade edememe oran� 4.27 ortalama ile çok önemli 
düzeyde tespit edilmi� tir. 

Ders içeri� inin ö� rencinin kapasitesinin üzerinde sunulmas� faktörü 2.09 
ortalama ile en dü� ük ortalamada bulunurken bunu 2.13 ortalama ile derslerin 
ilk y�llarda verilmesi, 2.35 ortalama ile haftal�k ders saatinin fazlal�� � 
izlemektedir. 

Ö� retim elemanlar� derslerde ö� rencilerinde derse kat�l�m�n� sa� lamak 
için onlara çe� itli görevler vermelidir. Ö� rencinin konuyu ö� retim eleman�n�n 
sundu� u gibi de� il de kendi deneyimleri �� �� �nda ve istedikleri � ekilde 
ö� renmek istedikleri unutulmamal�d�r. Derslere ö� rencilerin daha aktif olarak 
kat�lmas�n�n sa� lanmas� için anlat�lmak istenen konular alt konulara 
bölünmelidir.  
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Ö� retici-ö� renci-uygulay�c� aras�ndaki koordinasyon eksikli� inin 
giderilmesi için çal�� malar yap�lmal�d�r. Ö� renci-ö� retici ileti� iminin daha iyi 
bir seviyeye ç�kar�lmas� için ili� kilerde ders d�� � farkl� ortamlar�n yarat�lmas� da 
sa� lanmal�d�r. 

Kaliteli bir e� itim planlanmas� ve stratejiler geli� tirilip uygulanmas� 
aç�s�ndan gerçekle� tirilen bu çal�� ma mevcut durumun tespit edilmesi aç�s�ndan 
önemlidir. 
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Rekreasyonel Motivasyonlar�n Belirlenmesi: Spor Tesisi Örne� i 

Haldun MÜDERR�SO� LU1   Hüseyin Samet A� IKKUTLU 1    
Ay� e KALAYCI 1    Burcu SALANTUR1 

ÖZET 

Bu çal�� mada, kullan�c�lar�n rekreasyonel motivasyonlar�n� belirlemek ve bu motivasyon 
faktörlerinin kullan�c� özelliklerine göre nas�l de� i� im gösterdi� ini tespit etmek amac�yla Ankara 
An�ttepe Spor Tesisleri’nde 200 kat�l�mc�ya anket uygulanm�� t�r. De� erlendirme sonucunda, yedi 
adet motivasyonel faktör grubu tespit edilmi� tir. Yap�lan analizlere göre, rekreasyonel 
motivasyonlar kat�l�mc�n�n cinsiyeti, ya� �, çal�� ma durumu ve aktivitenin gerçekle� tirildi � i alan�n 
özelliklerine göre de� i� im gösterdi� i saptanm�� t�r. 

 
Anahtar Kelimeler: D��  mekan, rekreasyon, motivasyon 
 

Determining of the recreational motivation: Example of sport area 

ABSTRACT 

In this study, a questionare was applied to 200 users, with the aim of determining the 
recreational motivation factors, and how these factors change according to users properties. Seven 
recreational motivation factors were determined at the end of the evaluation. According to the 
analysis, it was found that recreational motivation factors change according to user’s gender, age, 
working situation and the specialities of the area where the activity is being done. 

 
Keywords: Outdoors, recreation, motivation.  
 
G� R��  

Son y�llarda d��  mekân rekreasyonel faaliyet çe� itlerinin ve bu 
faaliyetlere kat�l�m�n artmas�, bu konuyla ilgili çal�� malar�n da artmas�na sebep 
olmu� tur. D��  mekan rekreasyonel faaliyetlere kat�l�m tecrübeleri toplum 
bireylerine çe� itli yararlar sa� lamaktad�r. Bundan dolay�, bu tip faaliyetlerin 
gerçekle� tirildi � i alanlar için önemli bir yönetim hedefi; kat�l�mc�lar�n 
memnuniyetlerini art�rmak amac�yla alana gelmelerini te� vik eden faktörlerin 
belirlenmesi ve bu do� rultuda kararlar�n al�nmas�d�r. Bu ba� lamda, 
kat�l�mc�lar�n ihtiyaçlar�n� kar� �lamak ve memnuniyetlerini optimize etmek için 
rekreasyonel faaliyetlere kat�l�mlar�n� etkileyen motivasyon etkenlerinin 
belirlenmesi önemli bir husustur.  

Turizm motivasyonlar� 1950”lerin ba� �ndan itibaren bilimsel çal�� malara 
konu olmu� tur. Rekreasyonel faaliyetlere kat�l�ma motive eden faktörlerin 
ara� t�r�lmas�nda REP (Recreation Experience Preference) ölçütünü kullanan 
Driver ve Brown (1975) “�n yapt�klar� çal�� ma konuyla ilgili di� er çal�� malara 

                                                      
1 A.�.B.Ü. Orman Fakültesi, Peyzaj Mimarl�� � Bölümü, Düzce 
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alt yap� olu� turmu� tur (Graefe ve ark., 1999). Ayr�ca Rosenthal ve ark. (1982) 
yapt�klar� çal�� mada sekiz adet motivasyonel faktör grubu (ara� t�rma, günlük 
rutinlerden kaç�� , genel anlamda do� a deneyimleri, kendini s�nama, egzersiz, 
benzer zevklere sahip insanlarla birlikte olmak, e� lenmek ve fiziksel 
gerginliklerden uzakla� mak) belirlemi� lerdir. 

Yap�lan çal�� malar�n bir ço� unda motivasyonel faktörlerin ki� ilerin 
demografik özelliklerine, gerçekle� tirilen faaliyetlerin tipine, kat�l�mc�lar�n 
önceki deneyim seviyesine ba� l� oldu� u belirtilmi� tir  (Ewert, 1993). Kinnaird 
(1994) ve Annett ve ark. (1995) e göre rekreasyonel faaliyetlere etki eden 
faktörler kat�l�mc�lar�n cinsiyetlerine göre de� i� im göstermektedir. 
Kat�l�mc�lar�n faaliyeti birlikte gerçekle� tirdi� i grup boyutu ve tipinin de ayn� 
zamanda motivasyonel faktörler üzerinde etkili oldu� u Ewert ve Hollenhorst 
(1989) taraf�ndan belirtilmi� tir. Benzer bir � ekilde Schuett (1994) kat�l�mc� grup 
boyutu ve grubun kimlerden olu� tu� unun seçilen rekreasyonel aktivitenin 
kat�l�m ve memnuniyetine etki eden motivasyonel faktörler üzerinde etkiye 
sahip oldu� unu çal�� mas�nda belirtmi� tir. Jackson ve Wong (1982) rekreasyonel 
motivasyonun kat�l�mc�lar�n beklentileriyle ba� lant�l� olarak belirlenebilece� ini 
belirtmi� lerdir. Pearce (1993) rekreasyonel motivasyonu konu alan çal�� malar� 
konu alan motivasyonlar�n dinamik olabilece� i ve zaman içinde de� i� ebilece� i 
gerekçesiyle ele� tirmi� tir.  

Bu çal�� mada Ankara An�ttepe Spor tesislerinde yüzme, ko� u ve atletizm 
faaliyetlerine kat�lan kat�l�mc�lar�n bu faaliyetleri gerçekle� tirmelerini olumlu 
etkileyen motivasyonel faktörleri belirlemek amaçlanm�� t�r. Çal�� ma 
kapsam�nda a� a� �daki sorulara cevap aranm�� t�r; 

�  Kat�l�mc�lar� alandaki faaliyetlere kat�l�ma te� vik eden motivasyonlar 
nelerdir? 

�  Rekreasyonel motivasyonlar kat�l�mc� özelliklerine göre nas�l de� i� im 
göstermektedir? 

 
MATERYAL ve YÖNTEM 

Bu çal�� mada Ankara An�ttepe Spor Tesislerinde ko� u, yüzme ve atletizm 
faaliyetlerine kat�lan 200 adet kat�l�mc�yla yüz yüze görü� meler � eklinde 
faaliyetlere kat�l�mlar�n� olumlu etkileyen motivasyonlar� belirleme amac�yla 
anket uygulanm�� t�r. Anket sorular� haz�rlan�rken; Confer ve ark. 1996, Todd ve 
ark. 2001, Graefe ve ark. 1999ve Müderriso� lu ve ark. (2005) ‘in 
çal�� malar�ndan yararlan�lm�� t�r.  

 
Çal��ma Alan�  

An�ttepe Spor Tesisleri Ankara �li, Çankaya ilçe s�n�rlar� içerisinde yer 
almaktad�r. Tesis içerisinde aç�k ve kapal� olmak üzere iki adet yüzme havuzu, 
ko� u parkuru ve atletizm alan� bulunmaktad�r.  
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Kullan�c� Özelliklerini Belirlenmesi 

2006 Mart- Nisan tarihleri aras�nda yap�lan bu anket çal�� mas� 200 
kat�l�mc�y� kapsamaktad�r. Anket kapsam�nda, kat�l�mc�lar�n cinsiyetleri, ya�  
durumlar�, i�  durumlar�, tesise kimlerle geldikleri, hangi aktiviteleri 
gerçekle� tirdikleri sorular� sorulmu� tur. Anketin ikinci bölümünde ise 
kat�l�mc�lar� motive eden faktörleri belirlemeye yönelik sorular sorulmu� tur. 
Motivasyonlar�n etki derecesini ölçmek için be�  noktal� likert ölçe� inden 
yararlan�lm�� t�r. Buna göre 1 “Etkisiz”, 5 “Çok etkili” olarak belirlenmi� tir. 

 
Verilerin De� erlendirilmesi: 

Çal�� mada 33 adet motivasyon kriteri dikkate al�nm�� t�r. Bu kriterler 
içerisinden Varimax Rotation yöntemiyle faktör analizi yap�lm�� t�r. Faktörlerin 
güvenilirli� i Cronbach’s Alpha Reliability analizi kullan�larak belirlenmi� tir. 
Saptanan faktörlerin ki� i özellikleriyle ili� kisini belirlemek için korelasyon 
analizinden yararlan�lm�� t�r.  

 
BULGULAR 

Kat�l�mc� Özellikleri 

Yap�lan de� erlendirmeler sonucunda anket çal�� mas�na kat�lanlar�n %32 
sinin bayan, %68 inin erkek oldu� u, %28 inin çal�� an gruptan, % 52 sinin 
ö� renci grubundan, %19 unun çal�� mayan gruptan oldu� u, %25 inin ailesiyle, 
% 40 �n�n arkada� lar�yla, %35 inin alana yaln�z geldi� i, % 40 �n�n kapal� 
mekandaki aktivitelere, % 40 �n�n aç�k alandaki aktivitelere, % 6 s�n�n hem aç�k 
hem de kapal� alandaki aktivitelere kat�ld�� � tespit edilmi� tir.  

 
Rekreasyonel Kat�l�m Motivasyonlar� 

Bu çal�� mada motivasyonun kat�l�ma etkisi üzerine 33 adet kriter dikkate 
al�nm�� t�r. Bu kriterlerden en etkili be�  tanesi s�ras� ile sa� l�kl� olmak, fiziksel 
kapasitemi ve kondisyonumu art�rmak, formumu korumak, kendime olan 
güvenimi art�rmak, alan�n temiz olmas� olarak s�ralanabilir. Kat�l�ma etkisi en 
az olanlardan ba� l�ca be�  tanesi bunun bir meydan okuma oldu� unu dü� ünmek, 
iyi vakit geçirecek ba� ka bir yerin olmamas�, ilerde yapm��  oldu� um spor 
dal�yla ilgili meslek edinmek, ula� �m�n kolayl�� � ve ucuzlu� u, alan�n yak�n 
olu� u olarak s�ralanabilir. Çizelge 1’ de görüldü� ü üzere rekreasyonel 
motivasyonun kat�l�ma etkisi % 65 varyansla aç�klanan 7 faktör belirlenmi� tir. 
I. Faktör %13 varyansla aç�klanmakta ve Cronbach’s alpha’ s� 0,87’dir. 
Hesaplanan alfa de� eri bu faktörün yüksek derecede güvenilir oldu� unu 
göstermektedir (Özdamar,1999). I. Faktöre 8 adet motivasyon kriteri 
girmektedir. Bu kriterlerin ortak özelli� i sosyalle� me ile ilgili olmalar�d�r. II. 
Faktör % 12 varyansla aç�klanmakta ve  Cronbach’s alpha’ s� 0,77’ dir. Bu 
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de� ere göre II. Faktör oldukça güvenilirdir . II. Faktöre 5 adet motivasyon 
kriteri girmektedir. Bu kriterlerin ortak özelli� i kendini ispatlamak ile ilgili 
olmalar�d�r. III. Faktör %11 varyansla aç�klanmakta ve Cronbach’s alpha’ s� 
0,81’ dir. Buna göre III. Faktörde yüksek derecede güvenilirdir. III. Faktöre 7 
adet motivasyon kriteri girmektedir. Bu kriterlerin ortak özelli� i sa� l�k ile ilgili 
olmalar�d�r. IV. Faktör %10 varyansla aç�klanmakta ve Cronbach’s alpha’ s� 
0,82’ dir. Buna göre IV. Faktör yüksek derecede güvenilirdir. IV. Faktöre 4 adet 
motivasyon kriteri girmektedir. Bu kriterlerin ortak özelli� i alan ile ilgili 
olmalar�d�r. V. Faktör %7 varyansla aç�klanmakta ve Cronbach’s alpha’ s� 0,75’ 
dir. Buna göre V. Faktör oldukça güvenilirdir. V. Faktöre 3 adet motivasyon 
kriteri girmektedir. Bu kriterlerin ortak özelli� i rutin ya� ant�dan kaç��  ile ilgili 
olmalar�d�r. VI. Faktör %7 varyansla aç�klanmakta ve Cronbach’s alpha’ s� 
0,77’ dir. Buna göre VI. Faktör oldukça güvenilirdir. VI. Faktöre 4 adet 
motivasyon kriteri girmektedir. Bu kriterlerin ortak özelli� i bilgi ve becerileri 
geli� tirmek ile ilgili olmalar�d�r. VII. Faktör %5 varyansla aç�klanmakta ve 
Cronbach’s alpha’ s� 0,83’ dir. Buna göre VII. Faktörde yüksek derecede 
güvenilirdir. VII. Faktöre 2 adet motivasyon kriteri girmektedir. Bu kriterlerin 
ortak özelli� i yönetim ile ilgili olmalar�d�r.  

 
Çizelge1. Motivasyon faktör gruplar� ve aritmetik ortalamalar� 

Motivasyon 
 

Motivasyon 
A.O. 

Faktör 
 I 

Faktör  
II 

Faktör 
 III 

Faktör 
 IV 

Faktör 
V 

Faktör 
 VI 

Faktör 
VII 

Sosyal ve kültürel aç�dan 
bilgilerimi art�rmak 

2.57 0.52       

Benzer ilgi alanlar�na sahip 
insanlarla birlikte olmak 

2.83 0.77       

Bilgi ve becerilerimi di� er 
insanlarla payla�mak 

2.64 0.74       

Arkada� lar�mla birlikte olmak 3.07 0.71       
E� lenmek ve iyi vakit geçirmek 3.24 0.39       
Sosyal bir ortam payla�mak 3.17 0.57       
Farkl� kültürde insanlarla 
arkada� l�k kurmak 

2.65 0.52       

Yeni insanlarla tan��mak 2.63 0.59       

Bunun bir meydan okuma 
oldu� unu dü�ünmek 

2.02  0.52      

Yar��malara haz�rlanmak 2.60  0.71      
Kazanma duygusu 2.60  0.85      
Liderlik duygusu 2.61  0.80      
Kendim için bir � eyler yapma 
duygusu 

3.16  0.43      

Sa� l�kl� olmak 4.14   0.69     
Formumu korumak 3.58   0.65     
Kendime olan güvenimi art�rmak 3.33   0.52     
Fiziksel kapasitemi ve 
kondisyonumu art�rmak 

3.68   0.75     

Planl� ve programl� ya�amay� 
ö� renmek 

3.04   0.58     

Bireysel olarak spor yapmak 3.08   0.56     



 

 19 

Bo�  zamanlar�m� de� erlendirmek 2.96   0.48     

�yi vakit geçirecek ba�ka bir yerin 
olmamas� 

2.32    0.58    

Alan�n yak�n olu�u 2.44    0.84    
Ula� �m�n kolayl�� � ve ucuzlu� u 2.39    0.87    
Alan� kullanma maliyetinin dü�ük 
olmas� 

2.45    0.78    

Günlük rutin ya�ant�dan 
uzakla�mak 

2.89     0.84   

Okul ve i�  stresinden kurtulmak 3.12     0.75   
Toplum yapt�r�mlar�ndan 
uzakla�mak 

2.46     0.70   

�lerde yapm��  oldu� um spor dal�yla 
ilgili meslek edinmek 

2.34      0.47  

Bilgi ve becerilerimi geli� tirmek 3.07      0.59  
Spor dal�yla ilgili deneyim elde 
etmek 

3.01      0.62  

Ba�ar�l� olabilece� imi kendime 
göstermek 

3.11      0.46  

Alan�n temiz olmas� 3.28       0.72 
Alan�n iyi idare edilmesi 3.09       0.77 

Genel ort. 2.85 2.60 3.40 2.40 2.82 2.88 3.18 
Alfa  0.87 0.77 0.81 0.82 0.75 0.77 0.83 

Variance  (%) 13 12 11 10 7 7 5 
F I: Sosyalle�me; F II: Kendini ispatlamak;  F III: Sa� l�k; F IV: Alan ile ilgili özelikler ; F V: Rutin ya�ant�dan 
kaç�� ; F VI: Bilgi ve becerileri geli� tirmek; F VII: Yönetim 
Motivasyonun etki derecesi: 1 “etkisiz”, 5 “çok etkili” 

 
Motivasyon Faktörleri Ve Kat�l�mc� Özellikleri Aras�ndaki � li � ki 

Çizelge 2’ de verilen verilere göre cinsiyet etkeninin sosyalle� me, bilgi ve 
beceri faktör gruplar�nda etkili oldu� u görülmektedir. Kendini ispatlama, sa� l�k, 
alanla ile ilgili özellikler, rutinden kaç�� , yönetim faktör gruplar�n�n etkisiz 
oldu� u görülmektedir. Sosyalle� me, bilgi beceri edinme motivasyonlar� çal�ma 
alan�ndaki rekreasyonel faaliyetlere kat�l�mda, kad�nlar üzerinde erkeklere göre 
daha fazla etkilidir. Çizelge 2’ de yer alan verilere göre, ya�  etkeninin 
sosyalle� me, kendini ispatlama, rutinden kaç�� , bilgi ve beceri, yönetim faktör 
gruplar�nda etkili oldu� u görülmektedir. Sa� l�k, alanla ilgili özellikler faktör 
gruplar�nda etkisiz oldu� u görülmektedir. Sosyalle� me, kendini ispatlama, rutin 
hayattan kaç�� , bilgi beceri edinme motivasyonlar� genç kat�l�mc�lar üzerinde 
ya� l� kat�l�mc�lara göre daha fazla etkilidir. Bununla beraber alan yönetiminin 
kalitesi ya� l� kat�l�mc�lara gençlere göre daha fazla etkilemektedir. Çizelge 2’ de 
verilen verilere göre i�  etkeninin sosyalle� me, kendini ispatlama, alanla ile ilgili 
özellikler, bilgi ve beceri, yönetim faktör gruplar�nda etkili oldu� u 
görülmektedir. Kat�l�mc� özelliklerinden çal�� ma durumu ile etkili oldu� u 
motivasyon faktörlerine bak�ld�� �nda, bu faktörlerin ö� renci ve çal�� mayan 
kat�l�mc�lar üzerinde çal�� an kat�l�mc�lara göre daha etkili oldu� u 
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görülmektedir. Alana kimlerle gelindi� i Çizelge 2 de verilen anket sonuçlar�na 
göre, rekreasyonel motivasyon faktörü olarak önem arz etmemektedir. 

 
Çizelge2. Motivasyon faktörleri ve kat�l�mc� özellikleri aras�ndaki ili� ki  

 F I F II FIII FIV FV FVI FVII 
Erkek 2,63 2,54 3,30 2,58 2,71 2,61 3,25 
Kad�n 2,95 2,92 3,45 2,31 2,07 3,01 3,15 

C
�N

S�
Y

E
T

 
F 4,51* 0,23 1 1,96 0,82 5,26* 0,21 

 F I F II FIII FIV FV FVI FVII 
11-18 3,16 3,01 3,42 2,27 2,71 3,37 2,79 
19-30 3,02 2,83 3,37 2,40 3,21 3,11 3,15 
31-50 2,49 2,08 3,27 2,41 2,70 2,38 3,37 
51- + 2,21 1,86 3,61 2,90 2,36 1,85 3,96 

Y
A

� 

F 8,02*** 11,63*** 0,60 1,38 4,16** 16,01*** 4,42** 
 F I F II FIII FIV FV FVI FVII 

Çal�� �yor 2,55 2,12 3,29 2,34 2,81 2,49 3,29 
Ö� renci 3,06 2,94 3,34 2,19 2,85 3,23 2,85 

Çal��m�yor 2,69 2,30 3,71 3,15 2,73 2,48 4,01 

Ç
A

LI
�M

A
 

D
U

R
U

M
U

 

F 5,49** 13,05*** 2,63 8,50*** 0,14 10,78*** 10,31*** 
 F I F II FIII FIV FV FVI FVII 

Aile 2,80 2,53 3,57 2,45 2,62 2,83 3 
Arkada� lar 2,77 2,59 3,23 2,30 2,76 2,80 3,20 

Yaln�z 2,97 2,63 3,43 2,54 2,95 2,95 3,22 

A
LA

N
A

 
K

�M
LE

R
LE

 
G

E
LD

���
 

F 0,69 0,11 1,93 0,66 1,19 0,30 0,39 

F I: Sosyalle�me; F II: Kendini ispatlamak;  F III: Sa� l�k; F IV: Alan ile ilgili özelikler ; F V: Rutin ya�ant�dan 
kaç�� ; F VI: Bilgi ve becerileri geli� tirmek; F VII: Yönetim 
Motivasyonun etki derecesi: 1 “etkisiz”, 5 “çok etkili” 

 
Motivasyon Faktörleri Ve Alan Özellikleri Aras�ndaki � li � ki 

Çizelge 3’ de verilen verilere göre alan özelli� i etkeninin sosyalle� me, 
kendini ispatlama, alanla ile ilgili özellikler, rutinden kaç�� , bilgi ve beceri, 
yönetim faktör gruplar�nda etkili oldu� u görülmektedir. Sa� l�k faktör 
gruplar�nda etkisiz  oldu� u görülmektedir. Aç�k alan rekreasyonu ko� u 
parkurunda yap�lan aktiviteleri (ko� u, yürüyü� , atletizm vb.) içermektedir. 
Kapal� alan rekreasyonu ise yüzme havuzunda spor yapan yüzücüler ile ilgilidir. 
Aç�k ve kapal� alanda yap�lan rekreasyon aktiviteleri ise hem yüzücüler hem de 
ko� u parkurunda spor yapan kat�l�mc�larla ilgilidir.  Sosyalle� me motivasyonu 
en yüksek olanlar kapal� alanda spor yapanlard�r. Kendini ispatlama 
motivasyonu en yüksek olanlar kapal� alanda spor yapanlard�r. Sa� l�k 
motivasyonu en yüksek olanlar kapal� alanda spor yapanlard�r. Alanla ile ilgili 
özellikler motivasyonu en yüksek olanlar aç�k alanda spor yapanlard�r. Rutinden 
kaç��  motivasyonu en yüksek olanlar kapal� alanda spor yapanlard�r. Bilgi ve 
beceri motivasyonu en yüksek olanlar aç�k ve kapal� alanda spor yapanlard�r. 
Yönetim motivasyonu en yüksek olanlar aç�k alanda spor yapanlard�r. 
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Çizelge3. Motivasyon faktörleri ve alan özellikleri aras�ndaki ili � ki 
 F I F II FIII FIV FV FVI FVII 

Aç�k alan 2,35 2,20 3,31 2,56 2,56 2,23 3,52 
Kapal� alan 3,33 3,06 3,57 2,47 3,10 3,41 2,91 

Aç�k-Kapal� alan 3,32 3,20 3,56 1,48 2,64 3,50 2,54 A
LA

N
 

Ö
Z

E
LL

���
 

F 24,19*** 15,85*** 1,72 3,92* 3,67* 29,45*** 5,23** 
F I: Sosyalle�me; F II: Kendini ispatlamak;  F III: Sa� l�k; F IV: Alan ile ilgili özelikler ; F V: Rutin ya�ant�dan 
kaç�� ; F VI: Bilgi ve becerileri geli� tirmek; F VII: Yönetim 
Motivasyonun etki derecesi: 1 “etkisiz”, 5 “çok etkili” 

 
TARTI � MA VE SONUÇ 

Bu çal�� mada rekreasyonel faaliyetlere kat�l�ma etki eden motivasyonlar� 
ve bu motivasyonlar�n etki derecelerinin, aktivitenin gerçekle� tirildi � i alan�n ve 
kat�l�mc�lar�n özelliklerine göre nas�l de� i� im gösterdi� i incelenmi� tir.  

Çal�� ma sonucunda elde edilen bulgulara göre; motivasyonel faktörler; 
sosyalle� me faktörü, kendini ispatlama motivasyon faktörü, sa� l�k motivasyon 
faktörü, alanla ilgili özellikle motivasyon faktörü, rutinden kaç��  motivasyon 
faktörü, bilgi ve becerileri geli� tirme motivasyon faktörü ve alan�n yönetimi 
motivasyon faktörü olmak üzere yedi motivasyonel faktör grubu tespit 
edilmi� tir.  

Cinsiyetin rekreasyonel motivasyonlar üzerindeki etkilerini inceleyen 
birçok çal�� ma yap�lm�� t�r (Hendee ve ark 1990; Young 1993; Kinnaird 1994; 
Annett ve ark. 1995). Bu çal�� malar�n ortak sonucu cinsiyetin rekreasyonel 
motivasyonlar üzerinde etkili oldu� udur. Yap�lan bu çal�� mada da cinsiyetin 
motivasyonlar üzerinde etkili oldu� u gözlemlenmektedir. Ancak bu etki çok 
s�n�rl� kalmaktad�r. Belirlenen yedi motivasyon faktöründen sadece ikisinde bu 
etki gözlemlenmektedir. Kal�mc�lar�n ya� lar�n�n motivasyonlar� üzerindeki 
etkilerinin inceleyen Carrol ve Alexandris (1997) ye göre ya�  etkili bir 
özelliktir. Bu çal�� mada görüldü� ü üzere belirlenen yedi motivasyon faktörünün 
be� i üzerinde ya�  etkilidir.  Rekreasyonel motivasyona kat�l�mc�lar�n çal�� ma 
durumlar�n�n ne �ekilde etkisi oldu� unu belirlemeye yönelik bir çal�� maya 
rastlanmam�� t�r. Bu çal��mada elde edilen verilere göre çal�� ma durumu 
rekreasyonel motivasyonlar üzerinde oldukça fazla etkiye sahiptir. Birçok 
çal�� ma rekreasyonel motivasyonu, kat�l�mc�n�n alana kiminle geldi� ine ba� l� 
olarak de� i� im gösterdi� ini ortaya koymas�na kar� �n (Schuett 1994), elde edilen 
bulgular �� �� �nda bu sonuç desteklenmemektedir.  Vogelsong ve ark. (1997) 
yapt�klar� çal�� mada rekreasyon alan�n�n özelliklerinin, kullan�c�lara sundu� u 
olanaklar�n motivasyon üzerinde etkili oldu� unu ortaya koymu� lard�r. 
Çal�� mam�zda bu sonuçlar� desteklemektedir.  

Sonuç olarak; 
�  Ara� t�rma alan�ndaki rekreasyonel faaliyetlere kal�mda en belirleyici 

olan motivasyon sa� l�kl� olma iste� idir, 
�  Kat�l�mc� özelliklerinden ya�  ve çal�� ma durumu motivasyonlar 

üzerinde etkilidir, 
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�  Cinsiyetin motivasyonlar üzerindeki etkisi s�n�rl�d�r, 
�  Kat�l�mc�lar�n alana kiminle geldi� i motivasyonlar�n� etkilememektedir. 
�  Alan içerisindeki rekreasyonel olanaklar direk olarak kat�l�mc�lar�n 

motivasyonlar�n� de� i� tirmektedir. 
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Some mechanical properties of red-bud maple (Acer trautvetteri Medw.) 
wood grown in different districts  

Süleyman Korkut1a, Ümit Büyüksar�a 

ABSTRACT 

In this study, some mechanical properties of red-bud maple (Acer trautvetteri Medw.) 
wood were studied. To determine the effects of growth sites on some mechanical properties of 
red-bud maple wood, total of six trees were taken from three different districts (West Blacksea 
Region (Düzce), East Black Sea Region (Trabzon-Maçka) and Middle Black Sea Region (Ordu-
Çamba� �). Samples were taken from approximately equal altitude (1500m).  

Mechanical tests were made to determine the cleavage strength, shearing stress parallel to 
grain and tensile stress parallel to grain for mechanical properties according to Turkish Standards. 

The cleavage strength, the shearing strength and the tensile strength parallel to grain were 
found to be 1.105 N/mm2, 17.627 N/mm2 and 104.898 N/mm2, respectively. The results also 
indicated that the growth regions had statistically significant effect on mechanical properties of 
red-bud maple wood. 

Keywords: Red-bud maple, Acer trautvetteri Medw, mechanical properties. 
 

ÖZET 

Bu çal��mada, Kay�n Gövdeli Akçaa� aç (Acer trautvetteri Medw.) odununun baz� 
mekanik özellikleri incelenmi� tir. Bu amaçla; üç farkl� bölgeden (Bat� Karadeniz Bölgesi 
(Düzce), Orta Karadeniz Bölgesi (Çamba� �-Ordu) ve Do� u Karadeniz Bölgesi (Maçka-Trabzon)) 
ve yakla� �k 1500 m rak�mdan toplam 6 adet Kay�n Gövdeli Akçaa� aç al�narak baz� mekanik 
özellikler üzerine büyüme yerinin etkileri belirlenmi� tir. 

Mekanik özelliklerden yar�lma direnci, liflere parallel makaslama direnci ve liflere 
parallel çekme direnci ilgili Türk standartlar�na gore tespit edilmi� tir. 

Çal�� ma sonunda; yar�lma direnci 1.105 N/mm2, liflere parallel makaslama direnci 17.627 
N/mm2 ve liflere parallel çekme direnci 104.898 N/mm2 bulunmu� tur. Ayr�ca Kay�n Gövdeli 
Akçaa� aç odununun yar�lma, liflere parallel makaslama ve liflere parallel çekme dirençleri 
üzerine büyüme bölgelerinin etkili oldu� u saptanm�� t�r. 

Anahtar Kelimeler: Kay�n gözdeli karaa� aç, Acer trautvetteri Medw, mekanik özellikler. 
 
INTRODUCTION 

Except tropic zones, over 100 taxons of maples grow in areas of North 
America, Europe, North Africa and Asia. Maples are, similar to oaks and 
willows, can easily self hybridize [1]. 

About 9 maple species and 19 maple taxons are native to Turkey. 
Tatarian maple (Acer tataricum L.), Red-bud maple (Acer trautvetteri Medw.), 
Norway maple (A. platonoides L.), Montpelier maple (A. monspessulanum L.), 
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Cretan maple (A. sempervirens), Balkan maple (A. hyrcanum Fret. M.), Hedge 
maple (A. campestre L.), Cappadocium maple (A. cappodocicum Gledt) and 
Divergent maple (A. divergens Pax) are the most important species grown in 
Turkey [2]. 

In 1980s, maple woods produced from Turkish forests exceeded 10 000 
m3 yearly [3]. However, since then, maple lands has been gradually decreased 
and today it covers about 3000 ha land area and with less than 1000 m3 total 
standing wood volume [4]. 

Red-bud maple shows an expansive distribution from Istranca mountains 
to eastern Black Sea Region (BSR) and primarily in Kap�da�  peninsula in the 
southern Marmara. It can be found between 100 and 2100 m elevations and 
from humid to semi-humid climates. It participates as an individual tree or as 
small groups into mixtures of different conifer and broadleaved stands. The tree 
can grow up to 25 m height. Bark of the mature tree is not fissured and smooth. 
The sapwood can vary from pinkish-white to light brown. It has heavy- and 
hard wood [5, 6].  

Oven dry density of maple species were found to be between 0.55–0.80 
gr/cm3 [5, 7]. Yalt�r�k [8, 9]  separated maple trees into two groups regarding 
the wood density of the maple specimens.  The first group has the density of 
0.58-0.66 gr/cm3 and the second group has the density of 0.66-0.80 gr/cm3. Red-
bud maple wood is classified to be in the first group.  

Maple is commonly used in a variety of fields, such as furniture, panels, 
parquet, lumber, LVL, glulam, musical instruments, tool handles, stock of a 
rifle, decoration material, horizontal beam, shoe-making, airplane propeller, 
wood bridge, etc [10]. 

Red-bud maple is maple species that only spread up Turkey and 
Caucasian in world. Red-bud maple grows fast at different altitude and climate 
conditions. Red-bud maple also has economic value for the forest industry and 
the technological properties of this wood species should be studied.  

Although red-bud maple (Acer trautvetteri Medw) is native to Turkey, 
the wood properties of the tree have not been studied in detailed. The aim of this 
study is to determine the effects different sites on some mechanical properties of 
red-bud maple wood which is economic for forest industry. Therefore, in the 
light of obtained data, the optimal utilization fields of this red-bud maple wood 
will be suggested. This study will fill the gap about the world literature for red-
bud maple wood.  

 
MATERIALS and METHODS 

Total of 6 trees from 3 different districts (taken 2 trees from each 
districts) were taken to study the mechanical properties of red-bud maple wood. 
The districts were (West Black Sea Region (Düzce), East Black Sea Region 
(Trabzon-Maçka) and Middle Black Sea Region (Ordu-Çamba� �)). 
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A 20 by 20m2 field was chosen randomly from the sites. In these fields, 
the diameters at breast height (d1.30) of trees were measured, and their 
arithmetic mean was calculated. Based on the obtained information, 2 trees 
were selected and cut according to average diameter at breast height. During the 
selection, extreme cases were avoided such as excessively knotty, containing 
reaction wood or slope of grain etc. Logs were removed as a 1.5m sections 
between 2 and 4m length through stem. North directions of logs were marked 
[11]. Table 1 shows some properties of sample trees taken from the sites. 

 
Table 1: The properties of sample trees 

Districts Trabzon Düzce Ordu 

Tree No 1 
 

2 1 2 1 2 

Age of trees 80 83 84 93 68 66 

Diameter of d1.30 (cm) 38 38.6 36.3 38.2 26 25.2 

Lenght of tree (m) 17.6 21.4 20.4 23.6 15,4 13.6 

Altitude (m) 1340 1306 1520 

slope (%) 60 61 67 

Direction K K K 

Average temparature (°C) 14.5 13 14.1 

Relative humidity (%) 71 74 71 

Ave. total rainfall (mm) 830.1 837.5 1038.8 

Type of soil (30-60cm) Sandy clay clay loam Sandy clay loam 

 
Boards with 8 cm width were cut from logs taking pith as a center. 

Boards were taken from North to South and from West to East directions 
according to TS 2470 [12]. Sawdust was removed from board surfaces and they 
were placed in a room for air-drying. Following air-drying process, small and 
clear specimens were cut from the boards according to Turkish Standards to 
determine shearing strength parallel to grain (TS 3459) [13], tensile strength 
parallel to grain (TS 12503) [14] and cleavage strength (TS 7613) [15] and the 
specimens were conditioned at 20±2oC with 65% relative humidity according to 
TS 642 [16]. The mechanical properties of the red-bud maple wood were 
determined.  

After the completing the experiments, moisture contents (the moisture 
content deviation from 12 percent) of specimens were measured according to 
TS 2471 [17] and strength values were corrected (transformed to 12% moisture 
content) by using the following strength conversion equation: 
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�  12 = �  m * [ 1 + �  (M2 – 12) ] 
 
Where �  12 = strength at 12 percent moisture content (N/mm2), �  m = 

strength at moisture content deviated from 12 percent ( N/mm2), �  = constant 
value showing relationship between strength and moisture content, M2= 
moisture content during test (%). 

The obtained results were statistically evaluated by using the analysis of 
variance (ANOVA) and Duncan’s mean separation test to compare between 
relationship growth regions and some mechanical properties. 

 
RESULTS and DISCUSSION 

Arithmetic mean standard deviation, variance, coefficient of variance and 
number of specimens in connection with the cleavage strength of red-bud maple 
wood were given on the Table 2. 

 
Table 2: The values of cleavage strength 

Districts Trabzon Düzce Ordu 

Arithmetic mean (N/mm2) 1.089 A 1.098 A 1.129 A 

Standard deviation 0.237 0.151 0.144 

Variance 0.056 0.022 0.021 

Coefficient of variation 21.76 13.75 12.75 

Sample size 50 50 50 

Homogeneity groups: same letters in each columns indicate that there is no statistical difference between the 
samples according to the Duncan’s multiply range test, p<0.05. 

 
The mean values of the cleavage strength in Trabzon, Düzce and Ordu, 

were found to be 1.089 N/mm2, 1.098 N/mm2 and 1.129 N/mm2, respectively. 
The general mean value of the cleavage strength was 1.105 N/mm². 

Acer trautvetteri Medw had lower cleavage strength compared to the 
other maple species. This can be a result of anatomical structure and low density 
of the wood. However cleavage strength of red-bud maple wood found to be 
higher than Fagus orientalis Lipsky [18]. It is known that rays significantly 
affect the cleavage strength of wood. Increasing the amount of rays in wood 
decreases the cleavage strength. In addition, wood density affects this strength.  

Arithmetic means, standard deviation, variance, coefficient of variance 
and number of specimens in connection with the shearing strength of red-bud 
maple wood were given on the Table 3. 
Table 3: The values of shearing strength 

Districts Trabzon Düzce Ordu 
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Arithmetic mean (N/mm2) 8.691 A 9.686 B 8.029 C 

Standard deviation 0.691 0.586 0.520 

Variance 0.478 0.344 0.270 

Coef. of variation 7.955 6.051 6.472 

Sample size 50 50 50 

Homogeneity groups: same letters in each columns indicate that there is no statistical difference between the 
samples according to the Duncan’s multiply range test, p<0.05. 

 
The mean values of the shearing strength in Trabzon, Düzce and Ordu, 

were found to be 8.691 N/mm2, 9.686 N/mm2 and 8.029 N/mm2, respectively. 
The general mean value of the shearing strength was 8.802 N/mm². 

As presented on the Table 5, shearing strength of Acer trautvetteri Medw 
is lower than that of Acer platanoides, Acer saccharum and Acer 
pseudoplatanus. However shearing strength of Acer trautvetteri Medw was 
found to be higher than other maple species. The shearing strength value was 
9.9 N/mm2 for beech. This strength type is important in jointing points of wood 
products. 

Arithmetic means standard deviation, variance, coefficient of variance 
and number of specimens in connection with the tensile strength parallel to 
grain of red-bud maple wood were given on the Table 4. 

 
Table 4: The values of tensile strength parallel to grain 

Districts Trabzon Düzce Ordu 

Arithmetic mean (N/mm2) 100.329 A 112.111 B 102.255 A 

Standard deviation 16.420 16.888 9.698 

Variance 269.617 285.204 94.051 

Coef. of variation 16.37 15.06 9.48 

Sample size 50 50 50 

Homogeneity groups: same letters in each columns indicate that there is no statistical difference between the 
samples according to the Duncan’s multiply range test, p<0.05. 

 
The mean values of the tensile strength parallel to grain in Trabzon, 

Düzce and Ordu, were 100.329 N/mm2, 112.111 N/mm2 and 102.255 N/mm2, 
respectively. The general mean value of the cleavage strength was 104.898 
N/mm². 

Tensile strength parallel to grain was found to be 104.898 N/mm² for 
Acer trautvetteri Medw. These values were 100 N/mm² for Acer platanoides 
and 82 N/mm² for Acer pseudoplatanus. This strength is very important 
especially in the jointing places. 
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Table 5 shows mechanical properties of some maple species grown in 
Turkey and in the World [19, 20, 21]. 

 
Table 5. Mechanical properties of some maple species and beech 

Species 
Shear strength 

parallel to grain 
N/mm2 

Tensile strength 
parallel to grain 

N/mm2 

Cleavage 
strength N/mm2 

Acer trautvetteri 8.8 104.898 1.105 

Acer macrophyllum 7.7 - - 

Acer nigrum 7.8 - - 

Acer rubrum 7.9 - - 

Acer saccharinum 7.2 - - 

Acer saccharum 10.1 - - 

Acer platanoides 9 100 2.19 

Acer pseudoplatanus 9 82 1.6 

Fagus orientalis 9.9 131.6 0.74 

 
Table 3 and Table 4 showed that growth regions had statistically 

significant effect on cleavage strength, shearing strength and tensile strength of 
red-bud maple wood.  

Han [22] found that age, site, tree, position, and site and position 
interaction, and the position and tree interaction significantly (P < 0.05) 
affected, modulus of elasticity (MOE) and modulus of rapture (MOR) in the 
juvenile zone. Age did not significantly affect MOE and MOR in the mature 
zone, but the effects of site, tree, and interaction of tree and position, and the 
interaction of position and tree were significant. Red maple (Acer rubrum L.) 
has an increase in MOE and MOR from the pith outward, followed by a 
leveling off. In the mature zone, MOE and MOR of red maple on the wet site 
were larger than on the dry site. There were variations among and within trees. 
The average percentage increase for MOE and MOR of red maple from juvenile 
wood to mature wood was from 11 to 40. Trends of micro bending properties of 
MOE and MOR for sugar maple (Acer saccharum Marsh.) at the bottom bole 
position were less pronounced than those of red maple. Sugar maple had higher 
MOE and MOR than red maple.  

Büyüksar� [23] found that the growth regions had statistically significant 
effect (p value < 0.001) on physical and mechanical properties of maple wood. 
When the sampling stands within the same growth region is considered only 
some macroscopic, physical and mechanical properties were statistically 
significant (p< 0.05). 
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The results indicated that the growth region had significant effect on 
wood mechanical properties. Therefore, the growth region should be taking into 
consideration based on utilization areas of the red-bud maple wood. Samples 
trees in this study were taken from 1300 altitude. It is also known that increase 
in altitude gave lower wood density for broadleaved woods. Wood density has 
significant effects on mechanical properties of wood.  

Results indicated that the technological properties of red-bud maple wood 
are comparable to the beech wood, which has an expansive distribution in 
Turkey.  I think forest enterprise give more attention to the red-bud maple 
wood, which is more valuable wood source for forest industry.  
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Maçka-Zigana Karayolu Güzergâh� A� açland�rma Çal��malar�n�n Ba� ar�s� 
Üzerine Bir Ara� t�rma 

�brahim TURNA1   Deniz GÜNEY1   Engin ERO� LU2  

ÖZET 

Bu çal��mada Maçka-Zigana karayolunda yap�lan a� açland�rma çal��malar�n�n ba�ar�s� 
ara� t�r�lm�� t�r. Bu amaçla, Maçka-Zigana karayolundaki 10 km’lik bir güzergâh boyunca 
a� açland�rma yap�lan 10 örnek alan al�nm�� t�r. 

Deneme alanlar�nda; fidanlar�n cinsi veya türü, dikim zaman�, dikim metodu, dikim aral�k 
mesafesi, fidan tipi (tüplü veya ç�plak köklü fidan), canl� ve ölü fidan say�s�, bo�  dikim çukuru 
say�s�, koruma ve bak�m çal�� malar� ve fidan tutma oran� gibi özellikler incelenmi� tir. Bununla 
birlikte deneme alanlar�n�n mevcut durumu ve olmas� istenen durumu � ekilsel olarak birkaç örnek 
üzerinde gösterilmi� tir. 

Çal�� ma sonucunda Cryptomeria japonica gibi uygun olmayan yabanc� türlerin 
kullan�ld�� � ve gerekli etüt çal��malar�n�n yap�lmad�� � alanlarda ba�ar�s�z sonuçlar elde edildi� i 
belirlenmi� tir. Karayollar� a� açland�rmalar� için belirlenecek uygun tür seçiminde, türlerin 
ekolojik istekleri ile tesis yerinin yeti� me ortam� isteklerinin uyumlu olmas� gerekti� i tespit 
edilmi� tir. 

Anahtar kelimeler: Karayolu, a� açland�rma, fidan, dikim tekni� i 
 

A Study On The  Success Of Planting Aplications Along Maçka-
Zigana Roadside 

ABSTRACT 

In this research, the success of plantation applications on the Maçka-Zigana roadside was 
studied. For this purpose, 10 sample plots which is planted throughout 10 km itinerary on Maçka-
Zigana roadside were taken. 

In sample areas, various characters such as seedling genus or species, planting time, 
planting method, spacing, seedling type (bare rooted or tubed seedling), number of alive and dead 
seedlings, number of blank pit, preservation and maintenance works and success ratio were 
determined.  

Result showed that unsuccessful results were acquired in areas of which required studies 
were not made and inappropriate exotic species were used, for example Cryptomeria japonica. 
This study underlined that ecological requirements of the species should be agreement with site 
attributes of plantation areas in selection of favorable species.    

 
Keywords: Roadside, plantation, seedling, planting method 
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G� R��  

Günümüz a� açland�rma çal�� malar�nda amaç, basit anlamda odun 
üretimine dayal�, ço� unlukla monokültür ve tek amaçl� (endüstriyel, ekonomik) 
a� açland�rmalar yerine çok amaçl�, biyolojik çe� itlilik, rekreasyonel, su ve 
toprak koruma vb. fonksiyonel amaçlar� esas almaktad�r. Zira odun üretimi 
d�� �nda gittikçe çe� itlenen ürünler yan�nda sosyal ve kültürel gereksinimleri 
kar� �lamaya yönelik beklentilerin kar� �lanmas� a� açland�rma çal�� malar�n�n 
çe� itlenmesine ve hedeflerin büyümesine neden olmaktad�r.  

Çok amaçl� a� açland�rma çal�� malar� aras�nda karayolu a� açland�rmalar� 
yada karayolu çevre düzenleme çal�� malar� önemli bir yer tutmaktad�r. Bilindi� i 
gibi karayollar�, modern ça� �n gereklerine uygun olarak in� a edilmeleri 
durumunda bile, arazide büyük yaralara, kaz�lar ya da büyük dolgulara neden 
olmaktad�r. Bunun bir sonucu olarak ta mevcut ekolojik dengede bozulmalar 
meydana gelmekte, çevre kirlili� i, erozyon vb. zararlar olu� maktad�r.  

Karayollar�n�n do� al çevreye ve insanlara yönelik negatif etkilerin 
birço� unun, karayolu uygulamalar�na ba� lamadan önce saptanmas� ve bunlara 
yönelik gerekli tedbirlerin al�nmas�yla önlenmesi ya da azalt�lmas� mümkündür. 
Karayollar�n�n do� ada neden oldu� u y�rt�lmalarla fakirle� en ve bozulan ekolojik 
denge, dolay�s�yla k�rsal peyzaj, yol güzergâh� boyunca yap�lacak yeni 
bitkilendirme (a� aç, çal�, ot) çal�� malar�yla onar�larak daha güzel ve çekici bir 
görünümüne sahip olacakt�r. Fonksiyonel ve estetik özellikleri göz önünde 
tutularak uygun bitki türleri seçimi ve dikim tekni� i ile a� aç ve çal�lar modern 
bir karayolunun peyzaj ve trafik yönünden çok daha mükemmel bir görünüme 
kavu� mas�n� sa� layacakt�r (Ürgenç, 1998; Bar�� , 2004).  

A� açlar esasen do� al ekosistemlerin ve özellikle orman ekosistemlerinin 
unsurlar�d�rlar. Yapay olarak getirildikleri karayollar�nda ve kentsel ortamlarda, 
do� al yeti� me ortamlar�ndan oldukça farkl� ko� ullarla kar� �la� makt�rlar. Zira 
öncelikle karayolu kenarlar�nda toprak ko� ullar� do� al yeti� tirme güçlerinden 
önemli ölçüde yoksundurlar. �klim bak�m�ndan ise, a� açlar�n ya� ama ve 
geli� mesini güçle� tiren klimatik ko� ullar hakimdir. Mekanik zararlar, su, toprak 
ve hava kirlenmeleri gibi di� er birçok faktör de a� aç yeti� tirmeyi önemli ölçüde 
zorla� t�rmaktad�r. Tüm bunlar göz önüne al�narak, karayollar�nda ba� ar�l� bir 
a� açland�rma çal�� mas� yap�labilmesi için; dikim plan�n�n haz�rlanmas�, 
uygulanmas�, bak�m ve devaml�l�� �n�n eksiksiz olarak yerine getirilmesi gerekir 
(Dirik, 1997; Çelem ve � ahin 1997).   

Dikim plan�n�n haz�rlanmas�, yolun in� as� ile birlikte dü� ünülmelidir. 
Bunun için önce yol boyunca yeterli toprak profilleri al�narak veya yamaçlar 
etüt edilerek, yeti� me ortam� ko� ullar� analiz edilir. Daha sonra fonksiyonlar ve 
yeti� me ortam� ko� ullar�na ba� l� kal�narak k�rsal peyzaj aras�ndaki do� al 
dengeyi sa� layacak bitki türlerinin (a� aç, çal�) seçimine karar verilir. Hangi 
türlerin ne yo� unlukta ne kar�� �mda ve nerelerde hangi tekniklerle dikilece� i 
planlan�r. Dikimlerde a� aç, çal� ve di� er bitkisel materyal için kullan�lacak 
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aral�k-mesafe, olu� turulacak gruplar�n büyüklükleri, s�ra, alleler veya çitler 
halinde yap�laca� � yerler belirlenir (Ürgenç, 1998).  

Planlama a� amas�nda unutulmamas� gerekli olan tür seçimi son derece 
önemli olup do� aya uygunluk esas al�nmal�d�r. Dolay�s�yla öncelikle çevrede 
mevcut bitki türlerini yada eskiden beri kullan�lan a� aç ve çal� türlerinin 
kullan�m� tercih edilmelidir.  

Yol a� ac� türlerinin seçiminde, her türlü a� açland�rma faaliyetinde göz 
önünde bulundurulmas� gereken iki ana etken vard�r. Birincisi seçilecek a� aç 
türü yada türlerinin morfolojik ve fizyolojik nitelikleri (yeti� me h�z�, kök, gövde 
ve taç geli� imi, habitus vb.) amaca yönelik planlamalar�n gerçekle� mesinde 
yeterli olmal�d�r. �kincisi ise, a� açland�r�lmas� dü� ünülen alan�n ekolojik 
verileri, seçece� iniz a� aç türlerinin yeti� me ortam� isteklerine uygun olmal�d�r. 
Planlama a� amas�ndan sonra, plan�n do� ru ve tekni� ine uygun olarak 
uygulanmas� gelir. Uygulamada ba� ar� oran� kaliteli, dolgun fidan kullan�m� 
yan�nda, tekni� ine uygun dikim tekni� i ile kapl� fidan kullan�m�yla sa� lanabilir 
[Ürgenç, 1990; Köseo� lu, 1980, Bayraktar, 1980; Atay, 1990 ve Alptekin, 
1997). 

Karayollar� a� açland�rmalar�n�n genel esaslar�n�n verildi� i yukar�daki 
bilgiler �� �� �nda, bu çal��mada Maçka-Zigana karayolu güzergâh� boyunca 
yap�lan a� açland�rma çal��malar� ele al�nm�� , ba�ar� ve ba� ar�s�zl�� �n nedenleri 
analiz edilerek, yap�lan ölçüm ve tespitlerle ara� t�rma ortaya konulmu� tur.  

 
MATERYAL VE YÖNTEM 

Çal�� mada materyal olarak Maçka-Zigana aras� karayolu güzergâh� 
boyunca yap�lan a� açland�rma çal�� malar� ele al�nm�� t�r. Bu bölümde 1994 
y�l�nda ula� �ma aç�lan karayolu boyunca, gerek kamu kurulu� lar� ve gerekse 
sivil toplum örgütlerince olu� turulan küçük çapl� a� açland�rmalar 
(plantasyonlar) incelenmi� tir. Çal�� ma Maçka-Çatak’taki yeni yol 
güzergâh�ndan ba� lanarak Zigana’ya kadar yakla� �k 15 km’lik k�s�mda tesis 
edilen toplam 10 ayr� alanda gerçekle� tirilmi � tir. De� irmendere’nin Zigana kolu 
boyunca devam eden karayolunun sa�  ve solunda, da� l�k alanda ve özellikle 
dolgu � evlerinde yap�lan dikimler de� erlendirilmi� tir. Alanda kullan�lan türlerin 
geli� me durumlar�, ya� ama yüzdeleri ve bak�m çal�� malar� üzerinde incelemeler 
yap�lm�� t�r.  

Her bir çal�� ma alan� Maçka-Zigana güzergâh� boyunca numaralanm�� , 
özel isimleri ile tespit edilmi� tir. Deneme alanlar�n�n güzergâh boyunca konumu 
numaral� olarak � ekil 1’de verilmi� tir.  
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� ekil 1. Maçka-Zigana güzergâh� boyunca al�nan deneme alanlar�n�n konumu 

 
BULGULAR VE TARTI � MA 

Maçka-Zigana güzergâh� boyunca yap�lan karayolu a� açland�rma 
çal�� malar� ayr� ayr� incelemeye al�nm�� t�r. Burada kullan�lan türler, say� ve 
geli� im durumlar�na göre tespit edilmi� , aral�k mesafe, dikim tarihi, dikim 
tekni� i, kullan�lan fidan�n ç�plak yada tüplü olup olmad�� � gibi özellikler 
belirlenerek elde edilen bulgular çizelge 1’de topluca verilmi� tir.  

 
Çizelge 1. Örnek alanlarda belirlenen özelliklere ait bilgiler 

Fidan�n Fidan say�s� 

A
la

n 
 

N
o 

Cins /Tür 
Dikim 
 tarihi 

Aral�k 
Mesafe 

Ç�plak/ 
Tüplü Canl� Ölü Bo�  

Ba� ar� 
(%) 

1 Sar�çam (Pinus sylvestris L.) 
Do� u ladini (Picae orientalis (L.) Link) 

2002 
2002 

3x3 
3x3 

Tüplü 
Tüplü 

55 
1 

38 
0 

0 
0 

60 

2 Japon kriptomeryas�(Cryptomeria japonica D.Don) 2002 3.2x6.3 Tüplü 10 68 43 8 

3 

Sar�çam (Pinus sylvestris L.) 
Do� u ladini (Picae orientalis (L.) Link) 
F�st�kçam� (Pinus pinea L.) 
Göknar (Abies sp.) 
Toros sediri (Cedrus libani A.Rich.) 
Adi duglas (Pseudotsuga menziesii Mirb.) 
Do� u kay�n� (Fagus orientalis Lipsky) 
Do� u ç�nar� (Platanus orientalis L.) 
Yalanc� akasya (Robinia pseudoacacia L.) 
D�� budak yaprakl� akçaa� aç (Acer negundo L.) 
Karaa� aç (Ulmus sp.) 
Sivri meyv. d�� budak (Fraxinus angustifolia Wahl.) 

2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 
2000 

3x3.5 
3x3.5 
3x3.5 
3x3.5 
3x3.5 
3x3.5 
3x3.5 
3x3.5 
3x3.5 
3x3.5 
3x3.5 
3x3.5 

Tüplü 
Tüplü 
Tüplü 
Tüplü 
Tüplü 
Tüplü 
Ç�plak 
Ç�plak 
Ç�plak 
Ç�plak 
Ç�plak 
Ç�plak 

10 
5 
3 
2 
1 
4 
4 
2 
80 
3 
2 
26 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

18 
 

89 
 

4 Yalanc� akasya (Robinia pseudoacacia L.) 2002 3x3 Ç�plak 66 10 12 75 

7 

10 

Türkiye 

Trabzon Kuzey 

1 

2 

6 

8 
9 

5 4 
3 
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5 F�st�kçam� (Pinus pinea L.) 
Toros sediri (Cedrus libani A.Rich.) 

2002 
2002 

3x3.5 
3.5x4.0 

Tüplü 
Tüplü 

21 
5 

16 10 50 

 Japon kriptomeryas�(Cryptomeria japonica D.Don) 2002 3x3.5 Tüplü 5 52 11 7 

6 

Toros sediri (Cedrus libani A.Rich.) 
Japon kriptomeryas�(Cryptomeria japonica D.Don) 
Yalanc� akasya (Robinia pseudoacacia L.) 
Kara ceviz (Junglas nigra L.) 

2002 
2002 
2002 
2002 

3.5x3.5 
3.5x3.5 
3.5x3.5 
3.5x3.5 

Tüplü 
Tüplü 
Tüplü 
Tüplü 

26 
3 
8 
1 

5 
46 
0 
0 

6 
18 
0 
0 

70 
4 

100 
100 

7 Toros sediri (Cedrus libani A.Rich.) 
Japon kriptomeryas�(Cryptomeria japonica D.Don) 

2002 
2002 

3.5x3.5 
3.5x3.5 

Tüplü 
Tüplü 

4 
1 

0 
54 

0 
0 

100 
2 

 Toros sediri (Cedrus libani A.Rich.) 
Japon kriptomeryas�(Cryptomeria japonica D.Don) 

2002 
2002 

3.5x3.5 
3.5x3.5 

Tüplü 
Tüplü 

22 
0 

1 
53 

8 
6 

71 
0 

 

Toros sediri (Cedrus libani A.Rich.) 2002 3.5x3.5 Tüplü 60 19 18 62 

8 Toros sediri (Cedrus libani A.Rich.) 
F�st�kçam� (Pinus pinea L.) 

2002 
2002 

4x4 
4x4 

Tüplü 
Tüplü 

109 
104 

20 
114 

14 
70 

76 
36 

9 

Sar�çam (Pinus sylvestris L.) 
Toros sediri (Cedrus libani A.Rich.) 
Adi duglas (Pseudotsuga menziesii Mirb.) 
Yalanc� akasya (Robinia pseudoacacia L.) 
Anadolu Kestanesi (Castanea sativa Mill.) 

1988-89 
1988-89 
1988-89 
1988-89 
1988-89 

3.5x4 
3.5x4 
3.5x4 
3.5x4 
3.5x4 

Tüplü 
Tüplü 
Tüplü 
Tüplü 
Tüplü 

172 
5 
6 
5 
1 

33 
1 
0 
1 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

84 
83 
100 
83 
100 

10
 

Sar�çam (Pinus sylvestris L.) 
F�st�kçam� (Pinus pinea L.) 
Do� u ladini (Picae orientalis (L.) Link) 
Yalanc� akasya (Robinia pseudoacacia L.) 
Sivri meyv. d�� budak (Fraxinus angustifolia Wahl.) 
Do� u ç�nar� (Platanus orientalis L.) 
D�� budak yaprakl� akçaa� aç (Acer negundo L.) 
Karaa� aç (Ulmus sp.) 
Hu�  (Betula sp.) 
Kara ceviz (Junglas nigra L.) 

2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 
2001 

3x3 
3x3 
3x3 
3x3 
3x3 
3x3 
3x3 
3x3 
3x3 
3x3 

Tüplü 
Tüplü 
Tüplü 
Ç�plak 
Ç�plak 
Ç�plak 
Ç�plak 
Ç�plak 
Ç�plak 
Ç�plak 

78 
3 
2 
38 
16 
20 
33 
16 
4 
1 

3 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
1 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

96 
100 
100 
97 
100 
100 
100 
94 
100 
100 

 
Çizelge 1’deki verilerden hareketle her bir alan�n genel de� erlendirmesi 

ayr� ayr� yap�lm�� t�r. Buna göre: 
1 nolu örnek alan tamamen sar�çam türünden tesis edilmi�  olup, 1 adet 

do� u ladini (Picea orientalis)’de alanda tespit edilmi� tir. Toplam 93 adet 
sar�çamdan 55 adeti tutmu� , 38 adeti ise kurumu� tur. Buna göre sar�çam dikilen 
alandaki tutma ba� ar�s� %60’t�r. Gerek do� u ladini ve gerekse sar�çam 
fidanlar�n�n tüplü fidan oldu� u, alan�n etraf�nda herhangi bir koruman�n (tel 
örgü, ah�ap çit vb.) olmad�� � görülmü� tür. Mevcut fidanlar sa� l�kl�, ancak tepe 
ve yan sürgünlerin k�r�k, kesik vb. zarar görmü�  oldu� u belirlenmi� tir. Fidanlar 
genellikle 3x3 m aral�k-mesafe ile dikilmi� tir. Alan, yol ile De� irmendere 
aras�nda olup tamamen dolgu alan�d�r. Genelde ta� l�kl� olup e� im %0-3 
aras�nda’d�r. Adi çukur dikimi ile yap�ld�� � tespit edilen çukurlara herhangi bir 
ilave toprak, gübre vb. kat�lmam�� t�r.   

2 nolu alan yolun sa� �nda küçük bir alandan olu� maktad�r. Japon 
kriptomeryas� türünün dikildi� i alan, 1 nolu alana göre daha düzensiz, yol 
boyunca tek s�ra, yer yer çift s�ral� olarak tesis edilmi� tir. Dikilen 
kriptomeryalar�n tüplü fidan oldu� u, 10 adedinin canl�, 68 adedinin dikili kuru 
ve 43 adedinin ise bo�  yani kurumu� , k�r�lm��  veya sökülmü�  oldu� u tespit 
edilmi� tir. Toplam 121 adet fidan�n dikildi� i alanda tutma ba� ar�s� yaln�zca 
%8’dir. Canl� fidanlarda ortalama boy 0.8-1.0 m aras�nda olup tepe 
sürgünlerinden geli� imlerin sa� l�kl� olmad�� � anla� �lmaktad�r. 2 nolu alandaki 
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ba� ar�s�zl�� �n ana nedeni tür seçiminin hatal� yap�lm��  oldu� u, ayr�ca dikilen 
fidanlar�n kalite kriterlerine uymad�� � ve koruman�n yap�lmad�� �na 
dayanmaktad�r.  

2 nolu alan�n genel bir görünümü � ekil 2’de verilmi�  olup, alan�n mevcut 
� ekilsel görünümü (a), alan�n kendisi (b) ve arzulanan alternatif görünümü (c) 
bir bütün halinde verilmi� tir.  

 

 
(a) 

 
(c) 

 
(b) 

� ekil 2. 2 nolu örnek alandan bir görümün 
a) alan�n mevcut � ekilsel görünümü b)örnek alan�n resmi c) alan�n olmas� istenen � ekilsel görünümü 

 
3 nolu alan “Türk Oca� � Hat�ra Orman�” ad� alt�nda tesis edilmi� tir. 

Alanda çok say�da bitki türü kullan�lm�� t�r. Bunlar aras�nda 80 adet yalanc� 
akasya, 26 adet d�� budak ve 10 adet sar�çam ba� ta olmak üzere, 5 adet ladin, 
4’er adet duglas ve kay�n, 3’er adet Akçaa� aç ve f�st�kçam�, 2’� er adet karaa� aç, 
ç�nar, göknar ve 1 adet sedir olmak üzere toplam 142 adet fidan alanda canl� 
olarak tespit edilmi� tir. Ayr�ca alanda 18 adet bo�  dikim çukuru belirlenmi� tir. 
Bo� luklar�n kurumadan m�, yoksa söküm nedeniyle mi oldu� u tespit 
edilememi� tir. Dikimin 2000 y�l�nda gerçekle� tirildi � i ve 3x3.5 m’lik aral�k-
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mesafenin kullan�ld�� � alanda, tutma ba� ar�s� %89 olarak hesaplanm�� t�r. Alan, 
ah� ap kaz�klara 3 s�ral� dikenli tel çit ile çevrilidir. Dikilen fidanlardan ibreli 
olanlar�n tüplü, yaprakl�lar�n ise ç�plak köklü fidan olduklar� anla� �lmaktad�r. 
Dikim a� amas�nda Orman �� letme Müdürlü� ü elemanlar�ndan yard�m al�nm�� , 
dikim alan�na toprak takviyesi (orman topra� �) yap�lm�� , özellikle aç�lan 
çukurlara ilave toprak koyulmu�  oldu� u belirlenmi� tir.  Fidanlar�n genelde canl� 
ve iyi geli� im gösterdi� i, ancak özellikle yalanc� akasya, sedir ve d�� budaklar�n 
çok iyi geli� ti� i gözlenmi� tir.  

4 nolu alan “Ticaret Meslek Lisesi Hat�ra Orman�” ad� alt�nda tesis 
edilmi�  bir aland�r. Genelde ta� l�kl� dolgu alan� olup dikim çukurlar� geni� tir. 
Sadece yalanc� akasyan�n 3x3 m aral�k-mesafe ile dikildi� i alanda, 66 canl�, 10 
ölü ve 12 bo�  olmak üzere toplam 88 fidan dikimi gerçekle� tirilmi � tir. Canl� 
bireylerden baz�lar�n�n tepe sürgünlerinde kurumalar söz konusudur. Alanda 
herhangi bir koruma önlemi (tel örgü ve ah� ap çit gibi) yoktur. Yaln�zca kuru 
ta� larla tek s�ral� olarak yol güzergâh�ndan ayr�lm�� t�r. Dikim 2002 y�l�nda 
gerçekle� tirilmi � , fidan tutma ba� ar�s� %75 olarak hesaplanm�� t�r. Ölçüm ve 
gözlem yap�lan 4 nolu alana ili� kin olarak, sahan�n genel görünümü ile birlikte 
mevcut hali ve olmas� istenen halinin � ekilsel görünümü � ekil 3’te 
gösterilmi� tir.  

 

 
(a) 

 
(c) 
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(b) 
� ekil 3. 4 nolu örnek alandan bir görümün 
a) alan�n mevcut � ekilsel görünümü b)örnek alan�n resmi c) alan�n olmas� istenen � ekilsel görünümü 

 
5 nolu alan karayolu boyunca f�st�kçam�, sedir ve kriptomerya türlerinin 

kullan�ld�� � bir aland�r. Bu alan kendi içerisinde ikiye ayr�labilir. Bunlardan 
f�st�kçam� ve sedirin kar�� �k olarak dikildi� i alan dolgu alan� olup tel örgü ile 
koruma yap�lm�� t�r. 21 f�st�kçam�, 5 sedir fidan� canl�, 16 kuru ve 10 adet bo�  
dikim çukuru söz konusudur. Buna ba� l� olarak sedir ve f�st�kçam� dikimlerinin 
oldu� u sahadaki genel tutma ba�ar�s�n�n %50 oldu� unu söyleyebiliriz. 
Kriptomeryalar�n dikildi� i alan karayolu ile de� irmendere aras�nda bir � erit olup 
tek s�ra halindedir. Bu alana dikilen toplam 68 kriptomerya fidan�n�n 52 adedi 
dikili kuru, 11 adedi bo�  dikim çukuru � eklindedir. Dolay�s�yla tutma oran� 
yaln�zca %7’dir. Bu alanda herhangi bir koruma söz konusu de� ildir. Her iki 
alan 2002 y�l�nda 3x3.5-4 m aral�k-mesafe ile tesis edilmi� tir. Fidanlar�n tümü 
tüplü fidan olarak dikilmi� tir.  

6 nolu alan sedir, kriptomerya, yalanc� akasya ve cevizden olu� an 
plantasyon sahas�d�r. Karayolu ile de� irmendere aras�nda kalmakta olup 3.5x3.5 
m aral�k-mesafe ile tesis edilmi� , tamamen tüplü fidan kullan�lm�� t�r. Bu alanda 
dikilen toplam 37 adet sedirin 26’s� canl�, 5’i kuru, 6’s� bo�  çukurluk olup tutma 
veya ya� ama yüzdesi %70’dir. Fidanlar 1-2 ve yer yer 4 s�ral� olarak dikilmi� tir. 
Bu alana dikilen 8 adet yalanc� akasya ile 1 adet cevizin tutmu� , canl� ve sa� l�kl� 
oldu� u buna kar� �l�k 67 adet Japon kriptomeryas� türünün sadece 3’ü canl�, 
46’s� ölmü�  ve 18’ide bo�  dikim çukuru � eklindedir olup tutma oran� %4 olarak 
tespit edilmi� tir. Söz konusu alanda tel örgü ile tam bir koruma yap�lm�� t�r. 
Ba� ar� yada ba� ar�s�zl�k tamamen tür seçiminden kaynaklanmaktad�r. Fidanlara 
verilen aral�k mesafe 3.5x3.5 m olup ibreli türlerin tamam� tüplü, yaprakl�lar ise 
ç�plak köklüdür.  

7 nolu alan 3 ayr� bölümden olu� makta olup, ilk bölümde sedir ve 
kriptomerya dikilmi� tir. Alana dikilen 4 adet sedirin tamam� canl� olup ancak 
herhangi bir koruma olmad�� �ndan hayvan zarar� söz konusu oldu� u 
belirlenmi� tir. 1 adeti canl�, 54 adeti ölü olmak üzere toplam 55 adet 
kriptomerya 1-2 s�ra halinde dikilmi� tir. Sedirlerde %100 olan tutma oran�na 
kar� �l�k kriptomeryalarda bu oran %2’dir. �kinci bölüm yine 1-2 s�ral� ve 4 s�ral� 
tel örgü ile çevrili olup sedir ve kriptomeryalardan olu�maktad�r. 22’si canl�, 1’i 
ölü, 8’i bo� luk olmak üzere 31 adet sedir dikilmi�  ve ba� ar� oran� %71 iken 
toplam 59 adet kriptomeryan�n tümü kurumu� tur. Son bölüm tamamen sedirden 
olu� maktad�r. Toplam 97 adet sedirin dikildi� i alanda 60 canl�, 19 dikili kuru ve 
18 bo� luk söz konusudur. Buna ba� l� olarak ba� ar� oran� %62’dir. Bu alan 
tamamen korumas�z olup, canl� sedir fidanlar�n�n tamam�na yak�n�nda hayvan 
zararlar� söz konusudur.  

8 nolu alan geni�  bir alandan olu� maktad�r. Sedir ve f�st�kçam�n�n 4x4 m 
aral�k-mesafe ile dikimi gerçekle� tirilen saha 2002 y�l�nda tesis edilmi� tir. Sedir 
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fidanlar�n�n 109’u canl�, 20’si ölü olup ba�ar� oran� %76’d�r. F�st�kçam�nda ise 
104 adet canl�, 114 adet ölü ve kurumu�  fidan tespit edilmi�  olup ba�ar� oran� 
%36’d�r. Bu alanda toplam 84 adet bo�  çukur tespit edilmi� tir. Fidanlar tüplü 
fidan olup, koruma 4 s�ral� tel örgü ile gerçekle� tirilmi � tir. Bu alandaki toprak 
kalitesi di� er alanlardan daha iyidir.  

9 nolu örnek alan “Cumhuriyet Orman�” ad� alt�nda tesis edilmi�  olup bu 
alanda tel çitlerle koruma söz konusudur.  A� �rl�kl� olarak sar�çam�n kullan�ld�� � 
alanda 172 adet canl�, 33’ü ölü olmak üzere toplam 205 adet sar�çam, 6 adet 
sedir, 6 adet duglas, 6 adet yalanc� akasya ve 1 adet kestane fidan� tespit 
edilmi� tir. Bu alan 1998-99 y�l�nda tesis edilmi�  olup 3.5x4 m aral�k 
kullan�lm�� t�r. Genelde ba�ar� oran� yüksek olup ortalama % 90 düzeyindedir.  

10 nolu örnek alan “Maçka Orman �� letme Müdürlü� ü Orman�” olarak 
tesis edilmi�  bir sahad�r. Çok say�da tür kullan�larak bir çe� it kar�� �m 
olu� turulmu� tur. 3x3 m’lik aral�k-mesafeye ba� l� olarak tesis edilen alanda 
ibrelilerden f�st�kçam�, sar�çam ve do� u ladini türleri tüplü, yaprakl� türlerde ise 
ç�plak köklü fidanlar kullan�lm�� t�r. Koruma çift s�ral� tel örgüyle yap�lm�� , 
dikim çukurlar�na d�� ar�dan ilave orman topra� � koyulmu� tur. Dikilen fidanlar�n 
içerisinde a� �rl�kl� olarak sar�çamda tutma ba� ar�s� %96’d�r. Bu türde 78 canl�, 3 
ölü fidan tespit edilmi� tir. F�st�kçam� ve do� u ladini az olmakla birlikte hepsi 
tutmu�  ve iyi geli� me göstermi� tir. Yaprakl�lar aras�nda yalanc� akasya, 
akçaa� aç, ç�nar, d�� budak, karaa� aç, hu�  ve cevizde ba� ar� %95-100 aras�ndad�r. 
Yukar�daki aç�klamalardan da anla� �laca� � gibi bu alanda ba�ar�l� bir sonuç elde 
edilse de, dikilen fidanlara verilen aral�k-mesafe ve fidanlar�n alan üzerindeki 
da� �l�m�n�n daha düzgün olabilece� i belirlenmi� tir. Buna ba� l� olarak 10 nolu 
alan�n mevcut durumu (� ekil 4 a,b) ve dikim plan�n daha düzgün olarak 
tasarland�� � durumu (� ekil 4 c) a� a� �da gösterilmektedir.  

 

 
(a) 

 
(c) 
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(b) 

� ekil 4. 10 nolu örnek alandan bir görümün 
a) alan�n mevcut � ekilsel görünümü b)örnek alan�n resmi c) alan�n olmas� istenen � ekilsel görünümü 

 
SONUÇ VE ÖNER� LER 

Genel olarak de� erlendirildi� inde Maçka-Zigana karayolu güzergah� 
boyunca tesis edilen ve ara� t�rmaya konu olan 10 örnek alanda; tür seçimi, türün 
çe� idi yan�nda fidan kalitesi, fidan tipi (tüplü-ç�plak) büyük önem ta� �maktad�r. 
Dikim tekni� i, dikim s�ras� ve öncesinde gerekli önlemlerin al�nmas�, 
plantasyonun s�radan de� il belirli amaçlar do� rultusunda yap�lmas� 
dü� ünülmelidir.  

Karayollar� a� açland�rmalar� için belirlenecek tür seçiminde do� aya 
uygunluk esas� dikkate al�narak, tür veya türlerin ekolojik istekleri ile tesis 
yerinin yeti� me ortam� istekleri uyumlu olmal�d�r. Bu çal�� mada, ba� ta 
kriptomerya türü olmak üzere baz� türler tesis alan�na uygun de� ildir. Zira 
kullan�lan türlerin fidan kalite kriterlerine sahip olmas�, özellikle karayolu gibi 
zay�f yeti� me ortam�n�n oldu� u yerlerde çok daha önemlidir. Bir yerde 
kullan�lan fidan�n kaliteli olup olmad�� � belirlenirken, dikim yap�lan alan�n 
mevcut ko� ullar�n�n göz önünde bulundurulmas� gerekmektedir. Bu bak�mdan, 
tür seçiminde s�cakl�k, toprak, su kalitesi, hava ve rüzgar gibi lokal ko� ullara 
dayan�kl� ve karayollar�n�n bitkilendirilmesine uygun türlere yer verilmelidir. 
Karayollar�n�n ekolojik ko� ullar�na uygun olabilecek türler olarak öncelikle 
yo� un güne�  �s�nmas�na dayan�kl�, orman ekosistemi ko� ullar�ndan önemli 
ayr�cal�klar gösteren aç�k alanlar�n h�zl� s�cakl�k de� i� imlerine uyum sa� lam�� , 
humus bak�m�ndan fakir topraklarda yeti� ebilen a� aç türleri dü� ünülmelidir. 

Birçok ekonomik ve sosyal yararlar�n�n yan� s�ra, karayollar�n�n do� al 
çevreye ve insanlara yönelik negatif etkilerin birço� unun karayolu 
uygulamalar�na ba� lamadan saptanmas� ve bunlara yönelik gerekli tedbirlerin 
al�nmas�yla, olumsuzluklar�n önlenmesi ya da azalt�lmas� mümkündür. Bu 
bak�mdan karayollar� çevresinde yap�lan a� açland�rmalar, söz konusu olumsuz 
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etkilerin giderilmesi aç�s�ndan önem ta� �maktad�r. Karayollar� 
a� açland�rmalar�na ba� lamadan önce, sahada gerekli etüt ve incelemelerin 
(genel yap�, toprak örnekleri vb.) yap�lmas� gerekmektedir. 

Fidan tipi bak�m�ndan ibrelilerde tüplü, yaprakl�larda ç�plak köklü fidan 
kullan�m� genelde do� ru bir yakla� �md�r. Dikim tekni� i bak�m�ndan, çukur 
dikimi kullan�lm��  olup çukurlar�n mümkün oldu� unca büyük aç�larak ilave 
dolgu materyali ile desteklenmesi gerekmektedir.  

Bununla birlikte karayollar�nda tesis edilen plantasyonlarda koruma 
tedbirleri ve bak�m i� lemlerinin düzenli bir � ekilde yap�lmas� önem arz 
etmektedir. Yap�lan bu çal�� ma sonucunda da belirlendi� i gibi, karayolunda 
yap�lan a� açland�rmalarda, fidanlar�n alanda tutmas� yönünden gerekli ba� ar� 
sa� lansa da, gerekli koruma tedbirlerinin al�nmamas� sonucu olumsuz 
sonuçlar�n ortaya ç�kt�� � gözden kaç�r�lmamal�d�r. Ayn� � ekilde a� açland�rmay� 
takip eden süreçte, plantasyon alan�n�n gözetim alt�nda bulundurulmas� ve 
düzenli aral�klarla alanda yap�lacak bak�m tedbirleri de a� açland�rman�n ba� ar�l� 
olmas�nda önemli etkenlerdendir.   

Karayollar� a� açland�rma çal�� malar�n da, di� er a� açland�rma 
faaliyetlerinde oldu� u gibi, ekoloji ile ekonomiyi orta noktada birle� tiren, 
sürdürülebilir bir stratejinin esas al�nmas�n� gerektirir. 
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Ya� anm��  � ehir Hikayeleri –� zmir Konak Meydan�- 

Emine MALKOÇ Y��� T(1)Mehmet Bülent ÖZKAN(1) 

ÖZET 

Avlu ve bahçe temeline dayanan d��  mekan kavram�, tarihsel süreç içerisinde geli� im 
göstererek ortaya ç�kan gereksinimler do� rultusunda çe� itlenmi� tir. Farkl� mekansal 
kurgulamalarla � ekillenen d��  mekanlar�n belki de en önemlisi olan meydanlar, kendilerine 
yüklenen çok yönlü i� levlerle kentlerin adeta vazgeçilmezlerinden olmu�  ve olmaya devam 
etmektedir. Bu ba� lamda, gerek siyasal gerekse sosyal dönü�ümlerin en önemli tan�� � olarak, 
geçmi� ten günümüze de� in var olu� unu sürdüren �zmir Konak Meydan�, ya� anm��  ac�, tatl� birçok 
an�s�yla �zmir halk�n�n vazgeçilmez mekanlar�ndan biri olarak hikayesine devam etmektedir. 

Bu çal��mada; �zmir Kentinin en önemli kamusal d��  mekan� olarak kabul edilen Konak 
Meydan�’n�n 1800’lü y�llardan günümüze uzanan yakla� �k 200 y�ll�k hikayesi irdelenmi� , 
meydan�n olu� umu ve zaman içerisinde ya�ad�� � ak�l almaz fiziksel de� i� im/dönü�üm süreci 
konuyla ilgilenen herkesi dü�ündürmek amac�yla ortaya konulmu� tur.  

 
Anahtar Kelimeler: Konak Meydan�, �zmir, Kamusal D��  Mekan. 
 

True Life City Stories – Izmir Konak Square 

ABSTRACT 

Based on the courtyard and the garden, the concept of open space has developed within 
the historical process and increased in variety in parallel with the occurring requirements. 
Squares, which are probably the most important of open spaces having shaped with different 
spatial decoupages, have been and are continuing to be veritable indispensable parts of cities with 
multi-dimensional functions assigned to them. Within this context, having survived since the past 
as the most important witness of both political and social transformations, Izmir Konak Square 
still continues to survive as one of the indispensable sites for the people of Izmir with its many 
sorrowful and happy memories. 

In this study, extending from 1800s to the present, approximately 200-year story of Konak 
Square, regarded as the most significant public open space of the city of Izmir, is investigated 
thoroughly and the formation of the square and the unbelievable process of 
alteration/transformation it has experienced in time is put forward so as to make the individuals, 
which are interested in the issue, think. 

 
Keywords: Konak Square, Izmir, Public Open Space. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 E. Ü. Ziraat Fakültesi, Peyzaj Mimarl�� � Bölümü - �zmir 
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G� R��   

Say�n Dr. Fikret Y�lmaz ve Dr. Sabri Yetkin; “�zmir Kent Tarihi” isimli 
kitaplar�n�n giri�  bölümünde; “�nsanlar ancak tan�d�klar� ve kendilerini ait 
hissettikleri bir çevrede güven duygusu içinde ya� ayabilmektedirler” 
demektedir.  

Ya� ad�� �m�z kentin tarihsel geçmi� ini bilmek bu denli önemliyken salt 
basmakal�p genel tarih bilgilerine yönlendirilmemiz bizleri birer kentli olarak 
ya� ad�� �m�z kentten koparmakta ve geçmi� ini bilmedi� imiz gerçekte 
tan�mad�� �m�z bir çevrede ya� �yor olmaya zorlamaktad�r. 

Bu dü� ünceden yola ç�k�larak haz�rlanan bu çal�� mada; bugün isim olarak 
tüm �zmir halk�n�n hatta Türkiye’nin bildi� i Konak Meydan�’n�n, kentin en 
önemli kamusal merkezi durumuna geli� i ve zaman içerisinde ne denli büyük 
bir o kadar da anla� �lmas� güç fiziksel de� i� imler ya� ad�� � ortaya 
konulmaktad�r.  

 
Konak Meydan�’n�n Olu �um, Dönü� üm / De� i� im Süreci   

Kentin kamusal merkezinin ba� lang�c�, �zmir’in ünlü Voyvoda Kona� �’na 
kadar uzanmaktad�r (Y�lmaz, 2003).  

Osmanl� Padi� ah� II. Mahmut, 1808’de ittifak sözle� mesi (Sened-i �ttifak) 
imzalad�� � ayanlar�, tasfiye etmeye ba� lad�� �nda, konakta Izmir ayan�nda 
Katipo� lu Mehmet Bey ikamet etmekteydi (Y�lmaz, 2003).   

 

 
� ekil 1. Katipo� lu Kona� � (Anonim, 2006b)  

 
Katipo� lu Hac� Mehmet Bey, merkez yönetimini hiçe sayan ve �zmir ve 

çevresini diledi� i gibi yöneten dik ba� l� bir mütesellimdir. Adeta bir derebeyi 
gibi davranarak ve ço� u kez keyfi kararlarla idam cezas� verdi� i insanlar�n 
as�l�� lar�n� top att�rmak suretiyle duyurmakta ve böylelikle halk�n gözünü 
y�ld�rmaktad�r (Ürük, 2001). 
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Katipo� ullar� � ehrin içinde birçok konak ve çiftlikleri olmas�na ra� men 
(Ürük, 2001). 1804 y�l�nda (Eyüce, 2005) � imdiki hükümet kona� �’n�n yerinde 
yapt�rd�klar� ah�ap ve bol ç�kmal� kona� � k�� l�k mekan olarak kullanm�� t�r 
(Ürük, 2001) (� ekil 1). 

Katipo� lu, zamanla artan nüfusu üzerine Osmanl� Hükümeti taraf�ndan 
1816’da öldürülmü�  (Karata� , 2001) ayanlar�n tasfiyesinin hemen ard�ndan, 
Osmanl� Devleti, vilayet sistemini olu� turarak, �zmir’e de di� er kentlerde 
oldu� u gibi ba� kentten tayin etti� i valileri görevlendirmeye ba� lam�� t�r. 
Dolay�s�yla Voyvoda Kona� � da Vali Kona� � haline gelmi� tir (Y�lmaz, 2003). 

Geçirdi� i yang�n nedeniyle harap halde bulunan ve onar�m� 1819 y�l�nda 
tamamlanan binada valilik makam�, vali ve ailesinin ikametine ayr�lan bölüm ve 
vilayet memurlar�n�n çal��ma ofisleri yer almaktad�r. Kona� �n giri�  kap�s�n�n 
önündeki küçük alan ise, �zmir’in ilk Konak Meydan�’d�r (Y�lmaz, 2003).   

De� i� imin en önemli halkas�n� hiç � üphesiz, 1826 y�l�nda yeniçeri 
oca� �n�n kald�r�lmas� olu� turmu� tur. 1826 y�l�nda yeniçeri oca� � ilga edilince, 
�zmir’e k�� la yap�lmas�, gündeme gelen ilk tasar�lar�n ba� �nda yer alm�� t�r. 
�stanbul’dan gönderilen planda ön görülen k�� la için 32.000 metrekare 
büyüklü� ünde bir arsaya gereksinim bulundu� u ortaya ç�km�� t�r. Belirtilen 
istimlak sonunda kazan�lan alan, gereksinim duyulan arsa için yeterli 
gelmeyince, denize yakla� �k olarak 13 metre geni� li � inde dolgu yap�lmas�na 
karar verilmi� tir. Hükümet Kona� �’n�n idari bina olarak yerle� ti� i alan�n hemen 
yan�nda, Sar� K�� la’n�n da 1829 y�l�nda bitirilmesiyle, �zmir’in kamusal 
merkezinin olu� umunda ilk evre tamamlanm�� t�r (Y�lmaz, 2003) (� ekil 2). 

 

 
� ekil 2. Sar� K�� la (Anonim, 2006c) 

 
�zmir Kentinin bilinen ilk plan�, 1780 y�l�nda Barbie du Bocage 

taraf�ndan suluboya ve f�rça ile yap�lm��  1 / 8000 ölçekli plan olup pek çok 
seyahatnamede ileri sürülen iç liman bu planda yer almam�� t�r (Atay, 1998).  
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Bilimsel yöntemlerle olu� turulan ilk kent plan� ise R. Copeland ve T. 
Graves taraf�ndan yap�lm�� t�r (Atay, 1998). Atay, 1978’e göre; Konak Meydan� 
ilk kez 1836-1837 y�llar�nda �ngiliz donanmas�nda görevli Thomas Graves’ in 
haz�rlad�� � bu kent haritas�nda yer alm��  ve an�lan planda bu y�llardaki � ekliyle 
Hükümet Kona� �, Sar� K�� la, deniz k�y�s� ile Sabunhane Caddesi (Nadir Nadi 
Sokak) aras�nda kalan iki aç�k alan gösterilmi� tir (Zengin ve ark., 2004).  

�kinci plan, 1854’de Luigi Storari taraf�ndan yap�lm��  olup (Atay, 1998), 
�stanbul Aksaray’daki Edirnekap� ve çevresi parselasyon çal�� mas�n�n ard�ndan 
�zmir kentini ziyaret eden Storari (Eyüce, 2005), 1851-1854 y�llar� aras�nda 
�zmir’deki çal�� malar�n� sürdürmü� , 1854 y�l�n�n �zmir’ini gösteren mükemmel 
bir plan yapm��  ve bunu Sultan Abdülmecit’e ithaf etmi� tir (Ar�kan, 2001). 
Storari çal�� mas�n� büyük ölçüde Graves’ in çal�� mas�na dayand�rarak yürütmü�  
ancak daha belirgin yerle�me önerileri getirmi� tir (Atay, 1998). 

Bu tarihlerde Osmanl� ta� ra yönetiminde köklü bir reform yap�lm��  
(Y�lmaz, 2003) ve 1867'de Vilayet Nizamnamesi'nin yay�nlanmas�yla �zmir, 
Ayd�n Vilayeti'nin merkezi olmu� tur. Bu idari de� i� iklik hükümet kona� � 
projesinin de yeniden ele al�nmas�n� ve revize edilmesini gerektirmi�  (Y�lmaz, 
2003), Mimar Ron Vitali, kona� �n projelerini çizmi�  ve raporunu 5 Ekim 
1867'de valili� e sunmu� tur (Yetkin, 2006). 

 

 
� ekil 3. Hükümet Kona� � ve Hükümet Park� (Anonim, 2006c) 

 
1881 tarihli vilayet salnamesi kona� � "� ehrin en yüce binas� ve en büyük 

ziyneti" olarak tan�ml�yordu. Kona� �n bahçesi Vali Halil R�fat Pa� a taraf�ndan 
düzenlenmi� , �zmirliler de buraya "Hükümet Park�" ad�n� vermi� lerdir (Yetkin, 
2006) (� ekil 3). 

Anonim 1993a’ ya göre; 1871 y�l�nda Vali Mehmet Sabri taraf�ndan 
y�kt�r�l�p, �talyan mimar Rofo’ya neoklasik tarzda yapt�r�lan Hükümet 
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Kona� �’n�n yeni formu ve cezaevi 1876 y�l�nda Lamac Saad taraf�ndan 1/5000 
ölçekli haz�rlanan imar plan�nda da yer alm�� t�r (Zengin ve ark., 2004). 

Bütüncül ilk çal�� ma olarak de� erlendirilen Lamac Saad’in yapm��  
oldu� u planlar art�k güncel �zmir planlar� olarak pek çok turistik rehberde 
kullan�lm�� t�r (Atay, 1998). 

Valilik binas�, in�aat tamamland�� �nda önünde yer alan küçük camiyle 
bütünle� mi�  ve cami, daha eski konak zaman�ndan beri sanki vilayet 
memurlar�n�n ve i� lerini takip etmek için Hükümet Kona� �’na gelenlerin 
ibadetleri dü�ünülerek in� aa edilmi�  gibi bir i� lev kazanm�� t�. Asl�nda, bölge 
kamusal merkez olarak geli� meye ba� lamadan önce - 1756 y�l�nda �ngiliz Ay� e 
Han�m taraf�nda medrese olarak (Ürük, 2001) - yapt�r�lan cami, böylelikle 
merkezin en eski unsuru olma özelli� ine kavu� mu� tur (Y�lmaz, 2003).    

Kurmu�  1982’ye göre; �zmir ile Ayd�n aras�nda i� leyecek 133 
kilometrelik demiryolu hatt�n�n ilk k�sm�n�n 1861’de trafi� e aç�lmas� (Serçe, 
2001), kasaba demiryolunun da 1864-1865 y�l�nda devreye girmesi ile �ç 
Ege’nin ürünleri, tren katarlar�yla h�zl� ve büyük miktarlarda �zmir’e ula� maya 
ba� lam�� , ister istemez ço� u ihraç edilen bu mallar�n ayn� h�zla sevk 
edilebilmesi için modern liman tesisleri yap�lmas� kaç�n�lmaz olmu� tur. R�ht�m 
Kumpanyas�, 1876 y�l�nda in� aat� tamamland�� �nda, Alsancak ve 
Basmahane’deki tren garlar�na getirilen mallar�n, limana aktar�lmas� sorunu ba�  
gösterince çözüm için, r�ht�m � irketi alm��  oldu� u imtiyaz gere� ince, hemen 
Kordon üzerinde lokomotif de i� letilecek tarzda bir tramvay hatt� dö� emeye 
ba� lam�� t�r. 

R�ht�m Kumpanyas�, demir yoluyla getirdi� i mallar� Kordon üzerindeki 
tramvay hatt�ndaki lokomotifli katarlar� ile gece sabaha kadar limana ta� �yacak 
ancak gündüz i� leyen ve sadece yolcu ta� �yan tramvaylar buhar gücüyle de� il 
de atl� olarak çal�� t�r�lacakt� (Y�lmaz, 2003). 
 

 
� ekil 4. Atl� Tramvay (Anonim, 2006e) 
 

 

1884’de Konak - Kar� �yaka 
yolcu vapurlar�n�n çal�� maya 
ba� lamas� ve 19. yüzy�l 
sonuna do� ru atl� tramvay�n 
geçi� i ile meydan 
canlanm�� t� (Anonim, 2004) 
(� ekil 4). 
Konak Meydan�’n�, Karata�  
- Göztepe yönünde olu�an 
yeni yerle� im alanlar�na 
ba� layacak yolun yap�m� da, 
ayn� dönemde gündeme 
gelmi� tir (Y�lmaz, 2003). 
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Birisi Kordon di� eri de Göztepe yönünde devreye giren hatlar 
arac�l�� �yla, �zmir’in kamusal merkezi kentin iki yan�ndan gelen tramvaylar�n 
bulu� tu� u bir merkez haline gelmi�   ve art�k �zmir’in ortas� Konak Meydan� 
olmu� tur (Y�lmaz, 2003). 

 
� ekil 5. Saat Kulesi (Anonim, 2006f) 

 

 
� ekil 6. Olu�mu�  Formuyla Konak Meydan� (Anonim, 2006g) 

 
XIX. yüzy�l ortalar�ndan itibaren, devlet sitesinin ortas�nda olu�an 

kamusal merkezi belirleyen Hükümet Kona� �, Sar� K�� la ve Saat Kulesi’nden 
olu� an yap�lara, yak�n çevresinde yerle� en di� er binalar eklemlenmi� tir; St Roch 

�zmir Saat Kulesi Konak Önü 
veya K�� la Meydan� olarak bilinen 
alan�n ortas�na yak�n bir yerde, 
yakla� �k bir y�l süren bir yap�m 
sürecinden sonra yükselmi�  II. 
Abdülhamid’in Osmanl� taht�na 
ç�k�� �n�n 25. y�ldönümü 
kutlamalar� çerçevesinde, 1 Eylül 
1901 tarihinde törenler ve 
� enliklerle aç�lm�� t�r (Y�lmaz, 
2003).   
Çevresindeki binalarla tan�ml� bir 
meydan özelli� i gösteren alan�n 
ortas�nda yükselen bu zarif yap�, 
alan�n kullan�m�nda k�sa sürede 
merkez i� levi görmeye ba� lam�� t�r 
(Y�lmaz, 2003) (� ekil 5).   
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Hastanesi (1831), Gureba-y� Müslümin Hastahanesi (1851), Ayd�n Vilayeti 
Hapishanesi (1883), �zmir Milli Kütüphanesi (1933), Elhamra Sinemas� (1926) 
ve �dadi binas� (1886) (Y�lmaz, 2003) (� ekil 6).  

Haziran 1905’te Goad � irketi �zmir için bir sigorta plan� haz�rlam��  ve 11 
paftada olu� an plan�n 7. paftas�nda Konak Meydan� ve saat kulesi de yer 
alm�� t�r. Ayn� y�l Kas�m ay�nda ortaya ç�kan bir ba� ka sigorta acenteleri 
plan�nda da Konak Meydan� ve Sar� K�� la belirtilmi� tir (Atay, 1998). 

1909 Mart�nda belediye, k�� lan�n uygun bir yere ta� �nmas�n� ve mevcut 
k�� la mahallinin kendisine verilmesini önermi�  ise de belediye ile valilik 
çat�� mas� aras�nda, proje rafa kald�r�lm��  (Serçe, 1998), 1913’de, k�� lan�n d��  
bahçe duvar� kald�r�larak, bu alan, Hükümet Meydan� ile birlikte park olarak 
düzenlenmi� tir (Anonim, 2004). 

13 Eylül 1922 çar� amba günü Ermeni mahallesinde üç ayr� yerde 
alevlerin f�� k�rd�� � görülmü�  15 Eylül’e kadar aral�ks�z devam eden yang�n 18 
Eylül günü tamamen söndürülebilmi� ti. Yang�nda �zmir’in 2 milyon 600 bin 
metrekarelik yerle� im parças� yani Türk Mmahalleleri d�� �nda kalan kent 
parças�n�n dörtte üçü yok olmu� tur (Y�lmaz ve Yetkin, 2002).   

Bilsel, 2001’e göre; Cumhuriyetin kurulmas�yla birlikte, ülkenin 
modernist / pozitivist ideolojisini yans�tacak bir mekansal yap�lanma biçimine 
yönelinmi� tir. Bu yap�lanmada, �zmir öncelikli kentler aras�nda yer alm��  
yarat�lmak istenen modern kent imgesinin, Bat� uygarl�� �yla özde� le� mesi 
hedeflendi� inden Frans�z uzmanlara ba� vurulmu�  ve ilk imar plan� çal�� malar� 
1924 y�l�nda Henry Prost dan�� manl�� �nda geometriciler olarak bilinen Rene ve 
Raymond Danger taraf�ndan gerçekle� tirilmi � tir. �� levsel kararlara öncelik 
tan�nmas�, �� �nsal bulvar ve caddelerden olu� an bir yol a� � ve bunlar�n birle� ti� i 
meydanlardan olu� mas� plan�n öne ç�kan özellikleri olmu� tur. Ancak dönemin 
Türkiye’sinin ya� ad�� � ekonomik kriz nedeniyle, 1923-1930 y�llar� aras�nda 
Danger plan� do� rultusunda sadece Gazi Bulvar� aç�lm��  (Öncül, 2001), ve 
18.10.1929’da art�k elektirikli tramvay gündelik ya� amdaki yerini alm�� t�r 
(Eyüce, 2005) (� ekil 7) (� ekil 8) . 
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� ekil 7. Elektirkli Tramvay (Anonim, 2006c) 
 

 
� ekil 8. 1930’lu Y�llar�n Ba� � (Anonim, 2006h)  

 
�mar Plan�’n�n uygulamada ç�kmaza girmesi üzerine harekete geçen 

belediye, plan� gözden geçirmesi için Mimar Herman Jansen’i 1932’de �zmir’e 
getirtmi� , �zmir’de bir hafta kalarak incelemelerde bulunan Jansen, hem � ehir 
hem de plan hakk�ndaki dü� ünce ve önerilerini içeren bir rapor haz�rlayarak 
belediyeye sunmu� tur. Jansen raporunda bir kentin öncelikle gereksinim 
duydu� u imar plan�n�n estetik ve s�hhi özelliklerinin d�� �nda ekonomik olmas� 
yani imara ait çal�� malar�n en az masrafla gerçekle� tirilme olana� �n� vermesi 
gereklili� ine de� inirken buna kar� �l�k Danger taraf�ndan yap�lan plan�n, bu 
özelliklerden hiçbirini içermedi� i fark edilmi� tir (Anonim, 2003b).  

1939 imar plan� raporuna göre; Danger’�n haz�rlam��  oldu� u imar plan� 
yang�n yerine yeni � eklinin vermi�  ve � ehrin bu kesimi 16 y�l içinde yeniden 
imar edilmi� tir (Bayraktar, 1973). 

Le Corbusier 1948 y�l�nda yakla� �k bir haftal�� �na �zmir’e gelip fikir 
eskizleri niteli� inde, ayr�nt�ya inmeyen birkaç pafta çizim ve öneriler paketi 
haz�rlam��  (Yesügey, 2006) ancak Ocak 1949’da �zmir Belediyesi’ne sundu� u 
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rapor ve 22 plan� tan olu�an çal�� mas� ilginç bir öneriden öteye gidememi� tir 
(Anonim, 2003b). Corbusier’in planlama projesi hakk�ndaki bu raporunda, 
Alsancak ve Konak Meydan’lar�na ili� kin tasar�larda yer alm�� t�r (Bayraktar, 
1973). 

1951 y�l�nda �ller Bankas� taraf�ndan aç�lan � zmir � ehri �mar Plan� 
Milletleraras� Proje Müsabakas� 9 ki� ilik jüri üyesi 27 kat�l�mc�s� ile oldukça 
ilgi gören bir yar�� ma olmu� , Kemal Ahmet Aru, Gündüz Özde�  ve Emin 
Canbolat’ �n kazand�� � yar�� mada, dereceye giren 8 projenin tasar�mc�lar�n�n 
yar�s� Türk mimar / planc�lardan olu� mu� tur (Öncül, 2001) (� ekil 9). 

 

 
� ekil 9. �zmir � ehri �mar Plan� Milletleraras� Proje Müsabakas� 1. Ödül (Anonim, 2006c) 

 
Jüri raporu 1952’ye göre; jüri tasar�m�, uygulanabilirli� i ve dü� ük 

maliyetli olmas� aç�s�ndan olumlu bulmu�  ancak, Konak Meydan�nda baz� bina 
kitlelerinin denize mütevaz� olarak yerle� tirilmesinin imbat rüzgarlar�na mani 
olaca� �ndan do� ru görmemi� tir (Öncül, 2001). 

1954 y�l�nda, Hollandal� mimar Düdok’a Konak Meydan� ve Sahil 
Band�n� içeren bir kentsel tasar�m projesi de haz�rlat�lm�� t�r (Anonim, 2004). 

Jüri raporu, 1956’a göre; 1955 y�l�nda belediye taraf�ndan ulusal düzeyde 
aç�lan � zmir Konak Sitesi Proje Müsabakas�’na 14 yar�� mac� ve 9 jüri üyesi 
kat�lm��  ve Do� an Tekeli, Sami Sisa, Tekin Ayd�n’�n haz�rlad�� � proje birinci 
seçilmi� tir. Ne var ki 60.000 metrekarelik k�ymetli bir alan�n iyi tasarlanmad�� � 
gerekçesiyle hiç birinin uygulamaya geçemeyece� i jüri taraf�ndan bildirilmi� tir  
(Öncül, 2001). 

Yar�� ma sonras�nda Belediye Reisi Rauf Onursal, Ankara’ya giderek 
Milli Savunma Bakanl�� � ile görü� melere ba� lam�� , uzun görü� meler sonunda 
Belediye’nin Askeri hizmetler için yapaca� � be�  adet bina kar� �l� � �nda, Sar� 
K�� la Belediye’ye devredilmi� tir. 17 Mart 1955 tarihinde belediyeye teslim 
edilen Sar� K�� la’dan ertesi gün tahliyeler ba� lam��  (Ürük, 2001) Sar� K�� la’n�n 
1955 y�l�nda y�k�lmas�n� takip eden günlerde, 1951 yar�� mas�nda Konak Alan� 
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için yap�lan önerilerin uygulanmas� çal�� malar� ba� lat�lm�� t�r (Y�lmaz, 2003) 
(� ekil 10).  

 

 
� ekil 10. Y�k�mlar Sonras� Konak Meydan� (Anonim, 2006�) 

 
Modern bir kent merkezi yapmak için y�kt�r�lan k�� la, kentin belle� i için 

önemli bir kay�p olman�n yan� s�ra günümüzdeki gereksinimler için 
i� levlendirilme � ans�n� da yitirmi� tir (Anonim, 2006a).   

1957 y�l� sonbahar�nda � ehircilik uzman� Albert Bodmer, belediyenin 
daveti ile �zmir’e gelerek � ehir imar plan� üzerinde incelemelerde bulunmu�  ve 
görülen aksakl�klar�n giderilmesi için gerekli çal��malar�n yap�lmas�n� teklif 
etmi� tir. Bu teklif üzerine belediyenin temaslar� sonucunda Birle� mi�  
Milletlerin uzman mü� aviri s�fat�yla kontratl� olarak getirilen A. Bodmer’ e 
� ehrin geli� me plan�n� haz�rlama ve imar plan�n� yapma görevi verilmi� tir. 
Böylece kurulan � ehir Planlama Dairesinin ba� �na geçen Bodmer, uzun ve ciddi 
çal�� malar sonucu olarak yeni bir strüktür ve revizyon plan� haz�rlam��  fakat 
yürürlü� e girmeyerek tasar� halinde kalm�� t�r (Bayraktar, 1973).  

1966 y�l�nda �zmir Konak Sitesi olarak adland�r�lan SSK bloklar�n�n 
bulundu� u alan�n yar�� maya aç�lmas�yla Konak Meydan� için yeni bir süreç 
ba� lam�� t�r. Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlü� ü taraf�ndan aç�lan bu 
yar�� maya 51 proje kat�lm�� , Orhan Dinç‘ in haz�rlad�� � proje birinci seçilmi� tir. 
1951 plan�n�n revize edilerek olu� turuldu� u bu projenin Do� an Tekeli, Sami 
Sisa taraf�ndan yap�m� 1976 y�l�n� bulmu� tur (Öncül, 2001).    

1970 A� ustosu’nda ç�kan yang�ndan büyük zarar gören Hükümet Kona� � 
restore edilirken, meydana bakan cephesinin hemen hemen yar�s� ve 
Kemeralt�’na uzanan bölümünün sonundaki blok, çal�� ma d�� �nda b�rak�larak 
y�kt�r�lm� � t�r (Y�lmaz, 2003). 
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� ekil 11. �lk Kur� un An�t�  (Anonim, 2006�) 

 
Yine 1980’de Merkez Bankas� ve Hükümet Kona� � binas� in� a edilmi�  

(Öncül, 2001), Hükümet Kona� �’n�n eski iç avlusunda ise �zmir Emniyet 
Müdürlü� ü belirmi� , eski hapishanenin yerindeyse, çok katl� bir otopark in� aat� 
ba� lam�� t�r (Y�lmaz, 2003).    

Hükümet Kona� �, Saat Kulesi ve Yal� Camii, bütün bu yüksek yap�lar�n 
aras�nda kaybolmu�  (Y�lmaz, 2003) art�k meydan, kamu yap�lar� aras�nda kalan, 
-kendili� inden olu� mu�  bir bo� luk - olarak tan�mlanabilecek bir forma 
bürünmü� tü  (Öncül, 2001).    

1980’li y�llar�n sonunda aç�lan Mustafa Kemal Sahil Bulvar� meydan�n 
denizle ba� lant�s�n� kesmi� , 1936 y�l�nda yapt�r�lan Konak Vapur �skelesi 
denizden uzakla� �p iç k�s�mda kalaca� �ndan � imdiki yerine ta� �nma sürecine 
girmi� ti. Art�k yeni yerine ta� �nan Konak Vapur �skelesi’ne ula� mak için bir alt 
geçiti kullanmak gereklili� i do� mu� tur (Y�lmaz, 2003). 

Meydan�n Gümrük önündeki uzant�s� ve Atatürk Kültür Merkezi 
taraf�ndaki bölümü otobüs duraklar� olmu� , bütün bu geli� melere ek olarak 
�kinci Kordon, Gümrük önünden uzat�larak meydan� boydan boya geçmeye 
ba� lam�� , �zmir’in en yo� un trafik ak�� � bu tarihsel mekanda i� ler olmu� tu (� ekil 
12). Yal� Camii ile Saat Kulesi aras�ndan geçen Yeni Karamürsel önünden 
Mithatpa�a ve Varyant istikametlerine ilerleyen yol Kemeralt� bölgesi ile iskele 
ve Konak aras�ndaki ba� lant�y� keserek, yüzy�llard�r varolan bütünlü� ü bozmu�  
ve problem o güne kadar kentin hiç tan�mad�� � bir yöntemle bir üst geçitle 
halledilmi� ti (� ekil 13). Bu köprüyü, Sümerbank binas� önüne yerle� tirilen 
ikincisi izlemi�  ve art�k tan�ml� bir kamusal merkez yerine, birbiriyle 
uyu� mayan i� levlerle donat�lm��  ve geriye kalan birkaç tane tarihsel an�t� da 
anlams�zla� t�ran bir süreç ya� anmaya ba� lam�� t�r (Y�lmaz, 2003)  

 

1973'te �zmir Konak 
Meydan�'nda Hasan Tahsin 
an�s�na � lk Kur� un An�t� 
dikilmi � tir (Anonim, 2006j) 
(� ekil 11).  
 
Gümrük taraf�nda ise Belediye 
Saray� in� aat� ba� lam�� , 
Belediye’nin kar� �s�nda 
Karamürsel binas�yla Hükümet 
Kona� � aras�nda � l Milli E � itim 
Binas� ve onun yan�nda Konak 
Kaymakaml�� � yerlerini alm�� t� 
(Y�lmaz, 2003).  



 

 54 

 
� ekil 12.  Konak Meydan�’ndaki Yo� un Trafik Ak�� � (Anonim, 2006�) 
 
 

 
� ekil 13. Konak Üst Geçidi (Anonim, 2006c) 

 
Bölen, Suher, Ünal, 1993’e göre; 1985 y�l�nda belediye taraf�ndan 3 asli 

jüri üyesi, 7 ça� r�l� yar�� mac�s� ve Bay�nd�rl�k Bakanl�� � elemanlar�ndan 
raportör tayin edilmesiyle olu� an s�n�rl� kat�l�mc�s�yla, meydan� ya� anabilir 
k�lmay� amaçlayan � zmir Konak Meydan� – Pasaport � skelesi Aras� 
Düzenlemesi S�n�rl� Proje Yar��mas� düzenlenmi�  ve Üstün, 1993’e göre; 
Kemal �pek’in projesi birinci seçilmi� tir (Öncül, 2001). 

Yar�� may� izleyen iki y�l içinde mevcut imar plan� bu plana göre revize 
edilmi� , meydan ile deniz ula� �m aks�n�n yeralt�na al�nmas� karar� da bu planla 
al�nm�� sa da uygulanamam�� t�r (Öncül, 2001). 



 

 55 

1986-1992 tarihleri aras�nda on dört a� amada de� i� ikli � e u� rat�lan Konak 
Meydan� projesinin en son a� amas� Galeria  Projesi olmu�  (Öncül, 2001) (� ekil 
14) sivil toplum örgütlerinin de kat�ld�� � tart�� ma y�llarca devam etmi� tir. Bu 
s�rada metro çal�� malar� ba� lam��  (Y�lmaz, F., 2003) ve bu proje 1992’de 
1/5000 ölçekli Konak Meydan� ve Rayl� Sistem Geçi� i Naz�m Plan� ad� alt�nda 
Meydan� merkezi i�  alan�na dahil etmek suretiyle yasalla� t�r�lm�� t�r. Yine bu 
dönemde yeni vapur iskelesi in� a edilmi�  ve ta� �t yolu k�y�ya al�nm�� t�r (Öncül, 
2001). 

 
� ekil 14. Galeria Projesi (Anonim, 1994) 
 

 
� ekil 15. Galeria �n� aat Alan� (Anonim, 1994) 
 

Tankut, Ersoy, Tuna, 1993’e göre; ayn� y�l Galeria in� aat�na ba� lanm�� sa 
da Mimarlar Odas� Belediye’ye “k�y� yasas�n� ihlal etti� i, dolgu alanlar�n�n 
kamu mülkiyetinde oldu� u ve özel � ah�s ya da kurulu� lara devrinin mümkün 
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olmad�� � gerekçesiyle” dava açm�� , 1993 sonlar�na do� ru dava in� aat�n 
durdurulmas� ile sonuçlanm�� t�r (Öncül, 2001) (� ekil 15). 

Konak Meydan�, kentsel sit alan� ilan edilmi�  (Anonim, 2004) bunu 
izleyen dönemde �zmir Hafif Rayl� Sistemi projesi kapsam�nda Konak’ta 
merkez istasyon ve bu çerçevede 1500 araçl�k otopark ile istasyon içinde ticari 
fonksiyonlar�n yerle� tirilmesi konusu gündeme gelmi�  ise de �zmir 1 Nolu 
Kültür ve Tabiat Varl�klar�n� Koruma Kurulu’nca uygun görülmeyerek sistem 
yer alt�na al�nm�� t�r (Öncül, 2001). 

1996 y�l�nda Konak Meydan� Fikir Projesi Sergisi aç�lm�� ; ancak tek bir 
projenin kat�l�m�yla sonuçlanm�� t�r. Bundan 4 y�l sonra mimarlar odas� �zmir 
� ubesi benzeri bir giri� imde daha bulunmu�  ve bülten yoluyla fikir projelerine 
davetiye ç�karm�� sa da bu seferde alt� kat�l�mc� ile s�n�rl� kal�nm�� t�r (Öncül, 
2001). 

1999 y�l�nda Konak – Kordon - Alsancak K�y� Kesimi Koruma Amaçl� 
�mar Plan� haz�rlanm��  ve otoyol yap�m� ve Varyant’� sahil yoluna ba� layan 
köprü yap�m� durdurulmu� tur. Bu arada, denize do� ru uzanan eski gümrük 
binalar� restore edilerek Konak Pier ad� alt�nda bir al�� -veri�  merkezine 
dönü� türülmü�  ancak Konak Meydan�, Kemeralt�’ n�n giri� -ç�k��  kap�s� ve kent 
içi ula� �m araçlar�n�n pek ço� unun ve hatta metronun ba� lang�ç noktas� olma 
özelli� ini korumu� tur (Anonim, 2004). 

2000 y�l�nda, Mimarlar Odas� giri� imi ile Konak Meydan� için fikir 
projesi seçenekleri haz�rlanm�� , Konak ve Çevresi’nin bir rekreasyon alan� 
olmas�n� öngören bu projelerde -biri hariç- Eski Konak Meydan�’n�n kent 
tarihindeki konumunun önemsenmedi� i, sadece Yal� Camii ve Saat Kulesi’nin 
korundu� u, Kemeralt� Çar� �s� ile Konak iskelesi aras�ndaki yaya hareketine 
öncelik verildi� i görülmü� tür (Anonim, 2004). 

2001 y�l�na gelindi� inde mevcut imar plan� kapsam�nda 1993 y�l�nda 
dava konusu edilen k�y� kenar çizgisinin ak�beti kesinle� mi�  ve 1975 y�l�nda 
doldurulan alan k�y� kenar çizgisi olarak kabul edilmi� tir. Di� er taraftan 
yeralt�ndan geçmek suretiyle metro in� aat�n�n tamamlanm��  olmas�n�n yan� s�ra 
Mustafa Kemal Sahil bulvar�ndan gelip Varyant yoluna dönecek olan 
viyadü� ün in� aat� Koruma Kurulunun ald�� � karar do� rultusunda yar�m 
kalm�� t�r (Öncül, 2001).    

Umumi ba� çe çözümü ile ba� layan süreçte Konak, yüzy�la yakla� an bir 
süreyi bir türlü umuma ait olamayan mekanlar ile ya� ad�ktan sonra günümüze 
gelmi�  (Orhon, 2004) ve yeni proje böyle bir süreç sonunda ortaya ç�km�� t�r 
(Y�lmaz, 2003). 

Konak Meydan� ve çevresi ile ilgili bugünkü düzenlemenin tasar�m 
çal�� malar� Nisan 2002’de ba� lam�� , uygulamas� 2003 y�l�nda 
gerçekle� tirilmi � tir. Proje alan�, Eski Konak Meydan�, Cumhuriyet Bulvar� ve 
çevresi, ye� il alanlar ve k�y� kullan�m alan� olmak üzere i� levsel olarak farkl�l�k 
gösteren dört bölümde ele al�nm�� t�r (Anonim, 2004).  
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� ekil 16. Son � ekliyle Konak Meydan� (Anonim, 2006d) 

 
Proje kapsam�nda; Kemeralt�’n� Konak Vapur �skelesi’ne ba� layan bir 

yaya aks�, deniz kenar�nda Mustafa Kemal Sahil Bulvar�’n� Kordon’a ba� layan 
kesintisiz bir yaya ve bisiklet  yolu, iskelenin güney taraf�nda toplu ula� �m 
araçlar� için duraklar ve otoparklar, metro giri� lerinin aras�nda bulunan alanda 
çiçek bahçesi, Kemeralt�’n� iskeleye ba� layan yolun güneyinde ise �zmir Tarihi 
Kent Park� ve aç�k sergileme alan� yer alm�� , varyant üzerindeki otobüs 
duraklar�n� meydana ba� layan bir yaya yolu olu� turulmu�  ve kalan alanlar ye� il 
alan olarak  de� erlendirilmi� tir. �lk Kur� un An�t�’n�n yeri de� i� tirilerek eski 
sahil yolunun belediye binas� ucuna yerle� tirilmi � , Eski Gümrük Binas� önünde 
gerçekle� tirilen meydan düzenlemesiyle Konak Meydan� Kordon’a ba� lanm�� t�r 
(Anonim, 2003a) (� ekil 16) . 

Bu arada 2001 y�l�nda yap�m� durdurulan viyadükler, ad�m ad�m varyanta 
do� ru ilerleyi� ini sürdürmektedir (� ekil 17). 

 
� ekil 17. Yap�m� Uzunca Bir Süre Durdurulan Viyadükler ve Meydan�n 2005 Y�l�ndaki Görünümü (Anonim, 
2005) 
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SONUÇ OLARAK…  

Yüz y�l� a� k�n bir süredir devam eden de� i� imin ard�ndan Konak 
Meydan�’nda gelinen son durum � ekil 16 ve � ekil 17’deki gibidir.  

Bugün Konak Meydan�’n�n yeni tasar�m� incelendi� inde, geçmi� in 
izlerinin vurgulanarak tarihsel belle� in canl� tutulmaya çal�� �ld�� � 
gözlenmektedir. Ancak tüm çabalara ra� men ne o tarihlerde ya� ayanlar art�k 
aram�zda ne de o tarihe sahne olan mekanlar. O y�llardan geriye sadece yaln�z 
bir saat kulesi, saat kulesine e� lik eden iki hurma a� ac� ve meydanda hüzünle 
uçu� an güvercinler kald�. 

Gelecek y�llar ne gösterir, meydan yine ne türden de� i� ikliklere sahne 
olur, bu � ekliyle kaç y�l korunur bilinmez ancak de� i� imin büyük oldu� u ve 
zaman�n ne yaz�k ki geçmi� in izlerini de beraberinde götürdü� ü bir gerçektir.  
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Comparative Analysis of the Nail and Screw Withdrawal Resistances of Fir 
(Abies Mill.), Cherry (Prunus Avium L.), Walnut (Juglans Regia L.) and 

Oak (Quercus L.) Wood 

Murat KILIÇ1   Erol BURDURLU1   �lker USTA1  
Umut Özgür BERKER1   Pelin ODUNCU1 

ABSTRACT 

In this study, the nail and screw withdrawal resistance (NWR and SWR) of wooden 
materials obtained from Fir (Abies Mill.), Cherry (Prunus avium L.), Walnut (Juglans regia L.) 
and Oak (Quercus L.) on the tangential, radial and transverse cut surfaces were researched. A 
total of 480 each samples were prepared in conformance with ASTM 1761 in order to determine 
the effect of the species of wood and type of cut surface on the NWR and SWR and the NWR and 
SWR of these samples were measured on the universal test machine. The data obtained was 
analyzed statistically and the findings obtained were interpreted. According to this, the highest 
NWR and SWR was on the radial cut surfaces in oak. As the specific gravity increases, the NWR 
and SWR increases. In general, the radial cut surfaces have a higher NWR and SWR compared to 
the tangential and transverse cut surfaces and the tangential cut surfaces have a higher NWR and 
SWR compared to the transverse cut surfaces. 

Keywords: Wood, Nail, Screw, Withdrawal Resistance 
 

Göknar (Abies Mill.), Kiraz (Prunus Avium L.), Ceviz (Junglans 
Regia L.) ve Me�e (Quercus L.)’nin Çivi ve Vida Tutma Dayan�mlar�n�n 

Kar � �la� t�rmal� Analizi 

ÖZET 

Bu çal��mada Göknar (Abies Mill.), Kiraz (Prunus avium L.), Ceviz (Junglans regia L.) ve 
Me�e (Quercus L.)’ den elde edilen ah�ap malzemenin te� et, radyal ve enine kesit yüzeylerindeki 
çivi ve vida tutma dayan�mlar� ara� t�r�lm�� t�r. A� aç ve kesit yüzey türünün çivi ve vida tutma 
dayan�m�na etkisinin belirlenmesi için ASTM D 1761’e uygun olarak 480 adet numune 
haz�rlanm��  ve üniversal test makinesinde bu numunelerin çivi ve vida tutma dayan�mlar� 
ölçülmü� tür. Elde edilen veriler istatistiksel olarak analiz edilmi�  elde edilen bulgular 
yorumlanm�� t�r. Buna göre en yüksek çivi ve vida tutma dayan�m� Me�e’de radyal kesit 
yüzeylerde ortaya ç�kmaktad�r. Özgül a� �rl�k artt�kça çivi ve vida tutma dayan�m� artmakta, 
genelde radyal kesit yüzeyler te� et ve enine kesit yüzeylere k�yasla ve te� et kesit yüzeyler de 
enine kesit yüzeylere k�yasla daha yüksek çivi ve vida tutma dayan�m� vermektedir. 

Anahtar kelimeler: Ah�ap Malzeme, Çivi tutma dayan�m�, Vida tutma dayan�m� 
 
INTRODUCTION  

Mechanical fastenings (nails, screws, bolts, etc.) are in the forefront as 
the assembly elements used the most, along with glues, in the production of 
products, such as furniture and furnishing elements, wooden houses, roofs, sea 
vessels, and gift items for which wood and wood-base materials are used and in 
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the assembly of components and accessories, which form the system of the 
products. Especially the use of screws is becoming even more widespread in 
joints and in fitting elements related to joints due to the fact that modularity has 
come into the forefront, especially in the manufacture of furniture and 
furnishing elements. Furthermore, solid wooden panel production with the 
methods of edge joints and the use of these panels in the production of panel 
furniture is one of the constructive practices frequently used. In this situation, 
the strength characteristics according to the species of wood of these fastenings 
acquire importance. 

Nails or screws in use resist either withdrawal loads or lateral loads, or a 
combination of the two. Both withdrawal and lateral resistance are affected by 
the wood, the nail and screw, and condition of use. The resistance of a nail or 
screw shank to direct withdrawal from a piece of wood depends on the density 
and fiber direction of the wood, moisture content changes in the wood, the 
diameter of the nail or screw, type of shank, nail point, time the nail or screw 
remains in the wood, surface coatings, and the depth of penetration.  

It was determined that the sessile oak has the highest SWR in the study 
for determining the effect of the structural characteristics, depending on the 
species of wood and wood-base materials, on the NWR and SWR, and this was 
followed by the eastern beech, Calabrian pine, Crimean pine, cedar of Lebanan, 
Scotch pine and Uluda�  fir, respectively. The highest value was obtained in 
sessile oak for NWR and it was followed by eastern beech, cedar of Lebanon, 
Calabrian pine, Crimean pine, Scotch pine and Uluda�  fir, respectively (Ferah, 
1991). It was determined that the NWR of Oak (Quercus crupula) is 
approximately twice as much as that of spruce (Picea jezonesis) and willow 
(Larix leptolepis) (Kanaomori et al, 1978). In the study made related to the 
vertical and parallel SWR to the surface of four materials, it was determined 
that eastern beach was the most effective material in both directions and that 
this was followed by molded fiberboard (Werzalit), Medium Density 
Fiberboard (MDF) and particleboard (Do� anay, 1995). In another study, it was 
stated that in wood materials of beech and spruce, the highest SWR was in 
beech in a vertical direction with 20x30 screws and that the highest NWR was 
in spruce in a parallel direction to the fibers (Özçiftçi and Do� anay, 1999). 
Related to the NWR and SWR in five types of wood, it was determined that 
eastern beech had the highest NWR and that it was followed by Anatolian 
chestnut, bearded alder, eastern beech and Scotch pine, respectively. Also, in 
the same study, the highest SWR was obtained in eastern beech and it was 
followed by bearded alder, Anatolian chestnut, Scotch pine and eastern spruce, 
respectively (Aky�ld�z, 1999). It was determined that the covering of the 
particleboard surface with Continuous Pressure Laminate (CPL) increased its 
SWR (Alt�nok and K�l�ç, 2003). It was found that in case the moisture content 
of the wood drops below the fiber saturation point, then a definite decrease in 
the NWR was found (Bacher, 1964). It was found that the NWR in eastern 
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beech, Anatolian chestnut, bearded alder, eastern spruce and Scotch pine was 
higher at the 30% moisture content compared to the 12% moisture content and 
that the SWR was higher at the 12% moisture content compared to the 30% 
moisture content. Also, in the same study, it was determined that the NWR of 
the green Scotch pine wood was approximately 30% less than that of the 
heartwood in a vertical direction to the fibers and approximately 10% less in a 
parallel direction to the fibers. It was stated that there is a direct relationship 
between the NWR and the specific gravity (Helinska, 1993). In another study, it 
was determined that the NWR was high in a tangential direction (Noguchi and 
Sugihara, 1961). It was stated that existing yield models used for design of 
nailed connections can predict nominal design values for nailed connections of 
OSB sheathing and Douglas-fir framing members with various levels of decay 
damage, provided that the dowel bearing capacity of the wood materials can be 
assessed (Kent et al., 2004). The effect of incising and preservative treatment on 
resistance to nail withdrawal was investigated using Douglas-fir and hem-fir 
lumber. Incising has no significant negative effects on resistance to nail 
withdrawal for either wood species. Treatment with chromated copper arsenate 
also had no significant negative effects on nail withdrawal resistance, and 
ammoniacal copper zinc arsenate treatment was associated with significant 
improvements in resistance (Kang et al., 1999). Screw withdrawal, nail 
withdrawal, and nail head pull-through capacity are relatively unaffected by 
wood flour content in wood flour-thermoplastic composite panels. However, 
wood flour content affected lateral nail resistance. The use of pilot holes 
(predrilling) was found to have little effect on fastener capacity. The screw 
withdrawal capacity of the tested wood flour-thermoplastic composite panels 
was found to be equal to or greater than that of conventional wood panel 
products (Falk et al., 2001). OSB and MDF had clearly greater shear moduli in 
comparison with Lauan plywood and Douglas fir plywood. Contrary to that, 
neither remarkable differences in the slip moduli nor the ductilities of nailed 
joints in all panels was found. Specimens with MDF had relatively low 
maximum lateral resistance in air-dry conditions, and a part of the specimens 
with OSB was degraded remarkably due to the accelerated aging treatment. 
Ductilities of the nailed joints clearly were affected by the arrangement of grain 
directions of the timber main-members, parallel or perpendicular to the loading 
direction. Estimated allowable shear wall resistance was relatively low for the 
shear walls with Douglas-fir plywood or some OSB. Obvious differences in 
degradation of shear wall resistance due to the accelerated aging treatment 
among the panels except for a part of the OSB were not found (Hirai et al., 
1999). Experimental results indicated that the joints constructed of beech with 
7-mm diameter screws yielded the highest strength in both withdrawal and 
bending tests, and the joints constructed of scotch pine with 5-mm diameter 
screws had the lowest withdrawal strength and bending moment resistance. It 
was concluded that the general formula that is used to predict the two-pin 
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bending moment resistance of a dowel joint as a function of a single dowel 
could also be used to predict the moment resistance of the same type of screwed 
joint. In other words, the bending moment resistance of the joints could be 
predicted as a function of ultimate withdrawal strength of a single screw (Efe et 
al., 2004). The influence of reinforced nailing on the static and dynamic 
performance of full-size wood frame shear walls with large openings, sheathed 
with OSB panels, was evaluated experimentally. Combinations of parameters 
were studied, such as the number of hold-downs, the panel shapes, the nail 
distribution, and the bracing systems. Comparisons of the dissipated energy per 
cycle revealed a higher capacity for walls using nails with washer reinforcement 
than without. Results from numerical simulations of the monotonic and cyclic 
tests performed on the walls are presented (Richard et al., 2001) The properties 
evaluated included bending strength and stiffness, swelling, surface hardness, 
and screw holding capacity as a function of processing variables (i.e., density, 
chip type, and board construction). Two types of chips (whole tree and pure 
wood), two types of mat constructions (single- and three-layer), and four 
different density levels (0.4, 0.5, 0.65, and 0.75 g/cm³) were used in 
manufacturing the test panels. Board density and mat construction type were 
found to have major influences on board properties while chip type had no 
significant effect on the properties. The results showed that with some 
improvements in process parameters and processing techniques, low-grade 
eastern redcedar has a future as a particleboard furnish in the manufacture of 
marketable products (Cai et al., 2004). In addition to ultimate capacity, 
statistical distributions of the deformations at ultimate capacity were determined 
to evaluate the reliability of wood shearwalls designed using AF and PA/ASCE 
16. The resistance of each wall was determined from a monotonie pushover 
analysis, which uses existing load-slip fastener data to determine the monotonie 
behavior of a wood shearwall. The wind load statistics were determined as a 
function of the nominal (code-specified) values using existing load models. 
Reliability indices for wood shearwalls built using 8d common nails [3.3 mm 
(0.131 in.) diameter] and subject to the 50 year design wind load ranged from 
&beta; = 3 to 3.5. The percent drift at ultimate (neglecting uplift) ranged from 
1.6 to 2% (Van De Lindt et al., 2005) 

In studies made to determine effects of the structural characteristics of the 
fastenings on the withdrawal resistance (WR) it was found that the WR of sharp 
pointed nails in wooden constructions were higher compared to common nails. 
It was stated that sharp pointed nails decreased splitting strength and for this 
reason, it would be more suitable to use common wire nails in types of woods, 
which are sensitive to splitting (Scholten, 1953). It was determined that WR of 
threaded nails are higher compared to those without threads (Mack, 1960; 
Reardon et al. 1984). It was found that the annularly and helically threaded nails 
had a much higher WR compared to common wire nails. It was stated that there 
is a direct relationship in a positive direction between the diameter of the nail 
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and the WR and that as the length of the nail increases, the WR of nail increases 
(Stern and Price, 1949). It was determined that the WR of nails coated with 
epoxy is higher in dried wood compared to undried wood (Laxe, 1968). It was 
stated that the WR of annularly threaded nails decreased when there is a 
shrinkage emerging with water loss when there is drying in wood, but that the 
WR of helically threaded nails did not change (Kanaomori et al., 1978). It was 
determined that the WR of screw was related to the screw length and that it has 
a direct relationship in a positive direction with the screw diameter (Kjucukov 
and Encev 1977a,b; Broker and Krause 1991). The test results show that there is 
no significant difference in strengths between plywood and oriented strand 
board. Head pull-through strength appears to increase with fastener diameter. 
The major conclusion reached is that, except for small size nails (less than 2 in. 
long), fastener head pull-through in sheathing prevails over shank withdrawal 
from timber in sheathing-to-timber joints when loaded axially (Craft and Chui, 
2002). A study was realized in a research programme investigating the 
mechanical properties of self-tapping screws and nails in wood. The programme 
consisted of deformation-controlled tests to determine embedment strength, 
withdrawal strength, pull-through strength, bending capacity of individual 
screws, shear strength of screwed and nailed wood-wood connections, and shear 
strength of screwed wood-steel connections. All test specimens showed ductile 
behaviour. Based on the results from the first four types of tests, a simple 
calculation model for the shear strength of screwed wood-wood and wood-steel 
connections was set up and compared with the test results from the last two 
types of tests. The calculation model took dowel action and friction (wood-
wood and wood-steel) into account and showed excellent agreement with the 
test results (Hansen, 2002). 

As it can be seen from the information given related to the available 
literature, the species and the type of cut surface of the wood material related to 
the structural characteristics of the wood are influential on the NWR and SWR. 
With this study, it was targeted to determine the NWR and SWR on tangential, 
radial and transverse cut surfaces of wood materials obtained from Fir (Abies 
Mill. ), Cherry (Prunus avium L.), Walnut (Junglans regia L.) and Oak (Quercus 
L.). In this manner, more appropriate decisions could be made in the joints with 
screws in furniture and furnishing production and in the assembly of fitting 
elements 

 
MATERIALS and METHODS 

Materials 

Fir (Abies Mill.), Cherry (Prunus avium L.), Walnut (Juglans regia L.) 
and Oak (Quercus L.) were obtained by the random selection method from the 
Siteler in Ankara/Turkey under air-drying conditions with the objective of 
determining their NWR and SWR. The materials brought to the study location 
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were dried to the 10% moisture content with the kiln drying and were stacked 
and left under the influence of the environmental conditions. A total of 480 each 
samples (4 wood species x 3 cutting surface types x 2 types of fastenings x 20 
repeat numbers = 480) were prepared with the net measurements of 50 x 50 x 
150 mm (thickness x width x length) by providing that the annual rings of these 
materials were at a maximum perpendicular level to the surface. For the NWR 
tests, 2.5x50 mm common wire nails were driven into 240 each samples, 5x50 
mm (22x50) flathead screws were driven into 240 samples in a manner in which 
35 mm portions of the screws were entering the wood, with the placement 
model given in Figure 1. Later, the samples were taken into the climatization 
room having a temperature of 20 ± 2ºC and a relative humidity value of 65±3% 
and were kept waiting until their weights were unchanged (up until a 12% 
moisture content). After this point, the samples were insulated to prevent a 
change in moisture content and were kept waiting for the tests. The general 
principles specified in ASTM D 1761 were complied with in the preparation of 
the samples. 
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Figure 1. The measurement of the samples to be used in the tests and the placement plan of the nails and 
screws 

 
Furthermore, 20 each samples with the dimensions of 20x20x20 mm 

from each species of wood were taken and the air-dried specific gravities of the 
woods were found. The principles in the ISO 3131 were complied with in the 
determination of the air-dried specific gravities. 

 
Methods 

The universal test machine was used in finding the NWR and SWR of the 
samples having air-dried moisture content and the general principles given in 
ASTM D 1761 were complied with in the realization of the tests. The samples 
were attached to the machine and withdrawal was applied with a speed of 2.5 
mm/min. until the screws and nails were completely removed. The maximum 



 

 67 

load read on the machine indicator was recorded as the NWR and SWR 
belonging to the related surface of the experimental sample. Subsequently, in 
the calculation of the NWR or SWR belonging to the related surface, the 
arithmetic average of the two values belonging to that surface were taken and 
this value was accepted as the NWR or SWR belonging to the related surface. 
This process was repeated on all of the samples. 

The analysis of variance (F test) was used in the determination of whether 
or not there was a difference between the NWR or SWR values dependent on 
the variables. In case a significant difference emerged among the groups, then a 
comparison was made with the Duncan’s multiple range test at a � =0.05. The 
SPPS 11.5 computer package program was used in the calculation of the 
Analysis of Variance (ANOVA), arithmetic average, standard deviation, and 
minimum and maximum values. 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

Specific Gravities  

The air-dried specific gravities of the woods from which the samples 
were obtained for determining the NWR and SWR were determined within the 
principles given in ISO 3131 and the specific gravity values obtained are given 
in Table 1. 

 
Table 1. The air-dried specific gravity values of the woods from which the samples were obtained.  

SPECIES OF WOOD AIR-DRIED SPECIFIC 
GRAVITY (g/cm³) VALUES IN THE LITERATURE 

Fir (Abies Mill.) 0.460 0.430-0.454 (Aslan, 1994) 

Cherry (Prunus avium L.), 0.559 0.600 (Örs and Keskin 2002;. Gökmen 1963) 

Walnut (Junglans regia L.) 0.560 0.680 (Tengiz, 1984) 

Oak (Quercus L.) 0.701 0.690-0.750  (Örs and Keskin, 2002) 

 
The analysis of variance (F-Test) was used to determine whether or not 

there was a significant difference between the air-dried specific gravity values 
obtained according to the species of wood (Table 2). Since p<0.05, the 
difference among the magnitude of the values is significant. 

 
Table 2. The analysis of variance of the specific gravity values according to the species of wood. 

Source Sum of 
Squares 

Degrees of 
Freedom 

Mean 
Square. 

F Significance P 

Type of wood 0.61 3.00 0.20 292.42 0.00* 

Error 0.05 76.00 0.00   

Total 26.91 80.00    
*P<0.05 
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The Duncan’s multiple range test was applied for determining the 
homogeneous groups of the air-dried specific gravity values of the species of 
wood (Table 3). As cherry and walnut fell into the same homogeneous group 
with 0.56 g/cm3 air-dried specific gravity values, there was no difference 
between them. Oak, within the existing species of wood, had the highest air-
dried specific gravity value and this was followed by cherry and walnut at 0.56 
g/cm3 and fir at 0.46 g/cm3 (Table 3). 

 
Table 3. The analysis of difference (Duncan’s Multiple Range test) among the specific gravity values 
according to the species of wood. 

� =0,05 
GROUPS N 

1 2 3 

Fir (Abies Mill.) 20 0.46     

Cherry (Prunus avium L.) 20   0.56   

Walnut (Junglans regia L.) 20   0.56   

Oak (Quercus L.) 20     0.71 

 
The Effect on NWR of the Species of Wood and Type of Cut Surface  

The NWR obtained according to the species of wood and the cut surface 
types according to the principles specified in the method section are given in 
Table 4. 

 
Table 4. The NWR values according to the cut surfaces of the wooden materials. 

Species of Wood Cut Surface  
Nail Withdrawal Resistance 

(kgf) 

  Radial 62.75 

Fir Tangential  60.40 

  Transverse 30.15 

  Radial 90.40 

Cherry Tangential  93.55 

  Transverse 68.25 

  Radial 102.15 

Walnut  Tangential  101.80 

  Transverse 78.30 

  Radial 148.85 

Oak Tangential  121.15 

  Transverse 96.25 

 
The analysis of variance (F-test) was used to determine whether or not 

test variables were effective on the NWR values obtained according to the 
species of wood and cut surfaces and the values obtained are given in Table 5. 
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According to this, since p<0.05, the species of wood and the cut surfaces on 
which the nail was driven were influential on the NWR. 

 
Table 5. The analysis of variance of the NWR according to the types of wood and  types of cut surfaces. 

SOURCE Sum of 
Squares 

Degrees of 
Freedom 

Mean 
Square. 

F Significance P 

Wood Species 155035.90 3 51678.63 382.86 0.00* 

Cut Surface 48551.14 2 24275.57 179.84 0.00* 

Wood Species- Cut Surface 8808.33 6 1468.06 10.88 0.00* 

Error 31045.54 230 134.98   

Total 2091935.00 240    
*P<0.05 

 
The homogeneous groups obtained with the Duncan’s multiple range test 

made to determine between which groups there was a difference according to 
the species of wood and the types of cut surfaces are given in Table 6. 

 
Table 6. The Duncan’s Multiple Range Test for the NWR homogeneous groups according to the types of cut 
surfaces and the species of wood. 

� =0,05 
 Species of wood N 

1 2 3 4 

Fir  20 30.15    

Cherry 20  68.25   

Walnut 20   78.30  
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Oak 20    96.25 

Fir 20 62.75    

Cherry 20  90.40   

Walnut 20   102.15  
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Oak 20    148.85 

Fir 20 60.40    

Cherry 20  93.55   

Walnut 20   101.80  
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Oak 20    121.15 

 
As it can be observed from the table, since none of the dual interactions 

of the species of wood - transverse cut surface, species of wood - radial cut 
surface and species of wood - tangential cut surface NWR fell into the same 
homogeneous group, the difference was significant among all of the values. In 
this situation, the highest NWR in the radial cut surfaces according to the 
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species of wood was 148.85 kgf in oak and this was followed by 102.15 kgf in 
walnut, 90.40 kgf in cherry and 62.75 kgf in fir. This listing related to the 
magnitude of NWR values did not change on the tangential and transverse cut 
surfaces. The NWR values on the tangential cut surfaces were determined to be 
121.15 kgf in oak, 101.80 kgf in walnut, 93.55 kgf in cherry and 60.40 kgf in 
fir. The NWR values on the transverse cut surfaces were determined to be 96.25 
kgf in oak, 78.30 kgf in walnut, 68.25 kgf in cherry and 30.15 kgf in fir. 

As it can be seen from an examination of these values, the highest NWR 
was 148.85 kgf in the radial cut surfaces in oak and this was followed by 102.15 
kgf in the radial cut surfaces in walnut, 93.55 kgf in the tangential cut surfaces 
in cherry and 52.75 kgf in the radial cut surfaces in fir. According to the cut 
surface types depending on the species of wood the highest NWR was found to 
be 93.55 kgf in the tangential cut surfaces in cherry and on the radial cuts 
surfaces in all of the other types. The lowest NWR were found to be on the 
transverse cut surfaces in all of the species. 

As it can be observed in Table 1 a statistically significant difference was 
not observed between the specific gravity values of cherry and walnut. The 
NWR values on all types of the cut surfaces of walnut were approximately 10% 
higher compared to cherry. This result could stem from the differences in 
structural characteristics of these two species of wood. 

As the specific gravity increases within the existing species of wood, the 
NWR also increases. This result is also in conformity with the results of studies 
made with this objective (Ferah, 1991; Helinska, 1993; Noguchi and Sugihara, 
1961; Broker and Krause, 1991). According to this, it is necessary to prefer 
species of wood, which have a high specific gravity, for higher NWR. 

Another important variable related to the NWR is the condition of the cut 
surfaces. According to the results obtained, the radial cut surface, other than the 
exceptional situation in cherry, has a higher NWR compared to the tangential 
and transverse cut surfaces and the tangential cut surfaces have a higher NWR 
compared to the transverse cut surfaces. This result is also in conformance with 
the existing literature (Noguchi and Sugihara, 1961; Aslan, 1994). The highest 
NWR in cherry is obtained on the tangential cut surfaces. This result could stem 
from the structural characteristics of this type of wood. 

Accordingly, if a higher WR is sought in the joints with nails driven in 
different spacing dependent on the purpose of use, then the selection of the 
species of wood and the cut surface in the driving of nails acquires importance. 
It is necessary to prefer species of wood, such as oak and walnut within the 
existing species as suitable for the purpose for higher NWR. 
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The Effect on SWR of the Species of Wood and Types of Cut 
Surfaces  

The SWR values obtained according to species of wood and types of cut 
surfaces, within the principles specified in the methods section, are given in 
Table 7. 

 
Table 7. The SWR values according to the species of wood and the types of cut surfaces 

Wood 
Species Cut Surface Screw Withdrawal 

Resistance (kgf) 

 Radial 216.90 

Fir Tangential 251.55 

 Transverse 145.80 

 Radial 499.20 

Cherry Tangential 479.90 

 Transverse 314.65 

 Radial 587.35 

Walnut Tangential 586.20 

 Transverse 433.45 

 Radial 653.10 

Oak Tangential 632.90 

 Transverse 488.15 

 
The analysis of variance was applied in order to determine whether or not 

test variables were effective on the SWR and the values obtained are given in 
Table 8. According to this, since p<0.05, the species of wood and types of cut 
surfaces on which the screw was driven are influential on the SWR. 

 
Table 8. Analysis of variance of the SWR according to the species of wood, cut surfaces and the dual 
interaction of the species of wood - cut surfaces. 

SOURCE Sum of 
Squares 

Degrees of 
Freedom 

Mean 
Square. 

F Significance P 

Wood Species 4757430.03 3 1585810.01 611.74 0.00* 

Cut Surface 1149802.30 2 574901.15 221.77 0.00* 

Wood Species-Cut Surface 43312.07 6 7218.68 2.78 0.00* 

Error 591041.00 228 2592.29   

Total 54592346.00 240    
*P<0,05 
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The homogeneous groups obtained with the Duncan’s Multiple Range 
Test made for determining among which groups there are differences according 
to the species of wood and types of cut surfaces are given in Table 9. 

 
Table 9. Duncan’s multiple range test for the homogeneous groups for SWR according to the types of cut 
surfaces and the species of wood. 

� =0,05 CUT 
SURFACE 

WOOD 
SPECIES N 

1 2 3 4 

Fir 20 145.80    

Cherry 20  314.65   

Walnut 20   433.45  
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Oak 20    488.15 

Fir 20 261.90    

Cherry 20  499.20   

Walnut 20   587.35  
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Oak 20    653.10 

Fir 20 251.55    

Cherry 20  479.90   
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Walnut 20   586.20  

 
As it can be observed from the table, since none of the dual interactions 

of the species of wood – transverse cut surface, species of wood - radial cut 
surface and species of wood - tangential cut surface SWRs fell into the same 
homogeneous group, the difference is significant among all of the values. In this 
situation, the highest WR in the radial cut surfaces according to the species of 
wood was 653.10 kgf in oak and this was followed by 587.35 kgf in walnut, 
499.20 kgf in cherry and 261.90 kgf in fir. This listing related to the magnitude 
of SWR values did not change on the tangential and transverse cut surfaces. The 
SWR values on the tangential cut surfaces were determined to be 632.90 kgf in 
oak, 586.20 kgf in walnut, 479.90 kgf in cherry and 251.55 kgf in fir. The SWR 
values on the transverse cut surfaces were determined to be 488.15 kgf in oak, 
433.45 kgf in walnut, 314.65 kgf in cherry and 145.80 kgf in fir. 

According to these values, the highest SWR was 653.10 kgf in the radial 
cut surfaces in oak and the lowest SWR was 145.80 kgf in the transverse cut 
surfaces in fir. The highest SWR in all of the species of wood were found in the 
radial cut surfaces and this was followed by the tangential and transverse cut 
surfaces. 

As can be observed from Table 1 no statistical difference was seen 
between the specific gravity values of cherry and walnut. The SWR values of 
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walnut were approximately 20% higher in the tangential and radial cut surfaces 
compared to cherry and approximately 30% higher in the transverse cut surfaces 
compared to cherry. This result could stem from the differences in structural 
characteristics of these two species of wood. 

As the specific gravity increases within the existing species of wood, the 
SWR also increases. This result is also in conformity with the results of studies 
made with this objective (Broker and Krause, 1991). According to this, it is 
necessary to prefer species of wood, which have a high specific gravity, for 
higher SWR. 

From the aspect of the effect of the condition of the cut surface on SWR, 
the radial cut surfaces have a higher SWR compared to the tangential and 
transverse cut surfaces and the tangential cut surfaces have a higher SWR 
compared to the transverse cut surfaces. According to this, it would be suitable 
to put the screws on the radial cut surfaces of the elements in the joints with 
screws. 

Accordingly, if a higher SWR is sought in the joints with screws applied 
in different places dependent on the purpose of use, then the selection of the 
species of wood and the direction of the cut in putting the screws acquire 
importance. It is necessary to prefer species of wood, such as oak and walnut 
within the existing species as suitable for the purpose for higher WR. 

In conclusion, if we were to make a generalization, in case a higher WR 
is sought in the assembling products with nails and screws, then it would be 
beneficial to prefer species of wood that have a high specific gravity and in 
bringing together face to face and side to side the surfaces for joining purposes, 
it would be beneficial for the radial cut surfaces to be in contact with each other 
and for the fastenings to be applied to this surface. 
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CARBONHYDRATES Dissolution in PFI Refining 

Yalç�n ÇÖPÜR1 

ABSTRACT 

Some interfibrillar material is dissolved from the cell wall when fiber is exposed to 
mechanical action during refining partly due to the swelling stress too. The analysis of the 
dissolved material during refining will improve our insight into the mechanism of the refining 
process, and in addition, the localization and characteristics of the hemicellulose in the fiber wall. 
This study examined the dissolved carbonhydrates from the cell wall during PFI refining. The 
contents of hemicelluloses were determined using the new NMR technique. Results showed that 
the main dissolution occurred in xylose fragment refined to 3000 and 6000 revs., and extensive 
refining (12000 revs.) dissolved some glucose.  

 
Keywords: Carbonhydrates, hemicellulose, kraft, polysulfide, pine, refining.  
 

PFI Dövmede Çözünen Karbonhidratlar�n Belirlenmesi 

ÖZET 

Dövme i� lemi esnas�nda gerçekle� en mekanik i� lemler ve liflerdeki � i�me stresleri sonuç 
olarak liflerdeki bir k�s�m maddelerin çözülmesine neden olmaktad�rlar. Çözülen bu maddelerin 
belirlenmesi, hem dövme i� leminin etkilerini art�r�c� bilginin art�r�lmas� hem de hemiselülozlar�n 
liflerdeki da� �l�m� ve özellikleri hakk�nda bilgilendirici etkileri nedeniyle önem arz etmektedir. 
Bu çal��mada PFI dövme i� lemi sonucunda hücre çeperinden çözünen karbonhidratlar 
çal�� �lacakt�r. Çözünen hemiselülozlar NMR tekni� i kullan�larak belirlenecektir. Yap�lan 
çal�� malar sonuç olarak göstermi� tir ki dövme i� lemi (3000 – 6000 devir) sonucunda en yüksek 
oranda çözünme ksiloz da görülmekte olup daha fazla orandaki dövme i� leminde (12000 devir) 
ise bir k�s�m glikoz un çözündü� ü görülmektedir.  

 
Anahtar kelimeler: Karbonhidratlar, hemicellulose, kraft, polisülfit, çam, dövme 
 
INTRODUCTION 

Mechanical treatment of chemical fibers is a critical unit operation in the 
stock preparation to make the fibers more suitable for papermaking. An ideal 
refining alters internal, physical and chemical properties of fiber structure to 
improve fiber flexibility, cause fiber collapse and internal and external 
fibrillation, and to promote fiber-fiber interaction with the secondary fines. 
Physical damage on fibers by refining is irreversible. Once fiber is refined it is 
unlikely that they ever return to their previous conditions. The most important 
refining effect is the fibrillation of the fibers as a result of uniform and gentle 
treatment. External, internal, and molecular fibrillations that are distinguished 
by their location are the three classes of new surfaces that are developed during 
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refining. These effects occur simultaneously and increase the water retention 
value of the pulp.  

Whether chemical nature of the fiber changes a little or not at all during 
the refining is under discussion. The refining of kraft pulp changes very little 
portions of cellulose I into cellulose II (Plat and Atalla, 1983) whereas Lenholm 
and Iversen (1995) observe no change. As the alpha, beta, and gamma 
celluloses remained essentially unchanged, the chemical composition and 
crystilanity index are interpreted as being unaffected by refining (Lenholm and 
Iversen, 1995). The small difference in the NMR spectra is interpreted as the 
variations in the hydrogen bond strength (Lenholm and Iversen, 1995). 
Therefore, Woitkovich et al. (1985) indicate that extensive mechanical refining 
of pulp leads to a relaxation of constraints on molecular mobility within 
cellulose lattices that structural disruption has progressed beyond simple 
delamination and thus increases the mobility of cellulose I and lead to a 
cellulose II structure. 

The water in the beater dissolves material from the pulp as the refining 
progress (Berg et al. 1978) but the amounts of solved materials are extremely 
small (Kress and Bialkowsky, 1931). It can be assumed that a part of wall 
material is dissolved (Ruud and Bottegaard, 1991) due to the mechanical action 
and swelling stresses during refining process (Berg et al., 1978). The observed 
total amount of dissolved material is about 0.3-0.6 % (Sjostrom and Haglund, 
1963) and 0.5-4 % (Batchelor et al., 1996) of the pulp weight. Dissolution takes 
place in early stages of refining and concentration of carbonhydrate increases 
only slightly as refining is continued. The dissolved amount is dependent on the 
beater type. For example Valley beater gives about twice as much dissolved 
material as the refining in the PFI mill (Sjostrom and Haglund, 1963). The 
objective in this study is to determine the nature of dissolved material from the 
pulp during PFI refining. The new NMR technique will be utilized to determine 
the carbonhydrate content from the drained water after refining.  

 
MATERIAL AND METHODS 

Polysulfide pulp obtained in an earlier study (Çöpür et al., 2003) was 
utilized in this study. Refining was accomplished using PFI mill in accordance 
with Tappi T 248 in which pulps were refined for 0, 3000, 6000, and 12000 
revolutions. Recently a new NMR technique was used for sugar analysis for 
woody fibers (Çöpür et al., 2003). In this particular study, this new technique 
was utilized to study the effect of refining on sugar contents of pulps. Instead of 
solid fiber samples, this study was accomplished using liquid drowned from 
pulps before and after standard PFI refining of polysulfide pulp. Samples for 
chemical analysis were taken out by filtering pulps through fine filter paper to 
obtain samples free from fibers and fiber fragments. The amounts of dissolved 
carbonhydrates were determined directly in the filtered solutions taking 20 ml 
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of sample in a 50 ml cylinder. After evaporation of the water from the solutions 
in open air, the residual was hydrolyzed and then the carbonhydrate 
composition was determined as explained earlier (Çöpür et al., 2003). 

 
RESULTS AND DISCUSSION 

Figure 1 shows the NMR spectrum from the hydrolasate for the filtered 
solutions and Table 1 displays the carbonhydrates dissolved depending on the 
type of PFI refining. The interaction of water and fiber due to the mechanical 
action and swelling stresses resulted in materials dissolved from the cell wall, as 
the refining progress. Results indicated that the total amount of dissolved 
material is around 0.5 % and it mainly consists of glucose and xylose.  

Glucose fragments were only found in filtered solutions before refining 
(Table 1). Therefore refining dissolved both xylose and glucose from pulps. 
Most of the xylose dissolution took place in the early stages of refining (3000 
revs.) and it continued only slightly when refining progressed up to 6000 revs. 
This result shows that swelling stresses play an important role in dissolution 
compared to mechanical action as xylose, known to be the most hygroscopic 
cell wall component. Kress and Bialkowsky (1931) indicated that the alpha 
cellulose content of sulphite pulp was practically constant throughout the entire 
refining (Valley), but extensive refining, which also results in a change in 
cellulose structure (Plat and Atalla, 1983; Woitcowich et al, 1985) (12000 revs.) 
dissolved more glucose from pulp (Table 1). 

Sjöström and Hunglund (1963) showed that PFI refining dissolved 
mainly xylose and some arabinose from the cell wall while extensive refining 
dissolved glucose with increasing ratio but the dissolved glucose content was 
lower compared to xylose and arabinose. In this study, similar to Sjöström, 
xylose was the main cell wall fragment that mostly dissolved but the other cell 
wall fragment arabinose could not be detected in NMR technique because the �  
intensity of the arabinose is obscured by the glucose �  signal (Çöpür et al., 
2003) and 	  signal for arabinose was not found in the spectrum. Xylan after 
having been dissolved in pulping, some redeposit back on the fiber surface at 
the end of the pulping, in which the refining might remove this xylan fragments 
easily.  

 
Table 1. Dissolution of carbonhydrates during PFI refining. 

Sugar content, % Methods- 
Refining 
Degree* Glucose Mannose Xylose Galactose Arabinose 

PS 100 0 0 0 0 

PS-3000 66.9 0 33.1 0 0 

PS-6000 57.5 0 42.6 0 0 

PS-12000 97.1 0 2.92 0 0 
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12000 revs. 

 
Figure 1. NMR spectrum of a pine polysulfide pulp hydrolysate from the filtered solutions at different 
refining degrees (Anomeric proton region only)�

�
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CONCLUSIONS 

The changes in chemical nature of cell wall components in refining 
operation showed that most cell wall dissolution occurs in xylose fragments. 
Dissolution of xylane, which is known to be the most hygroscopic cell wall 
component, should be due to both the swelling stresses and mechanical action 
during refining. During extensive refining (12000 revs.), more glucose was 
dissolved from the cell wall, which might be due to the relaxation in cell wall 
structure.  
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Orman Alanlar�nda Daraltma ve Düzce Örne� i 

� ule BAL YILDIZ 1   M.Nafiz DURU1 

ÖZET 

Devlet ormanlar�n� henüz tam olarak kay�t alt�na almay� ba�aramad�� �ndan orman alanlar� 
tam anlam�yla korunamamaktad�r. 1920’den 2005 y�l�na kadar ormanc�l�kla ilgili 30’un üzerinde 
yasa ç�kar�lm�� t�r. 6831 say�l� Orman yasas� bugüne kadar 20 kez de� i� tirilmi � tir. Yasal 
düzenlemeler sonucu 500 bin hektara yak�n alan orman kadastro komisyonlar�nca orman rejimi 
d�� �na ç�kar�lm�� t�r.  

� lk kez 1974 y�l�nda 1744 say�l� yasa ile orman içinde ve kenar�nda ya�ayan halk�n toprak 
sahibi yap�larak kalk�nd�r�lmas� ve orman üzerindeki bask�lar�n�n azalt�lmas� amac�yla orman 
d�� �na ç�kar�lan alanlar�n�n de� erlendirilmesi öngörülmü� tür.  Fakat bu öngörü orman köylülerinin 
sorunlar�n�n çözümünde önemli bir ilerleme gerçekle� tirilemezken orman d�� �na ç�kar�lan ve 2B 
olarak adland�r�lan arazilerin de� erlendirilmesi sürekli tart�� ma konusu olmu� tur.   

Bu nedenle bu çal��man�n birinci bölümünde Türkiye ormanc�l�� �n�n geli� imi ve orman 
alanlar�n�n yasal düzenlemelerle orman d�� �na ç�kar�l�� � incelenmi� tir. Çal�� man�n ikinci 
bölümünde ise Türkiye’de ormanc�l�� �n yo� un olarak yap�ld�� � Düzce ilinde kadastro 
tutanaklar�ndan örnekleme yap�larak 2B alanlar� ile ilgili veriler toplanm�� t�r. 

Düzce ili genelinde, 2B maddesi uygulamas�yla orman alanlar�n�n yakla� �k %7.5’i orman 
rejimi d�� �na ç�kar�lm�� t�r. � l genelinde 2B uygulamas� sonucu orman alanlar� d�� ar�s�na ç�kar�lan 
alanlar�n yakla� �k %95‘i f�nd�kl�k, kalan k�sm� ise bahçe, kavakl�k ve yerle� im yeri olarak 
kullan�lmaktad�r. Düzce ilinde 2B uygulamas�na konu olan arazileri kullanan ki� ilerin yakla� �k 
%85’i halen köyde oturmakta, geri kalan� ise il ve ilçelerde oturmaktad�r. 

Anahtar Kelimeler: 2B maddesi, orman, orman kadastrosu, orman köylüsü, Düzce. 
 

ABSTRACT 

Since government has not completed the designation of the forestland officially, 
forestlands can not be adequately protected in Turkey.  Since 1920’s more than 30 laws were 
made about forestry. Up to now forestry law 6831 has been changed 20 times. With the legal 
regulations about 500 000 ha forestlands were converted into other uses by cadastral survey 
commissions. 

When the article 1744 was accepted in 1974, it was considered that welfare of forest 
villagers will be improved and eventually pressures on forestlands will be decreased. However, 
poverty problem of the forest villager has not been solved.  Besides there has been intensive 
controversial discussions about these lands named 2B lands. Therefore, in the first part of this 
study, the evolution of Turkish forestry and conversion of forestlands via legal regulations were 
investigated.  In the second part of the study, data were collected about 2B lands from cadastral 
survey reports for Duzce province where forestry operations have been done intensively.   

With the application of article 2B 7.5 % of the forestland has been converted into other 
uses in Duzce province.  In Duzce province, 95 % of the converted land areas is used for hazelnut 
farming. The rest is used for garden, poplar plantation and housing purposes. About 85 % of the 
occupant of the 2B lands resides in the villages. 

 
Keywords: Article 2B, forest, forest cadastral survey, forest villagers, Duzce    
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1-G� R��  

Tarihin ilk zamanlar�nda a� açlar� bar�nak, yiyecek kayna� � ve ya� am 
ortam� olarak kullanan insano� lu her zaman bir � ekilde ormana ba� �ml� 
olmu� tur. Ta�  aletleri kullanmaya ba� lamas�yla avlanma yetene� ini artt�ran 
insano� lunun ormana ba� �ml�l� � � göreceli olarak azal�rken bu süreçte tarihte ilk 
kez insan nüfusunda önemli bir art��  olmu� tur. Daha sonra ate� i kullanmaya 
ba� lamas�, hayvan kürklerini giyecek olarak kullanmas�, a� açtan bar�nak 
yap�lmaya ba� lanmas�, vb geli� meler insanlar�n uzun ve so� uk k�� larda 
ya� am�n� sürdürmesini sa� lam�� sa da ormana ba� �ml�l� � � tekrar artmaya 
ba� lam�� t�r (Kimmins, 1997). 

�nsan nüfusundaki ikinci önemli art��  yakla� �k 8.000 y�l önce tar�m�n 
geli� mesiyle olmu� tur. Tar�mdaki bu geli� me ayn� zamanda ilk önemli 
ormans�zla� ma döneminin ba� lang�c�d�r. Öncelikle i� lenmesi kolay olan hafif 
topraklar i� lenmi� , bu topraklarda verim azal�nca yeni orman alanlar� tar�m 
amaçl� aç�lm��  ve eski yerler terkedilmi� tir.  Odun kömürünün yak�t olarak 
kullan�larak bak�r ve demirin i� lenmesinin ke� fi ile birlikte a� aç ve metal 
pulluklar geli� tirilmi �  ve hayvanlar�n da gücünden yararlanmay� ö� renen 
insano� lu daha a� �r ve verimli topraklar� i� lemesini ö� renmi� tir. Metal testere 
ve baltalar�n geli� tirilmesi daha verimli orman alanlar�n�n yok edilmesini de 
beraberinde getirmi� tir. Tar�mdaki bu geli� meler sonucu ihtiyaç fazlas� üretim 
olu� mu�  bu da ticaretin ortaya ç�kmas�na neden olmu� tur. Deniz a� �r� ticaretin 
ba� lamas�yla birlikte a� açtan arabalar ve gemiler yap�lmaya ba� lanm�� t�r. Deniz 
ticaretinin geli� mesi ticaret yollar�n�n korunmas�n� gerektirdi� inden deniz 
kuvvetlerine gereksinim ortaya ç�km��  ve ömrü 5 ila 8 y�l gibi k�sa bir süre olan 
gemilerden olu� an büyük deniz filolar�n�n sürekli olarak yenilenmesi 
gerekti� inden ormanlardaki en boylu ve geni�  çapl� a� açlar kesilip tersanelere 
ta� �nm�� t�r.  Örne� in Akdeniz havzas� ormanlar� bu kontrolsüz kesimlerin 
sonucu uzun y�llar tahrip edilmi� tir (Thirgood, 1981).  Bunun yan�nda Akdeniz 
havzas�nda insano� lu antik ça� dan beri orman alanlar�n�, otlak, avlak, tar�m 
amaçl� veya odun üretimi yaparak kullanm��  ve ormanlar üzerinde bir bask� 
unsuru olmu� tur (Montgolfier, 2005). Günay (2003) Anadolu’nun 4000 y�l 
öncesine kadar ¾’ünün ormanla kapl� oldu� unu ve 4000 y�ld�r orman örtüsünün 
giderek azald�� �n� belirtmektedir.  

Orman alanlar�n�n korunmas� ve ormandan yararlanmay� belirleyen ilk 
hukuksal düzenleme 13. ve 14. yüzy�lda Almanya ve Fransa’da yap�lm�� t�r. Bu 
düzenlemeyle; ormanlar�n mülkiyetinin belirlenmesi, köylülerin ormanlardan 
yararlanma haklar� ve ormanlara zarar verici eylemlerin yasaklanmas� ve 
suçlular�n cezaland�r�lmas� öngörülmü� tür (Tolunay ve Korkmaz, 2005). 
Feodalizm döneminde ormanlardan herkesin yararlanabilmesini önlemek için 
ormanlar�n ortak mülkiyetine son verilmi�  ve ormanlar feodal yap�n�n kurumlar� 
olan krall�k, derebeylik, manast�r gibi kurumlar aras�nda payla� �lm��  ise de 1789 
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Frans�z ihtilalinden sonra köylülere ormandan yakacak elde etme, meyve 
toplama ve otlatma gibi haklar verilmi� tir.  

Anadolu’da ise ormanlar�n uzun y�llar geli� igüzel yararlanmalar 
nedeniyle tahrip edilmi�  olmas�na ra� men, korunmas�, i� letilmesi ve 
geli� tirilmesi konular�nda Selçuklu ve Osmanl� dönemlerinde fazla bir çaba 
gösterilmemi� tir (Günay, 2003).  Selçuklularda toprakla birlikte ormanlar�n da 
mülkiyeti devletin elindedir (Mir’i Toprak Düzeni). Osmanl�larda da topraklar�n 
sahipli� i yine devlete aittir (T�mar ya da Dirlik toprak düzeni). Askeri hizmet 
kar� �l� � �nda topra� � kullan�m hakk� verilen sipahinin hiçbir � ekilde topra� � 
satma hakk� yoktur (Günay, 2003).  

Ormanlar�n korunmas�, i� letilmesi ve geli� tirilmesiyle ilgili olarak 
Türkiye ormanc�l�� �n� üç döneme ay�rabiliriz: 1- Ormanlar�n devlet ad�na 
padi�ah�n mülkü oldu� u ve herkes taraf�ndan serbestçe kullan�ld�� � (Cibal-i 
Mubaha) dönem, 2- Ormanlar�n yakacak ve yapacak odunun kar� �land�� �, mera 
olarak kullan�ld�� �, açma yoluyla tarla elde edildi� i ayr�ca Osmanl�’n�n parasal 
kaynak ihtiyac�n�n artt�� � dönemde bir maddi kaynak olarak görülmeye 
ba� land�� � bu nedenle bu kayna� � korumak ve kullan�m� düzenlemek amaçl� 
düzenlemeler ç�kard�� � 1869 ve 1937 aras� dönem (� ltizam ve Taahhüt Devri).  
Bu dönemde orman�n maddi olmayan i� levlerine önem verilmemi� tir.  3- 1937 
y�l�nda ç�kar�lan 3116 say�l� orman kanunundan sonraki modern ve teknik 
ormanc�l�k devri. Bu kanunla var olan ormanlar� korumak ve orman alanlar�n�n 
geni� letilmesini sa� lamak amaçlanm�� t�r (Türkiye Ormanc�lar Derne� i, 2005).   

Bu gün Türkiye’nin 21 milyon hektara yak�n orman varl�� � bulunmakta 
ve ki� i ba� �na yakla� �k 3 dönüm orman arazisi dü� mekte olup bunun yar�s� odun 
üretimi bak�m�ndan verimsizdir. Ormanlar�n tüm dikili gövde hacmi 1.2 milyar 
m3 olup y�ll�k art�m hektarda yakla� �k 3 m3’dür. Fakat buna ra� men Türkiye’de 
2 milyon m3 endüstriyel odun aç�� � bulunmaktad�r (T.C. Ba�bakanl�k Devlet 
Planlama Te� kilat�, 2001).   

Orman yasalar�m�zda ormanlar�n gelecek nesillere devredilmesi için 
devaml�l�� �n gerekli oldu� u benimsenmi� tir. Ormanlar�n devaml�l�� �n� 
koruyacak tek otoritenin de devlet görülmesi nedeniyle ormanlarda devlet 
mülkiyeti ve i� letmecili� i kabul edilmi� tir (Türkiye Ormanc�lar Derne� i, 2005). 
Fakat Devlet ormanlar�n� henüz tam olarak kay�t alt�na almay� 
ba� aramad�� �ndan orman alanlar�n�n korunmas�, geni� letilmesi ve yararlanmada 
süreklilik prensibi tam anlam�yla uygulanamamaktad�r.  

Cumhuriyet döneminin ba� lang�c� olan 1920’den 2005 y�l�na kadar 
ormanc�l�kla ilgili 30’un üzerinde yasa ç�kar�lm�� t�r. 6831 say�l� Orman yasas� 
bugüne kadar 20 kez de� i� tirilmi � tir (Türkiye Ormanc�lar Derne� i, 2005). 
Orman alanlar�n�n azalmalar�n�n %56’s� bu yasal düzenlemelerden 
kaynaklanm�� t�r. Bugüne kadar bu yasal düzenlemeler sonucu 500 bin hektara 
yak�n alan orman kadastro komisyonlar�nca orman rejimi d�� �na ç�kar�lm�� t�r. 
�lk kez 1974 y�l�nda 1744 say�l� yasa ile orman içinde ve kenar�nda ya� ayan 
halk�n toprak sahibi yap�larak kalk�nd�r�lmas� ve orman üzerindeki bask�lar�n�n 



 

 85 

azalt�lmas� amac�yla orman d�� �na ç�kar�lan alanlar�n�n de� erlendirilmesi 
öngörülmü� tür.  Ayn� konu 1982 Anayasa’s� ve buna paralel olarak 6831 say�l� 
orman kanununda yap�lan de� i� iklerle ele al�nm�� t�r. Fakat orman köylülerinin 
sorunlar�n�n çözümünde önemli bir ilerleme gerçekle� tirilemezken orman d�� �na 
ç�kar�lan ve 2B olarak adland�r�lan arazilerin de� erlendirilmesi sürekli tart�� ma 
konusu olmu� tur.  Önemli bir ekonomik gelir kayna� � görülerek yakla� �k 500 
bin hektar� bulan bu alanlar�n kanunun ilk ç�k��  amac�ndan farkl� olarak orman 
köylüsü olmayan ki� ilere de sat�lmas� için yasal düzenlemeler yap�lm��  fakat 
Anayasa mahkemesi taraf�ndan iptal edilmi�  veya Cumhurba� kan� taraf�ndan 
Meclise geri iade edilmi� tir.  Sorunun çözümü için Hükümet Anayasan�n ilgili 
maddelerinde de� i� iklik yapma yollar�n� aramaktad�r. 

Bu nedenle bu çal�� man�n amac�;  
1- Orman d�� �na ç�karma ve orman d�� �na ç�kar�lan yerlerin 

de� erlendirilmesiyle ilgili olarak Türkiye ormanc�l�� �ndaki yasal 
düzenlemelerin tarihsel geli� imini incelemek,  

2- Türkiye’de ormanc�l�� �n ve ormandan tarla açmac�l�� �n en yo� un 
yap�ld�� � yerlerden biri olan Düzce ilinde 2B’ ye konu olan yerlerin özelliklerini 
incelemektir.   

 
2. MATERYAL VE METOT 

Çal�� man�n birinci bölümünde Türkiye ormanc�l�� �n�n geli� imi ve orman 
alanlar�n�n yasal düzenlemelerle orman d�� �na ç�kar�l�� � ile ilgili olarak kaynak 
taramas� yap�lm�� t�r. Çal��man�n ikinci bölümünde ise Türkiye’de ormanc�l�� �n 
yo� un olarak yap�ld�� � Düzce ilinde kadastro tutanaklar�ndan örnekleme 
yap�larak 2B alanlar� ile ilgili veriler toplanm�� t�r. 

 
2.1. Çal��ma Alan� 

Bat� Karadeniz bölgesinde da� �n�k bir yerle� ime sahip olan Düzce ili 
yakla� �k 2593 km2‘lik bir alana sahip olup il genelinde mahalle, oba ve mezra 
� eklinde toplam 661 yerle� im yeri bulunmaktad�r (Düzce Valili� i, 2006). Düzce 
ovas�ndaki yerle� im alanlar� 11585 ha’l�k alan üzerine kurulmu�  olup bu 
alanlar�n yakla� �k %32’si tar�ma elveri� li alanlardad�r (Düzce Tar�m Master 
Plan�, 2002). Orman ve fundal�k alanlar ilin yüz ölçümünün yakla� �k yar�s�n� 
kaplamaktad�r. Bunun 107123 ha’� koru ve 14911 ha’� baltal�k ormand�r. Düzce 
ilinde çay�r ve mera alanlar� ilin yüz ölçümünün %3’ünü olu� turmaktad�r. 
Düzce’nin ortalama s�cakl�� � 13 oC, ortalama y�ll�k ya� ��  840 mm’dir. Yaz 
aylar�nda ortalama ya� ��  di� er aylara göre dü�üktür.  Vejetasyon dönemi Nisan 
ay�nda ba� lamakta ve Ekim sonlar�na kadar sürmektedir.  Yukar� Sakarya 
havzas�nda bulunan Düzce, erozyona yatk�nl�� � yüksek olan bir bölgededir. 
Düzce, kay�n (Fagus orientalis ), göknar ( Abies bournmuellerina), karaçam 
(Pinus nigra) ve sar�çam�n (Pinus sylvestris) hakim oldu� u bir orman 
vejetasyon yap�s�na sahiptir. Bolu Orman Bölge Müdürlü� ü’nün içinde yer alan 



 

 86 

Düzce, Gölyaka, Akcakoca ve Y�� �lca Orman �� letme Müdürlü� üne ba� l�, 
ormanlardan odun üretimi ( tomruk, yakacak vb.) yap�lmaktad�r. Elmac�k Da� �’ 
nda bulunan Pürenli, Kardüz, Odayeri, Torkul, Sinekli, Çiçekli gibi yaylalarda 
yerel halk, otlatma ve tar�m amac�yla orman içi aç�kl�klar� kullanmaktad�r. 
Bunun yan�nda Düzce ovas�na yak�n yerlerde orman alanlar� f�nd�k tarlalar�na 
dönü� türülmü� tür. Orman alanlar�n�n %80’inden fazlas�nda kadastro çal�� malar� 
tamamlanm�� t�r.  

 
2.2. Sonuçlar�n Analizi ve De� erlendirme Yöntemi 

Orman alanlar� d�� �na 2B ile ç�kar�lma i� leminin Düzce ilinde uygulan�� � 
ile ilgili olarak Düzce ilinde çal�� malar�n� halen sürdüren orman kadastro 
komisyonlar�n�n son 20 y�ll�k ‘2/B Madde Uygulama Tutana� �’ ndan 
yararlan�lm�� t�r. Çal�� man�n ilin genelini tam olarak kapsamas� için, ilde 
bulunan dört ayr� orman i� letme müdürlü� ü s�n�rlar� içerisinde kalan bölgelere 
ait tutanaklardan ayr� ayr� örnekleme yap�lm�� t�r. Toplam 340 adet 2/B 
uygulamas� yap�lan parsel incelenmi� tir. Her tutanakta belirtilen köy, i� gal eden 
� ahs�n ad� ve arazinin mevcut kullan�m durumu saptanm�� t�r. Daha sonra 
tutanakta belirtilen köyün ba� l� oldu� u orman i� letme � eflikleri ve muhtarlar 
arac�l�� � ile tutanakta belirlenen ki� ilerin köyde mi yoksa � ehirde mi oturduklar� 
ara� t�r�lm�� t�r.  Elde edilen veriler il genelinde ve ayr� ayr� i� letmeler düzeyinde, 
2B alanlar�n�n toplam orman alanlar�na oran�, bu arazilerin kullan�m amaçlar� 
ve i� galcilerin köyde mi yoksa � ehirde mi oturdu� u � eklinde grafiklerle 
anlat�lm�� t�r.  

 
3. BULGULAR 

3.1. Osmanl� Dönemi Ormanc�l�� �    

Osmanl�larda 1839 Tanzimat Ferman�’na kadar saray�n ve donanman�n 
odun ihtiyac�n� kar� �lamak amac�yla geçici kanunname, hatt-� hümayun, fetva, 
ferman, emir, tebli�  vb.nin d�� �nda ormanc�l�kla ilgili özel olarak haz�rlanm��  
bir düzenleme bulunmamaktad�r. Tersane, tophane, darphane vb. kurumlar�n 
gereksinimini kar� �lamak için halk�n baz� ormanlardan izinsiz kullan�m� 
yasaklanm�� t�r. Tanzimat Ferman�ndan sonra Osmanl�, ormandan gelir 
sa� lamak amac�yla baz� düzenlemelere gitmi� tir (Özdönmez ve Ark, 1996). 
1840’da �stanbul Ticaret Nezareti’ne ba� l� “ Ormanlar�n korunmas� ile gerekli 
düzenlemeler ve orman ürünlerinden al�nacak rüsum”la ilgili Orman 
Müdürlü� ü kurulmu� tur. Daha sonra 1851 y�l�nda ormanlar�n korunmas� ve 
yabanc�lara a� aç kestirilmemesi ile ilgili emir yay�nlanm��  ve 1858 y�l�nda 
Kanunname-i Arazi adl� orman alanlar�n�n mülkiyetine ili� kin 103 maddelik ilk 
hukuksal düzenleme ile ormanlar; Miri ormanlar, Cibal-i Mubaha Ormanlar�, 
köy ve kasaba ormanlar� olarak ayr�lm�� t�r (Tolunay ve Korkmaz, 2005). 1861 
y�l�nda ormanc�l�k idaresi kurulmu�  ve 68 maddelik Orman Nizamnamesi ile, 
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üretim esaslar�n� belirleyen 41 maddelik “Teknik ve �dari � artname Lahiyas�” 
yay�nlanm�� t�r. Bu yasal düzenleme düzensiz ormanc�l�� � sona erdirmesi 
aç�s�ndan önemlidir (Tolunay ve Korkmaz, 2005). Orman Nizamnamesi’  ne 
göre ormanlar mülkiyet bak�m�ndan: 1- devlet ormanlar�, 2-vak�f ormanlar�, 3-
kasaba ve köylere ait baltal�klar ile 4-ki� ilere ait korular olarak ayr�lm�� t�r 
(Özdönmez ve Ark., 1996). Osmanl�n�n son dönemleri olan 1839 ile 1923 aras� 
ormanlar�n özel giri� imciler eliyle uzun süreli i� letildi� i dönem olmu� tur.  

 
3.2. Cumhuriyet Dönemi Ormanc�l�� � 

Cumhuriyet döneminin ilk y�llar�nda halk�n ihtiyaçlar�n� kar� �lamak ve 
ormandan yararlanmay� düzenlemek amac�yla 1920 y�l�nda 9 maddeden olu�an 
39 say�l� Baltal�k Kanunu ç�kar�lm�� t�r.  Bu kanuna göre, odunculuk, 
kömürcülük ve kerestecilikle u� ra� an veya verimli ormanlara en çok 20 km 
mesafede olan köylere hane ba� �na 16.5 dönüm köy ad�na baltal�k kaydedilerek 
verilmi� tir.  Fakat dört y�l gibi k�sa bir süre içinde bu ormanlar�n tahrip edilmesi 
sonucu 1924 y�l�nda ç�kar�lan 484 say�l� yasa ile baltal�k kanunu kald�r�lm��  ve 
“devlet ormanlar�ndan köylülerin intifa hakk�na ili� kin ”  düzenleme 
getirilmi� tir.  Yine ayn� y�l 504 say�l� yasa ile “Türkiye’de mevcut bilumum 
ormanlar�n fenni usûl-ü idare ve i� letilmeleri’ ile ilgili düzenlemeler getirilerek, 
ilk kez ormanlar�n i� letme planlar�na göre i� letilece� i esas� benimsenmi� tir. 
1925’te verimsiz çal�l�k ve k�z�la� açl�klarla kapl� yamaç arazileri temizlenerek 
çay üretilmesini ve arazi sahiplerine tapu verilmesini öngören 407 say�l� yasa,  
1929’da da Yabani A� açlar�n A� �lanmas� Kanunu kabul edilmi� tir.  

1937 y�l�nda Türkiye ormanc�l�� �nda önemli bir ad�m olan ormanlar�n 
devlet eliyle i� letilmesini öngören 135 maddeden olu� an 3116 say�l� Orman 
Kanunu ç�kar�lm�� t�r. 3116 say�l� yasan�n 21. maddesinde y�lda 250 bin 
hektarl�k kadastro çal�� mas� yap�larak on y�l içerisinde orman s�n�rlar�n�n 
belirlenmesi i� leminin bitirilmesi öngörülmü� tür.  Fakat çözüm o kadar da kolay 
olmam�� t�r.  �lk olarak 1938’de 3116 say�l� kanunun uygulamalar�nda orman 
civar�nda oturan köylülere zorluklar getirdi� i gerekçesiyle ad� geçen kanunun 
baz� maddelerini de� i� tiren 3444 say�l� yasa ç�kar�lm�� t�r.  Yine 1938 y�l�nda 
yakacak odun kullan�m�n� azaltmak ve kömürcülü� ü geli� tirmek amaçl� 3473 
say�l� “Mahlukat Kanunu” ve 1939 y�l�nda da odun üretimi bak�m�ndan 
verimsiz sahalar�n ekonomiye katk�s�n� artt�rmak amac�yla 3573 say�l� 
“Zeytincili� in Islah� ve Yabanilerinin A� �latt�r�lmas� Kanunu” ç�kart�lm�� t�r. 
1940 y�l�nda 407 say�l� Çay Kanunu 3788 say�l� yasa ile yeniden 
düzenlenmi� tir. Bütün bu yasal düzenlemeler orman s�n�rlar�n�n belirlenmesi 
i� lemini aksatt�� �ndan 1945 y�l�nda 4785 say�l� yasa ile gerçek, tüzel ve özel 
ki� ilere ait ormanlar bedelleri ödenerek kamula� t�r�lm�� t�r. 4785 say�l� yasa ile 
devletle� tirilen özel orman alan� toplam� vak�f, köy, belediye ve özel idare vb. 
kamu tüzel ki� iliklerine ait ormanlar da dahil 274 000 hektard�r (Türkiye 
ormanlar�n�n % 1’i). Bu alanlar�n 205 000 hektar� 156 ki� inindir (Türkiye 
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Ormanc�lar Derne� i, 1994). Fakat bu kamula� t�rma konusu çok partili geçi�  
döneminde muhalefet partisi taraf�ndan olumsuz bir � ekilde i� lenerek halk bu 
konuda yanl��  yönlendirilmi�  ve 1945-46 y�llar�nda 2299 adet kas�tl� yang�n 
ç�kar�larak kamula� t�r�lan alanlar�n 1.5 kat� orman alan� yanm�� t�r (Günay, 
2003). 

Bunun üzerine 1950 y�l�nda 5653 say�l� yasa ç�kar�lm�� t�r. Bu yasaya göre 
3116 say�l� yasan�n orman� tan�mlayan 1. maddesine “d” ve “e” f�kralar� 
eklenerek kültür arazisi, mera ve orman say�lmayan yerlerle çevrili olan, devlet 
ormanlar�ndan ayr� bulunan, gerçek, köy ve belediye tüzel ki� iliklerine ait olup 
da 4785 say�l� yasa ile devletle� tirilen ormanlar�n iadesi kabul edilmi� tir. Ayr�ca 
1950 y�l�nda Demokrat Partinin iktidara gelmesiyle birlikte 8 y�lda orman 
suçlar� ile ilgili 4 af ç�kar�lm�� t�r.  

Çok partili döneme geçi�  a� amas�nda nüfusunun %80‘i köylü olan 
Anadolu’da orman suçlar�n�n s�k s�k affedilmesi önemli miktarda oy getirisi 
sa� larken di� er taraftan orman alanlar�na tecavüzü de art�rm�� t�r. Fakat bu 
dönemde orman alanlar�na tecavüzün nedeni sadece orman aff� de� ildir. Ülkede 
uygulanmak istenen ekonomik politikalar da orman alanlar�n�n daralmas�na 
neden olmu� tur. Avc�o� lu (1979)’a göre Marshall yard�m�yla Türkiye’den 
beklenen tar�ma önem vermesi ve Avrupa’n�n g�da ve hammadde deposu haline 
gelmesiydi. 1950’de iktidara ta� �nan Demokrat Parti’nin de görevi bu amac� 
gerçekle� tirmekti. Önceleri sanayide geli� mi�  ülkelerin Türkiye’nin sanayisinin 
ilerlemesini istemedi� ini ve hammadde sat�c�s� olarak kalmas�n� ye� lediklerini 
söyleyen Celal Bayar 1950’deki meclisi aç��  konu� mas�nda ise önceli� in tar�ma 
verilmesi gerekti� ini � iddetle vurgulam�� t�r (Avc�o� lu, 1979).  Kendisi de geni�  
toprak sahibi olan Menderes’te tar�m�n tar�m d�� � sektörler taraf�ndan 
sömürüldü� ünü ve tar�ma öncelik verilmesi gerekti� ini sürekli olarak 
vurgulam�� t�r (Avc�o� lu, 1979). 

Demokrat Parti’nin tar�m alan�nda uygulad�� � ilk politika traktör say�s�n�n 
artt�r�lmas�, Ziraat Bankas� kredilerinin geni� letilmesi ve ürün taban fiyatlar�n�n 
yükseltilmesi olmu� tur. Marshall yard�m�yla sa� lanan traktörler çiftçiye kredi 
ile da� �t�lm�� t�r.  1936 y�l�nda 961, 1948 de 1750 olan traktör say�s� 1955 
y�l�nda 40 000’i a� m�� t�r. 1940’ta toplam zirai kredi 50 milyon liray� ancak 
bulurken 1953’te 1 milyar� 1957’de ise 2 milyar� a� m�� t�r. Ayr�ca krediler 
ucuzlat�lm��  ve ürün fiyatlar� artt�r�lm�� t�r. Örne� in, 1951-55 aras� pancar fiyat� 
%23 pamuk fiyat� ise %50 artt�r�lm�� t�r.  

Traktör ve biçer-döver gibi makinelerin gelmesiyle 1928 y�l�nda 6.5 
milyon hektar olan ekilebilen arazi miktar� 1950’de 14 milyon, 1956 da ise 22 
milyon hektar� a� m�� t�r.  Ekili alan miktar�n�n artmas� beraberinde mera 
alanlar�n�n azalmas�n� da getirmi� tir. 1928 y�l�nda 46 milyon hektar olan mera 
arazisi 1958‘de 38 milyon ve 1960’ta 29 milyon hektara dü� mü� tür.  Dünya 
Bankas�n�n raporuna göre tar�mdaki bu geli� melerden 2.5 milyonu bulan küçük 
çiftçi yararlanamam��  ancak 25 000 (%1) çiftçi yaralanabilmi� tir.  
Makinele� me, arazinin az say�da büyük çiftçinin elinde daha da yo� unla� mas�na 
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neden olmu� tur. 1952 y�l�ndaki veriler Çukurova’daki arazilerin 2/3’ünün 
ailelerin %7’sinin elinde oldu� unu göstermektedir. Traktörün gelmesiyle büyük 
toprak sahipleri; 1- ortakç� ve kirac�ya son vererek, 2- daha önce bo�  kalan 
araziyi ekerek, 3- kirayla d�� ar�dan arazi tutarak, 4- toprak sat�n alarak, 5- devlet 
meras�na tecavüz ederek ektikleri arazi miktar�n� geni� letmi� lerdir (Avc�o� lu, 
1979). Böylece 1948-1959 y�llar� aras�nda tahrip edilen mera alan� miktar� 100 
milyon dönümü bulmu� tur.  

Büyük çiftçiler meralar� tahrip ederken eskiden büyük çiftçilerin 
arazilerini ortakç�, yar�c�, maraba, kirac� vb. olarak i� leyen ve tar�m�n 
makinele� mesi sonucu bu kurumlar�n ortadan kald�r�lmas� ile ovadan at�lan 
topraks�z köylü veya küçük çiftçiler de orman tahribine ba� lam�� lard�r.  Say�lar� 
4 milyon 126 bini bulan tar�mla u� ra� an ailelerin üçte birinin (1 milyon 168 bin) 
hiç topra� � bulunmamakta, kalan k�sm�n büyük bir miktar�n da ancak 
kendilerini besleyecek kadar arazileri bulunmaktad�r (Avc�o� lu, 1979). Bu 
nedenle, orman içi ve kenar�ndaki köylerde i� siz kalan köylü ilkel araç ve 
hayvanlar�yla kontrol eksikli� inden de yararlanarak 3 milyon dönümün üzerinde 
açma sahas� elde etmi� tir. Böylece makinele� me sonucu ovada kaybetti� i 
araziyi k�smen ormandan kazanm�� t�r.  

1956 y�l�nda ç�kar�lan 6831 say�l� orman yasas�n�n 2. maddesi tar�m 
amaçl� aç�lm��  alanlar�n orman d�� �na ç�kar�labilmesi olana� �n� vermi� tir. 
Bakanlar kuruluna yetki veren bu maddeye dayan�larak 1956-60 aras� dönemde 
1.9 milyon ha orman arazisi orman rejimi d�� �na ç�kar�lm�� t�r.  1960 askeri 
yönetimi ormanlar�n bu tahribini önlemek istemi�  ve haz�rlanan anayasada da 
bu konu ile ilgili düzenlemeler yap�lm�� t�r.  1961 Anayasas�’n�n 131. 
maddesinde “…ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme izin 
verilemez. Ormanlar�n tahribine yol açan siyasi propaganda yap�lamaz. 
Özellikle orman suçlar� için genel ve özel af ç�kar�lamaz…” denilerek orman 
alanlar� korunmaya çal�� �lm�� t�r.   

 
3.3. 2B ve Orman D�� �na Ç�karma 

Bugüne kadar (2005) ormanc�l�kla ilgili 30’un üzerinde yasa ç�kar�lm��  
ve bu yasalar genel olarak ormanlar�n aleyhine olmu� tur. Türkiye’de orman 
niteli� ini kaybeden alanlar�n, orman d�� �na ç�kar�lmas� ve sat�lmas�na ilk izin 
veren yasa 1937 y�l�nda ç�kar�lan 3116 say�l� orman yasas�d�r. Buna ra� men 
1956 y�l�na kadar böyle bir uygulamaya gidildi� ine dair bir veri 
bulunmamaktad�r (Ayano� lu, 2005). 1950 y�l�nda Demokrat Partinin iktidara 
gelmesinden sonra yönetimde kald�� � on sene içinde 3116 say�l� kanun alt� kere 
de� i� tirilmi �  ve sonuçta 6831 say�l� kanun yürürlü� e girmi� tir. Bu dönemde 
yakla� �k iki y�lda birde orman aff� ç�kar�lm�� t�r (Selçuk, 2005). 1950 y�l�nda 
5633 say�l� kanunla orman tan�m� daralt�larak koruma orman� özelli� i ta� �mayan 
funda ve makilik alanlar orman kapsam�ndan ç�kar�lm��  ve bu alanlar�n 
ayr�lmas� gerekti� i belirtilmi� tir. Buna dayanarak 1950-56 y�llar� aras�nda 500 
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bin ha orman alan� orman s�n�rlar� d�� �na ç�kar�lm�� t�r. 31.08.1956 tarihinde 
yürürlü� e giren 6831 say�l� orman kanununun 2. maddesi de orman niteli� ini 
kaybeden alan�n orman d�� �na ç�kar�lmas�na izin vermi� tir. Teknik anlamda ilk 
2. madde uygulamas� da bu yasayla ba� lam�� t�r. 1956-1960 y�llar� aras�nda 
makiye ayr�lan ve orman niteli� ini kaybetti� i için orman d�� �na ç�kar�lan alan 
yakla� �k 200.000 ha d�r. Fakat 1960 askeri yönetiminde sonra bu çal�� malar 
daralt�lacakt�r. 1950-60 y�llar� aras�nda orman suçlar� için ortalama 2 y�lda bir af 
ç�kar�lmas� ve orman alanlar�n�n özel yasalar ç�kar�larak da� �t�lmas� sonucu 
1961 Anayasas�na orman alanlar�n�n daralt�lmas�n� önleyen 131. madde 
konmu� tur. 

Fakat orman içi yerle� imlerin yaratt�� � s�k�nt� ve orman köylüsünün 
toprakland�r�lmas� amac�yla 1970 y�l�nda 1255 say�l� kanunla 1961 
Anayasas�’n�n 131. maddesine bir f�kra eklenerek, Anayasan�n yürürlü� e girdi� i 
15.10.1961 tarihinden önce orman niteli� ini kaybeden tar�m alan� veya yerle� im 
alan� haline dönü� en veya tar�mda kullan�lmas�nda yarar görülen yerlerin orman 
s�n�rlar� d�� �na ç�kar�lmas�na izin verilmi� tir. Anayasada yap�lan bu de� i� ikli � e 
paralel olarak 1973 y�l�nda 6831 say�l� yasan�n 2. maddesi “Orman s�n�rlar� 
d�� �na ç�kar�lacak yerler” ile ilgili 1744 say�l� yasa ile de� i� tirilmi � tir 
(Atba� o� lu, 2005). 1973 tarihli 1744 say�l� yasan�n 2. maddesinde 15.10.1961 
gününden önce bilim ve fen bak�m�ndan orman niteli� ini tam olarak kaybetmi�  
yerlerden;  a-su ve toprak rejimine zarar vermeyen, orman bütünlü� ünü 
bozmayan tarla, ba� , meyvelik, zeytinlik, f�nd�kl�k, f�st�kl�k gibi çe� itli tar�m 
alanlar�nda ve hayvanc�l�kta kullan�lmas�nda yarar bulunan yerler ile otlak, 
k�� lak ve yaylak haline gelmi�  yerler, b- � ehir, kasaba ve köy yap�lar�n�n toplu 
olarak bulundu� u yerle� im sahalar�n�n, orman s�n�rlar� d�� �na ç�kar�lmas� ve 
orman d�� �na ç�kar�lan ta� �nmazlardan tapulu olanlar�n d�� �ndakilerin hazine 
ad�na kaydedilmesi öngörülmü� tür (Atba� o� lu, 2005).  

Orman d�� �na ç�karma 1982 anayasas�n�n 169. ve 170. maddelerinde de 
yer alm�� t�r. 1982 Anayasas�n�n 169. maddesinin 4. f�kras�na göre; orman olarak 
korunmas�nda bilim ve fen bak�m�ndan hiçbir yarar görülmeyen, aksine tar�m 
alan�na dönü� türülmesinde kesin yarar görülen yerler ile 31.12.1981 tarihinden 
önce bilim ve fen bak�m�ndan orman niteli� ini tam olarak kaybetmi�  olan tarla, 
ba� , meyvelik, zeytinlik gibi çe� itli tar�m alanlar�nda veya hayvanc�l�kta 
kullan�lmas�nda yarar oldu� u tespit edilen araziler, � ehir, kasaba ve köy 
yap�lar�n�n bulundu� u yerler d�� �nda orman s�n�rlar�nda daraltma 
yap�lamayaca� � öngörülmü� tür.  Bu anayasada orman olarak korunmas�nda 
kesin olarak yarar görülmeyen, aksine tar�m alanlar�na dönü� türülmesinde kesin 
yarar bulunan orman alanlar� orman d�� �na ç�kar�l�rken herhangi bir tarihte 
orman niteli� ini kaybetme � art� aranmay�p bu tür alanlar�n her zaman orman 
d�� �na ç�kar�labilme � ans� vard�r (Ayano� lu, 2005). Bu tür alanlar özellikle 
Akdeniz k�y�lar�nda henüz i� gal edilmemi�  funda ve makilikler biçiminde 
vard�r. Sözü edilen ve ormandan beklenen yarar sadece odun üretimi 
bak�m�ndan verimli orman olarak anla� �lm�� , biyolojik çe� itlilik ve benzeri 
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özelliklerden bahsedilmemi� tir. Ayr�ca yasa 31.12.1981 tarihinden önce orman 
niteli� i kaybettirilmi�  tar�m ve yerle� im alanlar�na dönü� mü�  veya 
dönü� mesinde yarar görülen alanlar� da orman d�� �na ç�karmaktad�r. 1982 
anayasas�ndaki bu düzenlemelere paralel olarak orman d�� �na ç�kar�lacak olan 
alanlar 1983 y�l�nda ç�kar�lan ve 6831 say�l� kanunun 2. maddesini de� i� tiren 
2896 say�l� yasa ile biraz daha aç�larak A ve B f�kralar� olarak ikiye ayr�lm�� t�r. 
A f�kras� yerinde kalk�nd�r�lmas� mümkün olamayan orman köylerinin topluca 
veya k�smen nakliyle ilgili orman rejimi d�� �na ç�karmay�, B f�kras� ise, bilim ve 
fen bak�m�ndan orman olarak korunmas�nda yarar görülmeyen, su ve toprak 
rejimine zarar vermeyen, orman bütünlü� ünü bozmayan (bu son iki ölçüt 1986 
y�l�nda 3302 say�l� yasa ile kald�r�lm�� t�r), tar�m ve hayvanc�l�kta 
kullan�lmas�nda kesin yarar görülen, ayr�ca � ehir, kasaba ve köy yap�lar�n�n 
toplu olarak bulundu� u yerle� im alanlar�n�n orman s�n�rlar�n�n d�� �na 
ç�kar�lmas�n� öngörmü� tür. Orman alanlar�n�n daralt�lmas�, bu alanlar�n 
kullan�c�lar�na sat�lmas� anlam�na gelen 2B uygulamas� asl�nda 1973 y�l�nda 
ç�kar�lan 1744 say�l� yasa ile ba� lam��  ise de “2B” söylemi 1983 y�l�nda 
ç�kar�lan 2896 say�l� yasan�n ç�kar�lmas�yla ba� lam�� t�r.  

1982 Anayasas�n�n 170. maddesi ile, ormanlar içinde veya biti� i� indeki 
köyler halk�n�n kalk�nd�r�lmas� ve ormanlar�n  bütünlü� ünün korunmas� 
bak�m�ndan, ormanlar�n gözetilmesi ve i� letilmesinde devletle halk�n i� birli � i 
yapmas� amaçlanm�� t�r. Bunun sa� lanmas� için de, 31.12.1981 tarihinden önce 
bilim ve fen bak�m�ndan orman niteli� ini tamamen kaybetmi�  yerlerin 
de� erlendirilmesi; bilim ve fen bak�m�ndan korunmas�nda yarar görülmeyen 
yerlerin belirlenmesi ve orman s�n�rlar� d�� ar�s�na ç�kar�lmas�; orman içi köyler 
halk�n�n k�smen veya tamamen bu yerlere yerle� tirilmesi için devlet eliyle 
an�lan yerlerin kalk�nd�r�larak bu halk�n yararlanmas�na sunulmas�n�n kanunla 
düzenlenmesi öngörülmü� tür.   

Anayasan�n 170. maddesinin öngördü� ü do� rultuda 17.10.1983 tarihinde 
2924 say�l� “orman köylülerinin kalk�nmalar�n�n desteklenmesi hakk�nda 
kanun” yürürlü� e konulmu� tur. 2924 say�l� kanun; orman olarak korunmas�nda 
bilim ve fen bak�m�ndan hiçbir yarar görülmeyen, aksine tar�m alan�na 
dönü� türülmesinde kesin yarar olan, otlak, k�� lak, yaylak gibi yerleri, tarla, ba� , 
bahçe, meyvelik, zeytinlik, f�nd�kl�k, f�st�kl�k gibi çe� itli tar�m alanlar�n�, � ehir, 
kasaba, köy yap�lar�n�n toplu bulundu� u yerle� im sahalar�n� kapsamaktad�r. 
Belediye ve mücavir alan içinde kalan yerle� im alan�na dönü� mü�  yerlerin 2805 
say�l� kanunla sat�laca� � ancak belediyelerce tespit edilen arsa paylar�n�n imar 
fonu yerine orman köylülerini kalk�nd�rma fonuna yat�r�laca� � ve Orman 
Bakanl�� �’n�n bu nitelikteki yerlerin tespit, tefrik ve tescil i� lemlerini öncelikli 
yapt�rmak ve 2 y�l içinde tamamlamak zorunda oldu� u 13. maddeyle 
düzenlenmi� tir.  2924 say�l� yasan�n 2. maddesi orman d�� �na ç�kar�lan arazilerin 
kullanan ki� ilere rayiç bedelle sat�laca� �n� benimsemi� tir.  

Daha sonra 3302 say�l� yasayla orman d�� �na ç�kar�lacak yerler tekrar 
düzenlenmi� tir. Böylece 3302 say�l� yasan�n 2. maddesine göre, orman say�lan 



 

 92 

yerlerden: A- Öncelikle orman içindeki köyler halk�n�n k�smen veya tamamen 
yerle� tirilmesi maksad� ile orman olarak muhafazas�nda bilim ve fen 
bak�m�ndan hiçbir yarar görülmeyen aksine tar�m alan�na dönü� türülmesinde 
yarar oldu� u tespit edilen halen orman rejimi içinde bulunan funda ve makilerle 
örtülü yerlerden tar�m alanlar�na dönü� türülmesinde yarar oldu� u tespit edilen 
yerler, B- 31.12.1981 tarihinden önce bilim ve fen bak�m�ndan orman niteli� ini 
tam olarak kaybetmi�  yerlerden; tarla, ba� , bahçe, meyvelik, zeytinlik, f�nd�kl�k, 
f�st�kl�k gibi çe� itli tar�m alanlar� veya otlak, k�� lak, yaylak gibi hayvanc�l�kta 
kullan�lmas�nda yarar oldu� u tespit edilen araziler ile � ehir, kasaba ve köy 
yap�lar�n�n toplu olarak bulundu� u yerle� im alanlar� orman s�n�rlar� d�� �na 
ç�kart�l�r. Orman s�n�rlar� d�� �na ç�kart�lan bu yerlerin devlete ait ise hazine 
ad�na, hükmü � ahsiyeti haiz amme müesseselerine ait ise bu müesseseler ad�na, 
hususi orman ise sahipleri ad�na orman s�n�rlar� d�� �na ç�kart�laca� � 
öngörülmü� tür (Atba� o� lu, 2005). Bu yasalara dayan�larak 1974 y�l�ndan 2005 
y�l�na kadar da 473 bin ha alan orman s�n�rlar� d�� �na ç�kar�lm�� t�r (Ayano� lu, 
2005). Orman d�� �na ç�kar�lan bu arazilerin de� erlendirilmesi yasan�n 
amaçlar�na uygun biçimde yap�lamam�� t�r (Ayano� lu, 2005).  

Orman s�n�rlar� d�� �na ç�kart�lacak yerler belirlendikten sonra bu yerlerin 
sat�� � ile ilgili olarak 2924 say�l� yasa 1991 tarihinde 3763 say�l� yasan�n 2. 
maddesiyle geni� letilmi�  ve 3402 say�l� kadastro kanunuyla sözü edilen yerlerin 
kadastrosunun öncelikli yap�lmas� öngörülmü� tür.  Yap�lan düzenleme ile 
kadastro s�ras�nda hazine ad�na tespit edilen yerler sulak araziler için 40 ve kuru 
tar�m alanlar� için 100 dönümü geçmemek � art�yla kadastro tutanaklar�nda 
beyan olunan ki� ilere sat�lmas� hedeflenmi� tir.  Bunun için kadastro çal�� malar� 
s�ras�nda kullanan ki� ilerin adlar�n�n kadastro tutana� �n�n beyanlar hanesinde 
gösterilmesi, bu tespitlerin kesinle� mesinden sonra beyanda belirtilen ki� ilere 
Orman Bakanl�� �’nca arazi kullanma belgesinin verilmesi, tespitlerin hazine 
ad�na kesinle� ti� i tarihten itibaren en geç 1 ay içinde kadastro müdürlüklerinin 
bu yerleri ve tutanakta bu yerleri kulland�� � beyan olunan ki� ileri Orman 
Bakanl�� �’na bildirmesi, bu yerlerin rayiç bedellerinin de en geç 2 y�l içinde 
Orman Bakanl�� �’nca belirlenerek bedeli kar� �l� � � kadastro tutanaklar�nda bu 
yerleri kulland�� � beyan edilen ki� ilere sat�lmas� öngörülmü� tür. 

Anayasa mahkemesi 30.03.1993 tarihli karar� ile 170. madde gere� ince 
orman d�� �na ç�kar�lan alanlar�n imar ve ihya edilerek öncelikle orman 
köylülerine tahsisinin gerekti� i, orman köylüsüne bile sat�� �n mümkün 
olmad�� �, fakat 2924 say�l� kanunun 3763 say�l� yasa ile de� i� ik 11. maddesinde 
bu alanlar� kullanan ki� ilere orman köylüsü olup olmad�klar� gözetilmeden 
sat�� �n�n öngörüldü� ü gerekçesi ile 3763 say�l� kanunun iptaline karar vermi� tir.  
Bunun üzerine 30.10.1995 tarihinde 4127 say�l� yasa ile 2924 say�l� yasa 
yeniden de� i� tirilmi � tir.  4127 say�l� yasa ile 2924 say�l� yasada; 1- Kadastro 
çal�� malar� sonucunda belirlenen i� galcilerin gerçek hak sahibi olup olmad�klar� 
konusunun Orman Bakanl�� �’nca belirlenece� i, 2- Hak sahiplerinin bu 
hükümlerden yararland�r�lmas�nda 3083 say�l� kanunda yer alan sulu toprakta 
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40, kuru toprakta 100 dönümlük s�n�rlamaya uyulaca� �, 3- orman köyü 
nüfusuna kay�tl� olan ve 4127 say�l� yasan�n yürürlü� e girdi� i 04.10.1995 
tarihinden önce en az 5 y�l süreyle o yerde ikamet etmi�  olanlar�n hak sahibi 
olaca� �, 4- Rayiç bedelin hak sahibi olanlara tebli� i tarihinden itibaren bir y�l 
içinde sat�n al�nmamas� durumunda ihale ile di� er hak sahiplerine sat�laca� �, 5- 
31.12.1981 tarihinden itibaren orman köyü nüfusuna kay�tl� olanlar�n da hak 
sahibi say�laca� �, 6- köy yap�lar�n�n toplu olarak bulundu� u yerle� im 
alanlar�ndaki i� galcilerin de hak sahibi say�labilmeleri için o köy nüfusuna 
kay�tl� olmalar� ve 04.10.1995 tarihinden itibaren geriye do� ru en az 5 y�l o 
yerde ikamet etmi�  olmalar� gerekti� i � eklinde de� i� iklikler yap�lm��  ve 
31.07.1997 tarihinde “orman köylülerinin kalk�nmalar�n�n desteklenmesi 
hakk�nda” yasa olarak uygulanmaya ba� lanm�� t�r.  

Ayano� lu (2005)’e göre bu uygulamalar s�ras�nda; 1- arazi rant�n�n çok 
yüksek oldu� u bölgelerde takdir komisyonlar� ta� �nmazlara çok dü�ük de� erler 
biçmi� ler, 2- 2B arazilerinin ayr�lmas�nda orman d�� �na ç�kar�lmayan alanlar da 
zaman zaman 2B olarak parsellenmi� tir, 3- itiraz hakk�n� kaybetti� i için tapulu 
mal�n� kaybedenlerle arazi elde etmek için orman örtüsünü yok edenler bir 
tutulmu�  ve hatta suç i� leyenler ödüllendirilmi� tir.  

2924 say�l� yasan�n 2A maddesi orman olarak korunmas�nda kesin olarak 
yarar görülmeyen aksine tar�mda kullan�lmas�nda kesin yarar görülen yerlerin 
orman içinden göçürülecek olanlara geli� tirip iyile� tirerek tahsis edilmesini 
öngörmü� , devrini ve amaç d�� �nda kullan�lmas�n� yasaklam�� t�r. Fakat 2B ile 
orman d�� �na ç�kar�lan yerler için ayn� yasaklama getirilmedi� inden vatanda� lar 
taraf�ndan kullan�m hakk�n� devir veya sat��  vaadi sözle� meleri ile bu alanlar el 
de� i� tirmi� tir. Böylece önemli miktarda orman alan�n�n yasaya ayk�r� olarak 
orman alan� d�� �na ç�kar�ld�� � belirlenmi�  oldu� undan, uygulama bakanl�kça 
durdurulmu� tur. Bunun üzerine 29.06.2001 tarihinde 4706 say�l� “hazineye ait 
ta� �nmaz mallar�n de� erlendirilmesi…” yasas� yürürlü� e konmu� tur.  4706 
say�l� yasan�n 3. maddesinin 1. f�kras� ile hazine ad�na orman s�n�r� d�� �na 
ç�kar�lan yerlerde yap�lacak uygulamalar 2924 say�l� kanun kapsam�ndan 
ç�kar�lm��  ve tüm yetkiler Maliye Bakanl�� �’na devredilmi� tir. Bu yerler rayiç 
bedeli üzerinden köylerde öncelikli kullan�c�s� orman köylüsüne, belediye ve 
mücavir alan s�n�rlar� içinde kullan�c�lar�na do� rudan sat�labilece� i gibi ayn� 
amaçla harca esas metrekare birim de� eri üzerinden ilgili belediyelere ve arsa 
ofisi genel müdürlü� üne devredilebilir � eklinde düzenleme getirmi� tir. 4706 
say�l� yasa ile yap�lan düzenlemeler Anayasa Mahkemesi’nce, orman köylüsüne 
dahi sat�� �n mümkün olmad�� � ancak tahsisin söz konusu oldu� u gerekçesiyle 
23.01.2002 tarihinde iptal edilmi� tir. Sorunu a�mak için 59. hükümet 
Anayasan�n ilgili maddelerinde de� i� iklik yapmak amac�yla 4841 say�l� yasay� 
meclisten geçirmi�  ancak Cumhurba� kan� taraf�ndan Anayasaya ayk�r� 
bulunarak meclise geri gönderilmi� tir. Bunun üzerine hükümet kamuoyu 
ele� tirilerini de göz önünde bulundurarak kapsam� daralt�p 4960 say�l� yasa 
olarak tekrar meclisten geçirmi� tir. Fakat bu yasa ile suçlular�n ödüllendirilece� i 
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ve orman açma ve i� gal suçlar�n�n özendirilece� i gerekçesiyle 
Cumhurba� kan�nca onaylanmam�� t�r (Ayano� lu, 2005).   

 
3.4. 2B ve Düzce’de Uygulan�� � 

Düzce ili genelinde orman kadastrosu geçmi�  yakla� �k 120 bin hektarl�k 
sahadan elde edilen verilere göre, 2B maddesi uygulamas�yla orman alanlar�n�n 
yakla� �k %7.5’i orman rejimi d�� �na ç�kar�lm�� t�r. �lde bulunan 4 i� letme 
müdürlü� ü s�n�rlar�ndaki sahalar ayr� ayr� incelendi� inde bu oran Düzce orman 
i� letme müdürlü� ü s�n�rlar� içerisinde kalan sahalarda yakla� �k %5.5 tir.  
Gölyaka orman i� letme müdürlü� ü s�n�rlar� içerisinde kalan sahalarda 2B nin 
orman alanlar�na oran� yakla� �k %4.5 tir.  Düzce ili genelinde 2B alanlar�n�n 
orman alanlar�na oran� en küçük (%1.7) olan bölge Y�� �lca orman i� letme 
müdürlü� ü s�n�rlar�nda kalmaktad�r.  2/B maddesi uygulamas� sonucu orman 
alan� d�� �na ç�kar�lan sahalar�n toplam orman alan�na oran�n�n en yüksek oldu� u 
bölge (%25) ise Akçakoca Orman �� letme Müdürlü� ü s�n�rlar� içerisinde yer 
almaktad�r (� ekil 1). 
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� ekil 1. Orman �� letme Müdürlükleri s�n�rlar� içerisinde bulunan sahalarda 2B alanlar�n�n orman alanlar�na 
oranlar�.  
 

�l genelinde 2B uygulamas� sonucu orman alanlar� d�� ar�s�na ç�kar�lan 
alanlar�n yakla� �k %95‘i f�nd�kl�k kalan k�sm� ise bahçe, kavakl�k ve yerle� im 
yeri olarak kullan�lmaktad�r. Düzce Orman �� letme Müdürlü� ü s�n�rlar� 
içerisinde kalan alanlarda 2B uygulamas�yla orman d�� �na ç�kar�lan arazilerin 
yakla� �k %80’i f�nd�kl�k kalan k�sm� ise yerle� im yeri tarla vb. amaçl� 
kullan�lmaktad�r.  Gölyaka Orman �� letme Müdürlü� ü s�n�rlar� içerisinde kalan 
alanlarda ise 2B arazilerinin yakla� �k %96’s� f�nd�kl�k kalan k�sm� ise di� er 
tar�m amaçl� kullan�lmaktad�r.  Y�� �lca Orman �� letme Müdürlü� ü s�n�rlar� 
içerisinde kalan alanlarda da 2B alanlar�n�n benzer � ekilde yakla� �k %93’ü 
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f�nd�kl�k kalan k�sm� ise tarla ve bahçe amaçl� kullan�lmaktad�r.  Akçakoca 
Orman �� letme Müdürlü� ü s�n�rlar� içerisinde kalan 2B alanlar�ndaki f�nd�k 
bahçesinin di� er kullan�m � ekillerine oran� daha da fazlad�r (%97) (� ekil 2).   
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� ekil 2. Orman �� letme Müdürlükleri s�n�rlar� içerisinde bulunan 2B alanlar�n�n kullan�m oranlar�.  
 

Düzce ili genelinde 2B uygulamas�na konu olan arazileri kullanan 
ki� ilerin yakla� �k %85’i halen köyde oturmakta, geri kalan� ise il ve ilçelerde 
oturmaktad�r. Düzce Orman �� letme Müdürlü� ü S�n�rlar� içerisinde 2B 
uygulamas�na konu olan arazileri i� gal etmi�  ki� ilerin yakla� �k %66’s� halen 
köyde oturmakta, geri kalan� ise il ve ilçelerde oturmaktad�r.  Gölyaka Orman 
�� letme Müdürlü� ü S�n�rlar� içerisinde 2B uygulamas�na konu olan arazileri 
i� gal etmi�  ki� ilerin ise yakla� �k %92’si halen köyde oturmakta, geri kalan� ise il 
ve ilçelerde oturmaktad�r. Y�� �lca Orman �� letme Müdürlü� ü S�n�rlar� içerisinde 
2B uygulamas�na konu olan arazileri i� gal etmi�  ki� ilerin ise yakla� �k %79’u 
halen köyde oturmakta, geri kalan� ise il ve ilçelerde oturmaktad�r.  Akçakoca 
Orman �� letme Müdürlü� ü S�n�rlar� içerisinde 2B uygulamas�na konu olan 
arazileri i� gal etmi�  ki� ilerin ise yakla� �k %74’ü halen köyde oturmakta, geri 
kalan� ise il ve ilçelerde oturmaktad�r (� ekil 3). 
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� ekil 3. Orman �� letme Müdürlükleri s�n�rlar� içerisinde 2B uygulamas�yla orman d�� �na ç�kar�lan arazileri 
kullananlar�n köyle ili� kileri.   

 

4. TARTI � MA 

4.1.Türkiye Genelindeki Uygulama 

1937’de ç�kar�lan 3116 say�l� yasan�n 21. maddesinde orman 
kadastrosunun y�lda 250 bin hektarl�k kadastro çal�� mas� yap�larak on y�l 
içerisinde bitirilmesi öngörülmü� tür. Fakat mülkiyet uyu� mazl�� � ve halk�n 
geleneksel sahiplenmelerle arazileri b�rakmak istememeleri çal�� malarda 
sorunlar yaratm�� t�r. Bunun üzerine 1945 y�l�nda 4785 say�l� yasa ile 
kar� �la� �lan sorunlar� gidermek için orman alanlar�n�n tümüyle devletle� tirilmesi 
yoluna gidilmi� tir. Her a� aç toplulu� u olan arazi yasal olarak devlet orman� 
kapsam�na girdi� inden orman a� ac� halk taraf�ndan mülkiyetini tehdit eden bir 
unsur olarak görülmü�  ve arazisinde ve etraf�nda a� aç büyümesine izin 
vermemi� tir. 

Günay (2005)’in iddia etti� ine göre devlet, ormanlar�n� kay�t alt�na 
almay� kas�tl� olarak engellemi� tir. 1950’ye kadar ortalama 25 kadastro 
komisyonu y�lda 200-250 bin ha alanda s�n�rland�rma yaparken 1951 y�l�nda 
komisyon say�s� 6’ya kadar dü� ürülünce y�ll�k s�n�rland�r�lmas� yap�lan alan da 
sonuç olarak y�lda 20 bin hektarlara kadar dü� mü� tür.  �lk kadastro çal�� mas�n�n 
ba� lamas�ndan sonra aradan yakla� �k 70 y�l geçmesine ra� men ormanlar�n 
ancak ¾’ünün (15037029 ha) kadastro i� lemleri tamamlanabilmi� tir (Atasoy ve 
B�y�k, 2005). Bu çal�� malarda da teknik yetersizlikten dolay� kadastrosu yap�lan 
alanlar�n ancak 1/3’e yak�n k�sm� tapuya tescil ettirilebilmi� tir (Ayaz ve Gümü� , 
2005; Atasoy ve B�y�k, 2005).  Orman kadastrosu yap�lm��  yerlerde de sorunlar 
bitmemektedir.  Köse (2005)’in belirtti� ine göre; 1- Kadastro komisyon 
haritalar�n�n ve tutanaklar�n�n uyumlu olmamas�, 2- Kadastro haritalar�n�n 



 

 97 

araziye uygulanabilirli� inin zor olmas�, 3- Di� er haritalarla kadastro 
haritalar�n�n aras�ndaki uyu� mazl�klar, 4- Ormanc� d�� �ndaki kadastro 
komisyonlar�ndaki di� er ki� ilere de 3402 say�l� yasa ile orman niteli� ini 
belirleme yetkisinin verilmi�  olmas� vb. nedenlerden dolay� kadastro i� lemleri 
çok yava�  yürümektedir.  Orman d�� �na ç�kart�lan yerlerin kadastrosu Orköy’ün 
iste� i üzerine 2924/4127 say�l� yasalara göre Tapu Kadastro Genel Müdürlü� ü 
taraf�ndan yap�lmaktad�r. Türkiye’de mülkiyet belirlemesi orman ve mera 
kadastrolar�n�n 3 farkl� kanun taraf�ndan yap�lmas� ve üretilen haritalar�n farkl� 
ölçeklerde olmas� kadastro çal�� malar�n�n h�zl� bir � ekilde yap�lmas�n� 
engellemektedir (Atasoy ve B�y�k, 2005). Ayr�ca Orman kanununda s�kça 
yap�lan de� i� iklikler sonucu kadastrosu yap�lm��  alanlara çal�� ma yapmak üzere 
tekrar tekrar gidilmesi Türkiye genelindeki çal�� malar� da aksatm�� t�r.  Kadastro 
i� lemleri bu kadar yava�  yürürken 6831 say�l� yasan�n 1. maddesinin “j” 
f�kras�nda belirtilen funda ve makiliklerle örtülü alanlar�n orman d�� �na maki 
belirleme komisyonlar�nca ç�kar�lmalar� için yo� un çaba gösterilmi� , sadece 
1958 y�l�nda 84 500 ha, 1960-61 askeri döneminde bile yakla� �k 200 bin ha’l�k 
makilik alan orman d�� �na ç�kar�lm�� t�r.  

Orman kadastro i� lemleri tamamland�� � zaman yakla� �k 500 bin ha orman 
alan�n�n orman rejimi d�� �na ç�kar�laca� � öngörülmektedir. Bunun yakla� �k 100 
ha’n�n otlak, k�� lak, yaylak vb. arazilerden olu� tu� u, bunlar�n mera statülerinin 
de� i� tirilemeyece� i de belirtilmektedir.  59. hükümet, yakla� �k 450 bin hektarl�k 
alan� kaplayan bu arazilerin üzerinde, su, do� algaz, elektrik gibi alt yap�s�, 
devlet taraf�ndan sa� lanm��  bulunan 400 bin civar�nda yap� yer ald�� �n�, orman 
vasf�n� kaybetmi�  olan bu arazilerin orman köylüsü olmayan ki� i ve 
kurulu� lar�n i� gali alt�nda oldu� unu, yasal bo� luk sebebiyle i� galci durumunda 
bulunan ki� i ve kurumlar�n devlete hiçbir katk� sa� lamadan bu arazileri 
kullanmaya devam ettiklerini,  bu arazilerin yeniden ormana dönü� türülmesinin 
"bilim ve fen aç�s�ndan" mümkün olmad�� �n�, mevcut durumun sürmesinin, 
devleti önemli bir mali kayba maruz b�rakaca� �n� ve ayr�ca benzer yöneli� leri 
te� vik anlam�na gelece� ini, bu arazilerin sat�� �n�n yakla� �k 25 milyar dolarl�k 
tahmini tutar�yla, önemli bir ekonomik gelir sa� layaca� �n� iddia etmektedir ve 
bu konuda yasal düzenlemeler üzerinde çal�� maktad�r (T.C. Çevre ve Orman 
Bakanl�� �, 2006).   

Hükümet taraf�ndan bu arazilerin sat�� �nda metrekaresi 5$’dan yakla� �k 
25 milyar $ gelir elde edilece� i iddia edilmesine kar� �n Günay (2005) bu 
rakam�n 3 milyon dolar� bulmayaca� �n� belirtmi� tir. Ayr�ca 2B uygulamalar� 
sonucu orman d�� �na ç�kar�lan yerlerin %70’ine yak�n k�sm� rayiç bedeli dü� ük 
olan k�rsaldaki tar�m alan�d�r. Rayiç bedeli yüksek olan yerle� im yerlerindeki 
2B’lik araziler ise toplam 2B’lik alanlar�n %6’d�r. Bunun da 9 bin hektar� � ehir, 
7 bin hektar� belde ve 11 bin hektar� da köy yerle� im alan�d�r (Ayano� lu, 2005) 
(� ekil 4).   
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� ekil 4. 2B Uygulamalar� Sonucu Orman Rejimi D�� �na Ç�kar�lan Yerlerin Fiili olarak Kullan�m Durumlar�  

 
Ça� lar (2005) 2B arazilerinin sat�� �ndan kamusal yarar sa� lanabilmesi 

için;  1-söz konusu arazilerin kimler taraf�ndan nas�l bu duruma getirildi � inin, 
2-ne kadar�n�n hangi amaçla, kimler taraf�ndan kullan�ld�� �n�n, 3-farkl� 
amaçlarla kullan�labilirli� inin, 4-nerede, ne kadar�n�n hangi amaçlarla 
kullan�lmas� gerekti� inin, 5-geçerli de� i� im de� erlerinin, 6-geçerli de� i� im 
de� erleri üzerinden sat�l�p sat�lamayaca� �n�n, 7-yerli ya da yabanc� olas� 
al�c�lar�n�n kimler olabilece� inin önceden belirlenmi�  olmas� gerekti� ini ileri 
sürmektedir. 

2B uygulamalar�n�n sa� l�kl� bir � ekilde yap�labilmesi için orman rejimi 
d�� �na arazileri ç�karan kadastro komisyonlar�n�n uzmanla� mas� ve çal�� ma 
yöntemleri ile donan�mlar�n�n nitelik olarak karar verebilecek düzeye 
getirilmesi gerekmektedir (Geray, 2005). 1961 Anayasas� ile uygulanmas�na 
ba� lanan orman niteli� ini kaybetmi�  alanlar�n orman s�n�r� d�� �na ç�kar�lma 
i� lemleriyle (2B uygulamas�) bugüne kadar orman kadastro komisyonlar�nca 
toplam 473 bin ha alan orman s�n�rlar� d�� �na ç�kar�lm�� t�r. Bu arazilerin hak 
sahibini, rayiç bedelini belirleme ve sat��  i� lemleri 2924 say�l� yasa ile 
düzenlenmektedir. Fakat bu i� lemler teknik ve hukuksal nedenlerden dolay� çok 
yava�  i� lemekte ve bugüne kadar yakla� �k 44 bin hektar�n�n her türlü i� lemi 
bitirilmi �  ve bunlar�n da sadece yakla� �k 7 bin ha’l�k k�sm�n�n sat�� � ve tapu 
i� lemleri gerçekle� tirilebilmi � tir (Ça� lar, 2005).  Orman d�� �na ç�karma 
i� lemleri için önce 15.10.1961 tarihi bir milat olarak al�nm��  yirmi y�l sonra 
31.12.1981 ikinci bir milat olmu� tur. Bu � ekildeki düzenlemeler hem orman 
arazilerinin i� galini te� vik etmi�  hem de daha önce kadastrosu yap�lm��  yerlere 
tekrar takrar gidilmesine neden olmu� tur. Günay (2005) 2/B uygulamalar�nda 
kesin bir milat olu� turularak bundan sonra bu tür uygulamalara bir son verilmesi 
ve bu uygulamalara temel olu� turan Anayasan�n 169. maddesinin 4. f�kras�n�n 
tümüyle kald�r�lmas� gerekti� ini savunmaktad�r.  
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�lk olarak 2. maddeyle orman alanlar�n�n orman d�� �na ç�kar�l�� � orman 
köylüsünün sosyo-ekonomik durumunu düzeltmek amac�yla yap�lm�� sa da 
orman köylüsünün sorunlar�n�n hiçbir zaman çözülemedi� i fakat bu alanlar�n 
ba� ka amaçlar için kullan�ld�� � görülmü� tür. Türkiye nüfusunun %35’i k�rsal 
alanda ya� amaktad�r. S�n�rlar� içinde devlet orman� bulunan köyler, orman 
köyleri olarak tan�mlanmakta olup orman içi ve biti� i� indeki 20 000’in 
üzerindeki köyde nüfusun yakla� �k %11’i (7 milyon) ya� amaktad�r (Nas�rl�, 
2005).  Bu bölgelerde ki� i ba� � ortalama gelir 400 dolar civar�ndad�r. Türkiye 
genelinde k�rsal alanda hane ba� �na ortalama arazi miktar� 64 dönüm iken 
orman köylerinde yakla� �k 25 dönümdür. Orman köylerinden yakla� �k 
%10’unun ise hiç arazisi bulunmamaktad�r ve orman köylerindeki i� sizlik oran� 
%60 olarak öngörülmektedir. Ayr�ca tar�mda makinele� me i�  gücü fazlal�� � 
do� urmu� tur (Gökçe, 2005). Orman köylüsüne gerçek bir çözüm de� il bir-iki 
inek edindirerek k�rsal sanayi ad� alt�nda, leblebi de� irmeni, kireç oca� � vb. 
ba� ar�s�z haz�r servetin azar azar tüketimi biçiminde i� leyen ve üretime katk�s� 
olmayan bir yard�m politikas� izlenmi� tir (Gökçe, 2005). Orman köylülerinin 
çevreye zarar vermeden ya� ayabilecekleri ekonomik çözümler getirilememi� tir 
(Gökçe, 2005). Orman köylülerinin gelirinin %86’s� ormanc�l�k d�� � i� lerden 
kazan�lmakta olup odundan faydalanma, orman i� çili � i ve otlatmadan elde 
edilen gelir orman köylüsünün gelirinin yakla� �k %14’ünü olu� turmaktad�r 
(T.C. Çevre ve Orman Bakanl�� �, 2004). Orman köylüsü veya k�rsal bölgede 
sorunlar�n çözülmemesi ve bu yörelerde ya� am�n zorla� mas� insanlar� kentlere 
göç etmeye zorlam��  ve alt yap�s�z varo� larda kent için büyük sorunlar 
olu� turmu�  ayr�ca kentlerin etraf�ndaki hazine arazileri veya orman alanlar� da 
bu mesleksi köylülerce i� gal edilmi� tir. Örne� in 1981 y�l�ndan 1991 y�l�na 
kadar �stanbul'da yakla� �k 226 bin gecekondu, 384 kilometrekarelik bir alana 
yerle� mi�  ve burada bar�nan nüfus 1 milyon 200 bin ki� i artm�� t�r. Bu 
bölgelerdeki i�  gücünün emilmesi için k�rsal sanayi gibi i� lemeyen çözümler 
de� il gerçek sanayi yat�r�mlar�n�n yap�lmas� gerekmektedir. Di� er yandan 
ormanc�l�kta, odun d�� � orman ürünleri i� letmecili� ini de içeren ve ekonomi 
kararlar�n� her zaman göz önünde tutan yeni bir i� letme modeline göre yeniden 
biçimlendirilmelidir (Gökçe, 2005). 

Günay (2005)’e göre 2B uygulamas� ve orman köylüleri ile ilgili 
sorunlar�n çözümü için; 1- Orman kadastrosunun öncelikli olarak bitirilmesi, 2- 
Orman s�n�rlar� d�� �na ç�karma i� lemlerine karar verecek kadastro 
komisyonlar�n�n uzman ve deneyimli ki� ilerden olu� turulmas� ve bu ki� iler 
taraf�ndan gerçekle� tirilmesi, 3- 6831 say�l� yasan�n 1. maddesindeki funda ve 
makiliklerle örtülü orman ve toprak koruma karakteri ta� �mayan yerleri orman 
saymayan J f�kras�n�n kald�r�lmas�, 4- Anayasan�n 169, 6831 say�l� orman 
kanununda 2. maddesinde yer alan ve 2/B uygulamalar�na olanak tan�yan f�kra 
ve ifadeler ile 31.12.1981 tarihinden önce ifadelerinin anayasa ve ilgili 
yasalardan ç�kar�larak 2B uygulamalar�na son verilmesi, 5- Anayasan�n 170. 
maddedeki her türlü i� lemde orman köylüsüne öncelik tan�naca� � görü�ü 
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korunarak 2B ile sat�lan arazilerden elde edilecek gelirin %50‘sinin bozuk 
orman alanlar�n�n a� açland�r�larak imar-ihyas� ile orman köylülerinin 
kalk�nd�r�lmas�nda kullan�laca� �n�n belirtilmesi gerekti� i vurgulanmaktad�r.  

Orman kanunlar�n�n en önemli özelliklerinden birisi orman�n ekonomik 
de� erinin yan�nda sosyal ve kültürel de� erlerinin de oldu� unu i� aret etmesidir. 
Ulusal Ormanc�l�k Programlar�nda, biyolojik çe� itlili � in korunmas� ve 
sürdürülebilirlik temel ilke olarak kabul edilir (T.C. Çevre ve Orman Bakanl�� �, 
2004). Orman kaynaklar�n�n sürdürülebilir yönetimi ve ormanlar�n ve 
alanlar�n�n canl� ve cans�z zararl�lara kar� � korunmas� da temel ormanc�l�k 
amac� olarak benimsenmi� tir. Ayr�ca Türkiye’de %33’ü endemik olmak üzere 
toplam 10 binin üzerinde bitki türü bulunmakta olup Avrupa’n�n en zengin bitki 
çe� itlili � ine sahip ülkesi olarak kabul edilmektedir.  Bu nedenle Geray (2005)’e 
göre 2B alanlar�n�n belirlenmesi ile orman rejiminden ç�karmada orman�n odun 
üretimi d�� �ndaki toprak ve su rejimine zarar vermeme, ekosistem bütünlü� ü,  
yaban hayat�, biyolojik çe� itlilik ve tarihsel de� erleri koruma ölçütlerinin de 
konulmas� gerekmektedir (Geray, 2005).  

 
4.2. Düzce’deki Uygulama 

Düzce ilinde, 2B uygulamas� yap�lan arazilerin toplam orman alanlar�na 
oran� (%7.5) Türkiye genelinin 3 kat�ndan fazlad�r. Bunun nedenleri: 1-�klim 
nedeniyle bölgedeki arazilerin ço� unun orman bitki örtüsüyle kapl� olmas� ve 
özellikle Do� u Karadeniz Bölgesinden yöreye göç eden ailelerin orman bitki 
örtüsüyle kapl� yamaç arazilere yerle� mesidir. Zamanla buradaki orman bitki 
örtüsü tahrip edilerek orman�n alt s�n�r�n�n daha yukar�lara do� ru çekilmesine 
neden olmu� tur.  2-Bölgede yeti� en ve dünya piyasas�n�n yakla� �k %70‘inin 
Karadeniz bölgesinden sa� land�� � f�nd�� �n ekonomik de� erinin yüksek olmas� 
ve devlet taraf�ndan y�llarca desteklenmesi de f�nd�k bahçesi açma amac�yla 
orman alanlar�n�n kald�r�lmas�na neden olmu� tur. 3- Orman s�n�rlar�n�n 
belirleme i� lemlerinin bir türlü bitirilmemi�  olmas� da daha önce sahiplenilmi�  
tarla kenarlar�ndan orman alanlar�na her y�l belirli bir miktar açma yoluyla 
ilerlenilmesine neden olmaktad�r. 4- Ayr�ca orman suçlar�na s�k s�k af 
getirilmesi ve orman d�� �na ç�kar�lma ile ilgili olarak çok say�da kanun 
de� i� ikli � i açmac�l�� � cesaretlendirmi� tir. Örne� in Düzce ilinde daha önce 
orman kadastrosu geçmi�  baz� köylerde kanun de� i� ikli � i sonucu 3 kez orman 
kadastro çal�� mas� yap�lm�� t�r. 

�l geneline bak�ld�� � zaman 2B uygulamas� ile orman d�� �na ç�kar�lan 
sahalar�n toplam orman alanlar�na oran� en yüksek Akçakoca orman i� letme 
Müdürlü� ü s�n�rlar� içerisinde kalan alanlarda gerçekle� tirilmi � tir. Bunun nedeni 
Akçakoca bölgesindeki arazilerin daha fazla de� ere sahip olmas�d�r. 

2B uygulamas� ile orman d�� �na ç�kar�lan alanlar�n yakla� �k % 95‘i 
f�nd�kl�k olarak kullan�lmaktad�r. Bu oran Düzce Orman �� letme Müdürlü� ü 
s�n�rlar� içerisinde kalan 2B uygulama alanlar�nda yakla� �k % 15 daha azd�r. 
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Bunun nedeni ise deprem sonucu yap�lan kal�c� konutlar�n da 2B uygulamas�yla 
orman d�� �na ç�kar�lan yerlerden olmas�d�r. Bu parseller f�nd�k d�� � kullan�lan 
yerlerin toplam 2B alanlar�ndaki oran�n� artt�rm�� t�r. �l genelinde 2B‘lik arazileri 
kullanan ki� ilerin yakla� �k %85‘i köylerde oturmaktad�r.  2B i� galcilerinin 
köylerde oturma oran� en dü� ük Düzce Orman �� letme Müdürlü� ü s�n�rlar� 
içerisindeki köylerde gerçekle� mektedir. Bunun nedeni ise devlet veya özel i�  
yerlerinin, di� er çekim merkezlerinin (okul vb.) büyük bir k�sm�n�n Düzce 
ilinde olmas� nedeniyle kökeni köyde olan ki� ilerin önemli bir k�sm� ayn� 
zamanda il merkezinde çal�� makta ve oturmaktad�r. 

 
5. SONUÇLAR VE ÖNER� LER 

Düzce ilinde 2B uygulamas� ile orman d�� �na ç�kar�lan alanlar�n oran� 
Türkiye genelinin çok üstündedir. Bu 2B alanlar�n�n çok büyük bir k�sm� 
yakla� �k %85‘i köylerde ya� ayan ki� iler taraf�ndan genelde f�nd�k bahçesi 
olarak kullan�lmaktad�r.   

Orman arazilerine tecavüzün azalt�lmas� ve ormanc�l�k çal�� malar�n�n 
daha verimli olmas� için, büyük bir k�sm� tamamlanm��  olan kadastro 
çal�� malar�n�n bir an önce bitirilerek orman s�n�rlar�n�n belirlenmesi. Ayr�ca 
orman suçlar�na yönelik yapt�r�mlar�n uygulanmas� suç i� lemeye cayd�r�c�l�k 
kazand�rabilir. Bunun d�� �nda siyasi iktidarlar�n s�k s�k de� i� tiremeyece� i 
� ekilde bir orman yasas�n�n anayasa maddesi olarak düzenlenmesi ve sorunun 
partiler üstü bir sorun olarak görülmesi gerekmektedir. Bunun yan�nda tar�m 
teknikleri geli� tirilerek yo� un tar�mc�l�k yap�lmal�d�r (bilinçli gübreleme v.b.). 
Böylece tar�m üretimi alanlar� geni� leterek de� il birim alanda verimi 
yükselterek artt�r�labilir. Bu da orman alanlar�na olan bask�y� k�smen azaltabilir. 
Son olarak orman açmac�l�� �n� çekici olmaktan ç�karacak tar�m d�� � gelir 
kaynaklar� yarat�labilir. Örne� in, Düzce yöresi Türkiye’nin en önemli orman 
kaynaklar�na sahip olan bölgelerden biri olup ayr�ca da�  turizmi aç�s�ndan da 
önemli potansiyele sahiptir. Bölgede su sporlar�, do� a yürüyü� ü, avc�l�k ve 
bal�kç�l�k vb. faaliyetlerin yap�labilece� i önemli miktarda alan bulunmaktad�r. 
Bu nedenden dolay� metropollere yak�n olan bu bölgede da�  turizminin 
geli� tirilmesi konusunda çal�� malar yap�labilir. Bu konuda ormanda üretimde 
çal�� an orman–köy kooperatiflerini de içine alacak projeler geli� tirilip orman 
alanlar�n�n korunmas� sa� lanabilir. 
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Enzimatik A � artma �� lemlerine Genel Bir Bak��  

Mehmet AKGÜL1 Ayhan TOZLUO� LU1 

ÖZET 

Enzimler, ilk olarak yiyecek ve içeceklerin üretim a� amalar�nda, giysilerin 
temizlenmesinde, hastal�klar�n te� hisinde kullan�lmaktad�r. Nihayet hayat�m�za büyük ölçüde 
girmi�  olup, enzim kullanabilecek en büyük alanlardan biri de selüloz ve ka� �t endüstrisi olarak 
bildirilmektedir. Özellikle ka� �t hamurunun a� art�lmas�nda bilinen geleneksel yöntemlerin sahip 
olduklar� dezavantajlar onlar�n kullan�m�n� s�n�rlamakta ve çevre dostu üretim prosesleri daha da 
önem kazanmaktad�r. Artan hamur verimi yan�nda geli� en lif özellikleri ve azalan çevre 
problemleri ka� �t endüstrisinde enzim kullan�lmas�n� do� uran ba� l�ca nedenler olmu� tur. Ka� �t 
endüstrisinde enzim kullan�m�n�n etkisini daha iyi anlayabilmek amac�yla çal�� mam�zda 
enzimlerin yap�s� ve karakteristik özellikleri hakk�nda geni�  bilgiler verilmi�  olup, ka� �t 
hamurunda meydana getirdi� i de� i� ikler de� erlendirilmeye çal�� �lm�� t�r. Ayr�ca a� artmada 
kullan�lan enzim tiplerine de� inilmi �  ve enzimatik aktiviteyi etkileyen faktörler üzerinde 
durulmu� tur. 

 
Anahtar Kelimeler: Ka� �t hamuru, enzimler, a� artma, ka� �t üretimi. 
 

A General Glance on Enzymatic Bleaching Process 

ABSTRACT 

Enzymes became a necessary part of our lives which are used for production and 
preparing of food, cleaning of clothes, diagnosing diseases. Cellulose and paper industry are the 
most known areas that enzymes are used. Especially, disadvantages of commonly known, 
traditional ways of bleaching make new and environment friendly production processes more 
important. Increasing pulp productivity, improved fiber properties and decreasing environment 
problems make enzymes useful in paper industry. In our paper, we give information about 
enzyme structure and enzyme characteristics and also we try to evaluate changes in paper pulp to 
understand the effect of enzymes in paper industry better. Also we mentioned about different 
types of enzymes in bleaching and the factors which affects enzymatic activity. 

 
Keywords: pulping, enzymes, bleaching, paper production.  
 

G� R��  

Ka� �t hamurunun rengini koyula� t�r�c� maddelerin çe� itli kimyasal 
maddeler kullan�larak renklerinin aç�lmas� i� lemine “a� artma” yada beyazlatma, 
i� lem s�ras�nda kullan�lan kimyasal maddelere ise “a� art�c�” denilmektedir. 
Ka� �t hamurunun a� art�lmas�nda amaç, selüloza arzu edilen son optik 
özelliklerini kazand�rmakt�r. Bunlar�n içinde en belirgin olan� ise parlakl�k ve 
renktir(Bostanc�, 1987). 
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Ka� �t üretimi sonunda rengin mümkün olabildi� ince beyaz olmas� istenir. 
A� artma i� lemine tabi tutulmadan selülozda ne kadar az renk veren madde 
varsa gereken a� artma i� leminde tüketilecek kimyasal madde miktar� da o kadar 
az olaca� � için ekonomik olacakt�r.  

Geleneksel olarak beyazlatmada kullan�lan en ucuz a� art�c� madde 
klordur. Bununla birlikte klor fazlaca yo� un lignin ve reçinenin ayr�lmas�n� 
sa� layamaz ve bunun sonucunda da teknik problemlere, daha fazla kimyasal 
madde tüketimine ve çevre kirlili� ine yol açar (Bostanc�, 1987). Bundan 
dolay�d�r ki, klor içerikli kimyasal maddelerin a� artma i� lemlerinde kullan�m� 
öncelikle çevreci gruplar, ard�ndan da tüketiciler taraf�ndan de� i� mi�  
bulunmaktad�r ve bunlar�n yerine özellikle son on y�l içerisinde enzim 
kullan�m�n� kapsayan yeni alternatif a� artma teknolojileri geli� tirilmi � tir. 

Enzimlerin ka� �t hamurunun a� art�lmas�nda kullan�m� 1980’lerde 
bulunmu� , günümüze kadar çok detayl� bir � ekilde incelenmi�  ve ancak yak�n 
zamanda kullan�ma uygun hale gelebilmi� tir. Son on y�l içerisinde baz� 
enzimlerin ticari olarak kullan�m�na ba� lanm��  ve baz�lar� da kullan�ma oldukça 
haz�r hale gelmi� tir (Grant, 1994). Bununla birlikte özellikle mürekkep giderme 
konular�nda yap�lan enzim çal�� malar�, uygulaman�n çok yak�n zamanlarda 
endüstriyel ortama ta� �naca� �n� göstermektedir (Dence ve Reeve, 1996). 
Üretimi, paketlenmesi ve belirli ölçeklerde da� �t�m�n�n yap�labilmesi sonucu 
enzimler, raflarda duran bir maddeden ziyade, büyük depolarda muhafaza 
edilebilen endüstriyel bir madde olmu�  ve biyoteknolojik geli� melerin de 
etkisiyle yeni tür enzimlerin büyük ölçeklerde ve ekonomik olarak üretilmesi 
mümkün olmu� tur. Enzim kullan�m� konusunda yürütülen yeni çal�� malar ise 
onun yeni pazarlara ve yeni uygulama alanlar�na giri� ini te� vik etmektedir.  

Hamurun enzimler yard�m�yla a� art�lmas�nda esas amaç, a� artma 
prosesinde klor içerikli kimyasallar�n do� rudan azalt�lmas� ve adsorbe edilen 
organik holojen içeriklerin kusurlar�n�n dü�ürülmesidir (Dence and Reeve, 
1996). Enzim ile ka� �t hamuru a� artma i� lemlerinde en yayg�n ve verimli 
� ekilde kullan�lan enzim ksilanazd�r. Ksilanaz enzimi uygulamas� ile a� art�c� 
kimyasal maddelerin liflere daha çabuk ve kolay eri� ip nüfuz etmesi, daha az 
kimyasal madde tüketimi ve hedef parlakl�� a çabuk ve etkili bir � ekilde 
ula� �lmas� sa� lanmaktad�r. Bunun neticesinde ksilanaz, uygulanan a� artmada 
liflerdeki ksilanlar�n hidrolize edilerek ayr�� mas�n� ve liflere kolay eri� ilmesini 
sa� lar, lif hücresi çeperinin difüzyon direncini lignini degrade ederek dü� ürür ve 
böylece çözünür ligninin ekstrakte edilebilirli� i artm��  olmaktad�r (Grant, 
1994). 

Bu çal�� ma kapsam�nda a� artma i� leminin önemi k�saca de� erlendirilmi�  
ve daha sonra bu sektörde enzim kullan�m�n�n sa� lad�� � faydalar anlat�lmaya 
çal�� �lm�� t�r. 
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2. ENZ� MLER � N KA � IT HAMURUNDA MEYDANA GET � RD���  
DE���� KL �KLER 

Ka� �t üretim i� lemlerinde lignin istenmeyen bir madde olarak kimyasal 
hamur üretmede ve a� artma i� lemlerinde hamurdan uzakla� t�r�lmaya çal�� �l�r. 
Ancak lignin mikrobiyolojik aktivitelere kar� � dirençli ve parçalanmas� güç 
oldu� undan hamur elde etme ve a� artma i� lemlerinde lignini parçalayan 
enzimlerin bulunmas� ve optimum hale getirilmesi zaman alm�� t�r. Bunun 
neticesinde lignini parçalayan enzimler ancak 1980’lerde bulunmu�  ve 
günümüze kadar detayl� bir � ekilde incelenerek yak�n bir zaman içinde 
kullan�ma uygun hale gelebilmi� tir (Grant, 1994). 

Geni�  trahelere sahip olan baz� yaprakl� a� açlardan ka� �t üretilmesi 
durumunda ka� �t yüzeyinin kaba oldu� u göze çarpmaktad�r. Bas�m s�ras�nda 
mürekkebin toplanmas�na yol açan bu traheler kusurlu bir görünüm 
olu� turmaktad�r. Ancak enzim uygulamas� mürekkep toplanmas� olay�n� 
azaltmaktad�r (Kirk ve Jeffries, 1996). 

Ka� �t hamuru üretiminde enzim kullan�m�yla ula� �lan en büyük ba� ar� 
hemiselülaz ve ksilanaz�n istenilen parlakl�k derecesine kimyasal madde 
kullanmadan ula� abilmeleri olmu� tur. A� artma i� leminde özellikle ksilanaz 
enziminin etkinli� inin belirlenmesinden sonra kimyasal madde gereksinimi 
oldukça azalma göstermi� tir. Enzimlerin bu denli ka� �t ve ka� �t hamuru 
endüstrisinde kullan�lmas�n�n nedeni, özellikle kraft hamurunun 
a� art�lmas�ndaki ekonomik dü� ünceden ve klor kullan�m�na kar� � olan 
yasalardan kaynaklanmaktad�r.  

Yap�lan çal�� malar mannanaz gibi di� er baz� enzimlerin ksilanaz kadar 
etkili olmad�� �n� bu yönüyle enzim kullan�m�nda enzim mekanizmalar�n�n ve 
karakteristiklerinin bilinmesi gerekti� ini önemle vurgulamaktad�r (Kirk ve 
Jeffries, 1996) 

 
3. KA� IT HAMURU A � ARTMA TEKNOLOJ � S�   

Çe� itli yöntemlerle elde edilen ka� �t hamurlar�, kullan�lan hammaddenin 
kimyasal yap�s�na, rengine, hamurun elde edili� inde uygulanan yönteme ve bu 
yöntemin etkili pi� irme ko� ullar�n�n de� i� tirilmesine paralel olarak farkl� renkler 
gösterir. En aç�k renkli bir hammaddeden en uygun ko� ullarda elde edilen ka� �t 
hamurlar�n�n rengi bile sar�ms� olup, a� artma ad� verilen ikinci bir i� lemden 
geçirilmeden, hiçbir � ekilde beyaz renkli bir hamur elde etmek mümkün 
de� ildir.  

Ka� �t hamuru içerisinde yer alan selüloz ve hemiselüloz gibi maddelerin 
renksiz veya saydam oldu� u bilinmektedir, ancak ka� �t hamuruna renk veren 
maddelerin kimyasal yap�lar� henüz kesin olarak bilinememektedir. Yap�lan 
ara� t�rmalar neticesinde fikir birli� ine var�lan ortak nokta, ka� �t hamurundaki 
koyu rengin pi� irme s�ras�nda oksidasyonla de� i� ikli � e u� rayan ligninden ileri 
geldi� i yönündedir. De� i� ikli � e u� rayarak koyu renk meydana getiren bu lignin 
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gruplar�na ise “kromoforik” gruplar denilmektedir. Lignin, eterlenmi�  ve serbest 
halde pek çok say�da fenolik grup içerir. Bu gruplar�n bir k�sm� de� i� ik oksidatif 
i� lemler sonucu kinon gibi maddeler dönü� ürler. Bu tip maddeler ise 
görülebilen �� �nlar� absorbe ettikleri için, hamurun rengini koyula� t�r�rlar 
(Bostanc�, 1987). 

Bu do� rultuda selüloza, parlakl�k ve renk gibi son optik özelliklerini 
kazand�rmak amac�yla uygulanan i� lemler tamamen esmer haldeki selülozun 
karakterine ve a� art�lm��  durumdaki selülozdan istenen kaliteye ba� l�d�r.  

A� artma i� lemleri ile lignin ve di� er kirletici maddelerin hamurdan 
ayr�larak, hamurun temizlenmesi arzu edildi� inden, bir anlamda a� artmay� 
pi� irme i� leminin devam� olarak dü� ünmek mümkündür. Verimi yüksek tutarak 
odun masraflar�n� azaltmak için pi� irme s�ras�nda daha az, fakat a� artma 
s�ras�nda daha fazla bir temizleme ve lignin ayr�lmas�na yönelik çal�� malar 
varsa da, kullan�m amac�na uygun bir hamur elde edilirken delignifikasyonun 
pi� irme ve a� artma i� lemleri aras�nda ne oranda gerçekle� ti� ine karar vermek, 
ekonomik yönden bir analiz yap�lmas�n� gerektirir (Ero� lu, 1990). 

A� artma daha önceden liflere ayr�lm��  madde üzerinde gerçekle� tirildi � i 
için, kimyasal maddelerin serbest haldeki bireysel lifler üzerindeki etkisi 
pi� irmeye oranla daha fazlad�r. Bu yüzden pi� irmeyi takriben yap�lan a� artma 
ile daha üniform ve daha fazla oranda temizleme yapmak mümkün ise de 
fazlaca yap�lan a� artman�n selüloz degradasyonuna neden olaca� � bilinmeli ve 
a� artma ko� ullar� degradasyonu en dü� ük seviyede tutacak � ekilde 
ayarlanmal�d�r. Kontrollü yap�lan bir a� artma i� lemi neticesinde küçük direnç 
zay�flamalar� dikkate al�nmad�� � taktirde, ka� �t hamurunda fiziksel direnç kayb� 
olmaks�z�n %90 bir parlakl�� �n sa� lanmas� mümkündür (Ero� lu, 1990). 

A� artma i� lemi pi� irmenin bir devam� olarak dü�ünüldü� üne göre, 
a� art�lmam��  hamurdan ayr�lan ligninin miktar� a� artmada tüketilecek a� art�c� 
kimyasal maddenin miktar�n� belirleyecektir. A� artmada kullan�lan kimyasal 
maddelerin pi� irmede kullan�lanlara nazaran daha pahal� olmalar� ve geri 
kazan�lmalar�n�n da daha zor olmas� dolay�s�yla, a� art�c� maddelerin istenilen 
kaliteyi ka� �t hamurunda sa� layacak kadar az kullan�lmas� ve ligninin daha çok 
pi� irme kademesinde ayr�lmas� arzulan�r. Ancak bu durumda ligninin daha çok 
çözünmesini sa� lamak amac�yla pi� irmeyi fazla uzatman�n da karbonhidrat 
bozunmas�na ve hamur kalitesinin dü� mesine neden olaca� �n� unutmamak 
gerekir.  

Ka� �t hamuru içerisinde kalm��  bulunan lignini çözerek uzakla� t�ran 
a� art�c� kimyasal maddeler klor d�� �nda, genellikle oksitleyici yap�dad�rlar. 
�� lem sonucunda lignin çözündü� ü için, bu tür kimyasal a� art�c�lar hamurda 
verim kayb�na neden olurlar. Endüstriyel amaçl� a� artmalarda lignini çözmede 
en çok kullan�lan kimyasal maddeleri klor ve alkali, hipoklorit ve klordioksit 
� eklinde s�ralamak mümkündür. Bunlar d�� �nda oksitleyici karakterde oksijen, 
ozon, bikromat, perborat, permanganat, perasetikasit, klorit gibi kimyasal 
maddeler de a� art�c� olarak kullan�labilmektedir (Bostanc�, 1987). 
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4. ENZ� MLER ve KLORSUZ A � ARTMA S � STEMLER �  

Enzimler, karbon, oksijen, hidrojen ve azottan olu� an; bakteriler, virüsler 
ve mantarlar gibi ya� ayan mikroorganizmalar taraf�ndan salg�lanan; metabolik 
reaksiyonlar�n olu� abilmesi için en önemli rolü olan protein yap�s�nda 
moleküllerdir. Katalitik güce sahip olmalar� ve spesifik olmalar� enzimleri, canl� 
organizmalarda bulunan di� er organizmalardan farkl� k�lmaktad�r.  

Gerek bitkiler aleminde, gerekse hayvan ve insanlarda hayat�n 
devaml�l�� � ancak enzimlerle sa� lanabilir. 21 ayr� cins amino asidin de� i� ik 
s�ray� takip eden bir dizili�  düzeni içinde birbirlerine ba� lanarak meydana 
getirdi� i uzun zincirli protein moleküllerinden ibaret olan enzimlerin katalitik 
aktifli � i, molekülün bütününde de� il ancak belirli bir veya daha fazla 
bölgesinde gerçekle� mektedir (Nevzat ve ark., 1994).      

Enzimler katalizör olarak, kimyasal reaksiyonlar� h�zland�rmada ve bir 
molekülü di� er moleküle dönü� türmede kullan�l�r. Enzimler, çözdükleri ve 
parçalad�klar� molekül isimlerinin sonuna “-az” eki getirilerek ya da 
katalizledi� i tepkimenin çe� idine göre adland�r�l�rlar. Selülozu hidroliz eden 
enzim selüloz, ksilan� hidrolize eden enzim ise ksilanaz olarak 
isimlendirilmektedir (Rowe, 1994). 

Enzimler parçalayacaklar� molekülün aktif bölgesine ba� lan�r ve enzim-
molekül kompleksini olu� turur. Enzimatik reaksiyon, 

 
  k1 
S + E            P + E e� itli � ince yürür. 
  k2 
(S – Substrat, E – Enzim, P –  Ürün, k1 –  Katalizör, k2–  Katalizör) 
 
Burada substrat enzimin etki etti� i bile� i� i ifade etmektedir. Her bir 

enzim türü için spesifik bir substrat vard�r. Bu substrat�n ortamda bulunan di� er 
enzimlerden etkilenmeyecek bir bile� ik olmas� gerekir (Co� kun ve Pulat, 1983). 
Enzimatik reaksiyonlar neticesinde enzim de� i� meden kal�r. Bu noktada enzim 
daha çok bir anahtara, parçalanacak molekül ise bir kilite benzetilerek � ekil 
1’deki gibi karakterize edilmektedir. 

 
� ekil 1. Enzim-molekül etkile� imi (http://www.biltek.tubitak.gov.tr/bdergi/yeniufuk/icerik/hucre.pdf) 
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Enzimatik reaksiyonlar kimyasal bir reaksiyon olup ba� lamas� ve devam 
etmesi için “aktivasyon enerjisi” olarak isimlendirilen bir enerjiye gereksinim 
duymaktad�r. Reaksiyonun h�z�n� aktivasyon enerjisinin büyüklü� ü 
saptamaktad�r. Nas�l ki kimyasal reaksiyonlar�n ba� lamas� için önce reaksiyon 
kar�� �m�n�n �s�t�lmas� gerekiyorsa, S ile P aras�ndaki enerji engelinin a� �lmas� 
içinde S’nin belirli bir enerji seviyesine kadar ç�kar�lmas�, yani aktive edilmesi, 
gerekmektedir. Ortamda enzim bulunursa, bu enzimin katalitik etkisi ile 
a� �lmas� gereken enerji engebesinin boyutu azal�r. Bu da enzim ile substrat 
aras�nda geçici bir Enzim-Substrat olu� mas� ile gerçekle� mektedir (Co� kun ve 
Pulat, 1983). 

Enzim konsantrasyonu belirlenmi�  reaksiyon ko� ullar�nda ölçülen enzim 
aktivitesi ile ba� lant�l�d�r. Enzim aktivitesinin birimi, kesinlikle belirlenmi�  
ko� ullar alt�nda, dakikada bir mikromol substrat� kataliz eden enzim miktar� 
kadard�r. Bu birim, “Uluslar aras� Enzim Komisyonu” (I.E.C.-International 
Enzime Commission) taraf�ndan önerilen ve günümüzde kabul edilen uluslar 
aras� birim olup, enzim aktivitesinin büyüklü� üne göre, U/ml veya mI/ml olarak 
hesaplanabilir (Kutay, 1983). 

Enzim aktivitesini etkileyen faktörler; enzim konsantrasyonu, substrat 
konsantrasyonu, enzim inhibitörleri (enzimlerin katalitik etkisini yava� latan ve 
baz� hallerde tamamen yok eden maddeler), s�cakl�k, pH, kesafet ve kar�� t�rma 
olarak tespit edilmi� tir. Bütün kimyasal reaksiyonlarda oldu� u gibi enzim 
katalizi ile yürüyen reaksiyonlarda da reaksiyon h�z� s�cakl�kla artar. S�cakl�� �n 
10 0C artmas� birçok enzimde %50–100 aktivite art�� �na neden olmaktad�r. 
Di� er taraftan enzim aktivitesi reaksiyon ortam�n�n pH’�na da ba� l�d�r. Çok 
yüksek ya da dü� ük pH de� erleri enzim aktivitesinin tamamen kaybolmas�na 
neden olur. Kesafetin ise enzim basama� �nda çok az bir önemi olmakla birlikte 
%10-15 olmas� tavsiye edilmektedir (Kutay, 1983). Bahsedilen bu de� i� kenler 
optimize edilmedikçe enzimatik reaksiyon tam verimle yürümez. Bu nedenle 
enzim test yöntemlerinde bu de� i� kenlerin aç�k olarak belirlenmesi gerekir 
(Miller, 1959). 

Enzimler bakteri ve mantarlardan ayr�� t�r�larak elde edilmektedirler. 
Günümüzde bü i� lem, büyük ölçekli olarak mikroorganizmalar�n üretilmesi 
(mayalama � eklinde) ve bunlardan de� i� ik metotlarla enzimlerin ayr�� t�r�larak 
toplanmas� � eklinde yap�l�r. Sonra yo� unla� t�r�lm��  sabit (inert) s�v� halinde, 
depolama ve nakliyesi yap�l�r. Enzimler günümüzde t�pta, g�da, tekstil, deri 
sektöründe ve birçok endüstriyel malzemelerin üretim ve i� lenmesinde ve çe� itli 
toksik at�klar�n muamelesinde oldukça yayg�n olarak kullan�lmaktad�r. Yap�lan 
çal�� malar enzimlerin kullan�m alanlar�n�n daha da artaca� �n� göstermektedir. 

Yap�lan ara� t�rmalar neticesinde enzimlerin lif � i�mesini art�rd�� � ve 
lignin karbonhidrat ba� �n� kopararak delignifikasyonu art�rd�� � belirlenmi� tir. 
Ayr�ca ksilanaz enziminin liflerdeki ksilanlar� hidrolize ederek ayr�� mas�n� 
sa� lad�� � ve böylece a� art�c� kimyasal maddelerin liflere olan nüfuzunun art��  
gösterdi� i belirlenmi� tir. Bütün bunlar�n sonucu olarak da ksilanaz ile uygulama 
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a� artma kimyasal maddelerinin liflere kolay eri� mesini sa� lar, lif hücresi 
zar�n�n difüzyon direncini lignini degrade ederek dü� ürür ve böylece çözünür 
ligninin ekstrakte edilebilirli� i artm��  olur (Torres ve ark., 2000). 

Elementel klorsuz ksilanaz enziminin kullan�ld�� � bir yöntemle a� art�lm��  
ka� �t hamuru örne� inde; hiç klor elementi kullanmadan (ECF-Elemental 
Chlorine Free-Elementel Klorsuz) en az miktarda klordioksit kullan�larak 
yüksek parlakl�k ve yüksek viskoziteye ancak sisteme enzim ile muamele 
edilmesi durumunda ula� �laca� � bildirilmi �  olup enzim uygulamas� ile ayn� 
parlakl�k sonucuna %30 kadar daha az klordioksit kullan�m� ile ula� �laca� � 
belirtilmi� tir (Torres ve ark., 2000). 

Ksilanaz enzimi ile muamele edilmi�  ka� �t hamurlar�n�n belirgin renkleri 
art��  göstermektedir. Ksilanazlar ka� �t hamurlar�n�n ksilan miktar�n� azaltarak 
karbonhidrat kompozisyonunu de� i� tirirler. Ksilan�n hamurdan uzakla� mas� 
sonucu, ka� �t hamurunun renginde belirgin bir de� i� me ortaya ç�kmaktad�r 
(Torres ve ark., 2000). 

Yap�lan ba� ka bir çal��mada ise klordioksit ile yap�lan a� artma 
neticesinde ortaya ç�kan olumsuz etkileri gidermek amac�yla ksilanaz enzimi 
uygulanm�� t�r. Yap�lan bu muamele neticesinde indirgenmi�  � eker ve 
kromoforlar uzakla� t�r�lm��  ve kapa numaras� dü� ürülmü� tür. Ayr�ca ksilanaz 
ile a� artma sonucunda ksilanlar uzakla� m��  ve böylece parlakl�k artm�� t�r. 
Klordioksit kullan�m�n�n %30 oran�nda dü� ü�  gösterdi� i bu çal�� mada klora 
kar� � yasal düzenlemeleri olan ülkeler için enzim kullan�m�n�n kaç�n�lmaz bir 
durum oldu� u belirtilmi� tir (Madlala ve Bissoon, 2001). 

 
5. ENZ� MLER � N A� ARTMA PROSES� NDE KULLANIMINA 

YÖNEL ��  

A� artma i� lemlerinde klor içerikli kimyasallar�n neden oldu� u çevresel 
sorunlar nedeniyle, çevre kirlili� ine kar� � al�nan önlemler çerçevesinde klor 
kullan�m� ba� lay�c� yasalarla kontrol edilmeye ba� lam�� t�r. Bu nedenle ka� �t 
endüstrisinde kullan�lan a� artma i� lemlerinde çe� itli modifikasyonlar�n 
yap�lmas� bir zorunluluk haline gelmi� tir. 

Öncelikle elementel klorun kullan�lmamas� ve sonras�nda tamamen 
klorsuz a� artma tekniklerinin geli� tirilmesi sayesinde alternatif a� artma 
i� lemlerinin kullan�lmas� gün geçtikçe h�z kazanm��  ve böylelikle a� artma 
i� leminde iyimser bir bak��  aç�s�n�n geli� mesine katk�da bulunulmu� tur (Torres 
ve ark., 2000). 

Günümüzde enzimlerin ka� �t yap�m�nda az kullan�lmas�n�n bir nedeni de 
üreticilerin enzimlerin egzotik olduklar�n� dü� ünüp onlar� inorganik kimyasal 
maddeler gibi kullanamamalar�d�r. Buna ra� men özellikle son on y�l içerisinde, 
enzim uygulamalar� h�zla geli� mekte ve ticari olarak kullan�m alan� 
bulmaktad�r.  
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Enzimler hayat�m�za bizim asla fark edemeyece� imiz derecede 
girmi� lerdir. Enzimler, yiyeceklerin, içeceklerin üretiminde, haz�rlanmas�nda, 
giysilerin temizlenmesinde, hastal�klar�n te� hisinde kullan�l�r. Enzimler hayat�n 
arkas�ndaki protein yap�s�ndaki makinelerdir ve biyoteknoloji teknikleri ve 
enstrümanlar� ile biyolojik maddelerin haz�rlanmas�nda kullan�lmak üzere 
adaptasyon yap�lmaktad�r (Grant, 1994). 

Enzim teknolojisi, ekonomik, etkili ve ekolojik tekniklere olan büyük 
ihtiyaç nedeniyle ilerleme kaydetmi� tir. Biyoteknoloji sayesinde, yeni tür 
enzimlerin büyük ölçeklerde ve ekonomik olarak üretilmesi mümkün olmu� tur. 
Üretimi, sabitlenmesi (non-reaktive), paketlenmesi ve belirli ölçeklerde 
da� �t�m�n�n yap�labilmesi sonucu, enzimler, raflarda duran ekzotik bir 
maddeden ziyade, büyük depolarda muhafaza edilebilen endüstriyel bir madde 
olmu� tur. Enzim endüstrisindeki ula� �lan nokta, onun yeni pazarlara ve yeni 
uygulama alanlar�na giri� ini te� vik etmektedir. 

Selüloz ve ka� �t endüstrisi, dünyada enzim kullanabilecek en büyük 
pazarlardan birisi olarak kabul edilmektedir. Hayat standard�n�n artmas�na 
paralel olarak dünya ka� �t ihtiyac� giderek artmakta, çevre dostu ve etkili üretim 
prosesleri daha da önem kazanmaktad�r. Artan hamur verimi, geli� mi�  lif 
özellikleri, iyile� tirilmi �  geri kazanma, daha az i� lem yeterlili� i ve çevre 
problemleri, ka� �t endüstrisinde enzim kullan�lmas�n� do� uran sebeplerin 
ba� �nda gelir (Grant, 1994). 

 
5.1. Ksilanazlarla A� artma 

1987’de Fin’li ara� t�rmac�lar a� art�lmam��  kraft ka� �t hamuru muamelesi 
için endo-beta-ksilanaz (ksilanazlar) diye adland�r�lan bir grup enzimin 
kullan�lmas�n� farkl� bir dü� ünce olarak ortaya atm�� lard�r (Viikari ve ark., 
1987; Kantalinen ve ark., 1988). A� artmadan önceki endo-beta ksilanaz 
kullan�m�  ise  1970’lerin ba� �nda ortaya konmu�  (Chauvet ve ark., 1987; Dence 
ve Reeve, 1996) ve kimyasal hamurdan hemiselülozlar�n uzakla� t�r�lmas� 
neticesinde çözünebilir hamur üretimi gerçekle� tirilmi � tir (Clark ve ark., 1989). 
A� artmada ksilanaz kullan�m�n etkileri, yap�lan di� er çal�� malarla da 
belirlenmi� tir (Dence ve Reeve, 1996). 

Enzimlerle a� artma alan�ndaki patent uygulamalar� 1988’de ba� lam��  
olup, (Dence ve Reeve, 1996) ilk fabrika ölçekli denemelerde yine ayn� y�l 
içerisinde gerçekle� tirilmi � tir (Lavielle ve ark., 1992). Literatürde enzimlerin 
a� artmada kullan�m�n� kapsayan birçok çal�� ma mevcuttur (Dence ve Reeve, 
1996). 

Okaliptüs kraft hamuruna ECF a� artma yönteminin ksilanaz enzimiyle 
uyguland�� � bir çal�� mada, a� artmada ksilanaz enziminin kullan�lmas� %88 gibi 
daha yüksek bir parlakl�� a ula� �lmas�n� sa� lam�� t�r. Ksilanaz ksilanlar� yap�dan 
uzakla� t�rarak karbonhidrat bile� iminde de� i� imlere yol açmaktad�r. A� artma 
s�ras�nda hücre çeperi fibrillere ayr�l�r, çatlamalar görülür ve ksilanaz enzimi 



 

 112 

hücre çeperi geçitlerini açmak için en etkili yöntemdir. Yap�lan bu çal�� ma 
neticesinde ksilanaz enziminin kullan�m�yla, en dü� ük miktarda kimyasal 
madde kullan�larak en yüksek parlakl�� a ve en dü� ük kappa say�s�na ula� �lm�� t�r 
(Torres ve ark., 2000).  

 
5.2. Ligninaz ve Lakkaz � le A� artma 

A� artmada enzim kullan�m�yla ilgili ilk çal�� malar do� ada mantarlar�n 
odun üzerindeki etkilerinden yola ç�k�larak yap�lm�� t�r. Odunu do� ada degrade 
eden mantarlar�n büyük bir bölümünü Basidiomycetes’ler olu� turmaktad�r 
(Eriksson ve ark., 1990). A� art�lmam��  kraft ka� �t hamuru ve beyaz çürüklük 
(Phanerochaete chrysosporium) mantar� ile yap�lan laboratuar ölçekli çal�� malar 
göstermi� tir ki mantar muamelesi neticesinde kapa numaras� dü� ü�  
göstermektedir (Dence ve Reeve, 1996). Fakat bu mantarlarla muamele yeterli 
bir delignifikasyon sa� lamak için 5 günden daha fazla bir inkübasyon süresi 
gerektirdi� inden kullan�m� ticari olarak uygun olmamaktad�r.  

Daha sonraki y�llarda ara� t�rma aktivitesi hamurun laboratuar ölçekli 
ortamlarda a� art�labilmesi için Basidiomycetes’ler taraf�ndan üretilen enzimleri 
kullanarak ba� lang�çta ligninaz olarak ifade edilen lignin peroksidaz�n ke� fini 
izlemi� tir (Gold ve ark., 1983; Dence ve Reeve, 1996). Bunu takriben lignin 
peroksidaz ve manganez peroksidaz enzim kar�� �mlar�n�n kraft hamuru 
üzerinde, lignin içerikli materyallerin at�k madde üzerinde serbest halde 
kalmas�na ve bu durumun absorpsiyon spectroskopisi ile kan�tlanm��  olmas�na 
ra� men yeterli bir delignifikasyon sa� layamad�� � belirtilmi� tir (Farrell, 1986). 

Lignin degrade edici enzim olarak bilinen ligninaz ilk olarak 
Phanerochaete chrysosporium adl� beyaz çürüklük mantar�nda ke� fedilmi� tir 
(Glen ve ark., 1983; Eriksson ve Kirk, 1985). Di� er peroksidazlar gibi lignin 
peroksidaz da tam olarak spesifik de� ildir. Ligninaz lignin moleküllerini 
oksidize ederken meydana gelen ürünler bask�n reaksiyonlar�n C� -Cß kopmalar� 
oldu� unu gösterir (Kirk ve ark., 1983). 

Lignin peroksidaz ve manganez peroksidaza ek olarak birçok beyaz 
çürüklük mantar�nda yayg�n olarak bulunan enzim lakkazd�r ve bu enzim 
yeti� me ortam�nda ligninin kimyasal bile� imini katalize etmektedir (Dence ve 
Reeve, 1996). Lakkazlar; fenoliklerin, aromatik amin ve di� er elektronca zengin 
maddelerin 1-elektron oksidasyonlar�n� katalize eden mavi bak�r oksidazlard�r 
(Muheim ve ark., 1992).  

A� art�lmam��  yumu� ak odun kraft hamurlar� üzerinde yap�lan bir 
çal�� mada boya, 2,2 azinobis-(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonate) (ABTS) 
varl�� �nda lakkaz ile muamelenin kapa numaras�n� %25 oran�nda dü� ürdü� ü 
belirlenmi� tir (Bourbonnais ve ark., 1992). Ancak yap�lan bu çal�� ma laboratuar 
d�� �na ta� �namam�� , fakat aromatik molekül arabulucu ve oksijen ile lakkaz 
kombinasyonunun birlikte kullan�m�n�n a� art�lmam��  kraft hamurunun kapa 
numaras� üzerinde önemli dü� ü� ler gösterdi� i belirtilmi� tir (Call, 1994). 
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6. SONUÇ 

Pi� irmeyi takiben yap�lan a� artma i� lemi ka� �d�n optik özellikleri 
yan�nda fiziksel özellikleri üzerine de etki etmektedir. Dolay�s�yla kontrollü bir 
� ekilde gerçekle� tirilecek a� artma i� lemiyle yüksek direnç özelliklerine sahip ve 
arzu edilen parlakl�kta hamur üretmek mümkün olacakt�r. Bu noktada 
a� artmada kullan�lacak kimyasallar�n tipi ve miktar� büyük önem arz 
etmektedir. 

Yap�lan birçok ara� t�rma geleneksel olarak klor içeren kimyasallarla 
yap�lan a� artma i� lemlerinin çevreciler ve tüketiciler taraf�ndan ele� tirildi � ini 
desteklemekte ve buna istinaden do� a dostu alternatif metotlar üzerinde 
yo� unla� maktad�r. Son y�llarda ise a� artma i� lemlerinde enzim kullan�m�n�n 
etkisi ara� t�r�lmakta ise de incelenen çal�� malar, enzimlerin ka� �t endüstrisinde 
tam anlam�yla kullan�labilmesi için daha çok çal�� �lmas� gerekti� ini 
göstermektedir. Ancak yap�lan her çal�� man�n bu endüstriye çok büyük katk�s� 
oldu� u ve enzimlerin bu endüstride kullan�labilirli� ini bir kat daha art�rd�� � 
tart�� �lmaz bir gerçektir. 

Ayr�ca literatürden görüldü� ü üzere, enzim uygulamas� a� artma 
sonuçlar�n� olumlu etkilemektedir. Ancak a� artma ko� ullar�n� de� i� tirerek veya 
farkl� a� artma kademeleri uygulanarak yap�lacak deneylerin arzu edilen 
sonuçlara ula� �lmas�nda çok daha yararl� olaca� � unutulmamal�d�r. 
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Giri � imcinin Özellikleri Ve Ekonomideki Önemi 

�lter BEKÂR (1), Derya SEV�M KORKUT(1) 

ÖZET 

Yenilik ve yarat�c�l�� �n kayna� � olan giri� imcilik global ekonomide h�zla önemini 
art�rmaktad�r. Ülke ekonomileri incelendi� inde giri� imcili � in sosyal ve politik yararlar�n�n daha 
belirgin bir � ekilde ortaya ç�kt�� � görülmektedir. Bu nedenle giri� imcili � in tan�nmas� ve te� vik 
edilmesi önem arz etmektedir. 

Bu çal��mada giri� im, giri� imci ve giri� imcilik kavramlar� tan�mlanarak giri� imcinin 
üstlendi� i fonksiyonlar belirtilmi� , ayr�ca, ülke ekonomisinin kalk�nmas�nda giri� imcili � in önemi 
ve üstlendi� i rolü konusunda bilgilere yer verilmi� tir. 

Anahtar Kelimeler: Giri� im, giri� imci, giri� imcilik, i � letme. 
 

Properties of Entrepreneur and Its Importance In Economy 

ABSTRACT 

Entrepreneurship, which is the source of innovation and creation, becomes more 
important in global economy. The social and political benefits of entrepreneurship appear more 
clearly when country economies analyzed. Hence, recognition and fomentation of 
entrepreneurship is becoming more important. 

In this paper, enterprise, entrepreneur and entrepreneurship defined and the functions of 
entrepreneur specified. Also the importance of entrepreneurship in country development and its 
role discussed in this paper.     

Keywords: Enterprise, entrepreneur, entrepreneurship, organization. 
 
1. G� R��  

Giri� imci, ekonomik kaynaklar�n dü� ük üretkenlik alanlar�ndan yüksek 
alanlara aktar�lma sürecinde ba�  aktördür. Çünkü üretim kaynaklar�n� yeni bir 
tarzda birle� tirerek kullan�lmayan üretim faktörlerinin kullan�lmas�n� sa� lar. 
Daha da önemlisi kullan�lmakta olan üretim araçlar�n�n ve mevcut girdilerinin 
de� i� ik � ekillerde kullan�m� ile üretimi art�rarak i� sizlik sorununa önemli bir 
çözüm olana� � sundu� u gibi ekonomik büyümenin de dinamosudur. Her ne 
kadar etkileri do� rudan görülemese de giri� imcilik bir ülkenin büyümesi ve 
geli� mesinde çok önemli bir unsurdur. 

 
2. G� R��� M – �� LETME AYRIMI 

Giri� im baz� bilim adamlar�na göre, do� a, sermaye ve eme� in bir araya 
getirilmesinden olu� an bir bütündür. Baz�lar�na göre de, ba� kalar�n�n 
gereksinimlerini sürekli k�larak kar� �lamak üzere, pazar� olan ve pazarda fiyat� 
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olu� an ekonomik mal ve hizmetleri ortaya koymak ve sahibine, yani giri � imciye 
kar sa� lamak amac� güden bir i� letmedir (Akat ve ark, 1994). 

Ekonomik herhangi bir birimin i� letme olabilmesi için insan 
gereksinimlerini kar� �lay�c� ve doyurucu ekonomik nitelikteki mal ve hizmeti 
üretmek amac� ile üretim ö� elerini bir araya getirip, faaliyette bulunulmas� 
yeterli olmaktad�r. Oysa bir i� letmeye giri� im denilebilmesi için bu iki özelli� in 
yan�nda sürekli faaliyette bulunmas�, üretilen ekonomik mal ve hizmetlerin 
ba� kalar�n�n gereksinimini kar� �lamas�, bu mal ve hizmetlerinin fiyat�n�n olmas� 
gerekmektedir (Akat ve ark, 1994). 

�� letme - Giri� im Ayr�m�n� yapacak olursak; bir yöneticinin veya 
yöneticiler grubunun otoritesi alt�nda mal ya da hizmet üreterek insanlar�n 
gereksinimlerini kar� �lamak amac�yla kurulmu�  bulunan, üretim ö� elerini 
bünyesinde bar�nd�ran ve parasal bir dönü� ümü gerçekle� tirmeye çal�� an bir 
birime “ �� letme” ad� verilir. �� letme, üretimin yap�ld�� � yer olarak, teknik birim 
oldu� u halde, Giri � im; ticari, mali ve hukuki birim olarak görülmektedir. 
�� letme, teknik bir örgüt birimi olarak, ekonomik faaliyetinin amac�n� saptayan 
ticari, mali ve hukuki bir örgüt olan giri� im kavram�ndan daha dar bir anlam� 
ifade etmektedir (Akat ve ark, 1994). 

Dar anlamda üretim amac�yla ve teknik bak�mdan bütünlük ve taml�k arz 
eden, üretim araçlar�n�n bile� imi olan i� letme kavram�n�, üretim araçlar�n� 
üretim amac� u� runa hesabi bir birim durumuna sokulmas� olan “Giri � im”  
kavram�ndan kesinlikle ay�rmak gerekir (Akat ve ark, 1994). 

Giri� im sürekli bir faaliyette bulunur, ortaya koydu� u mal ve hizmetlerle 
ba� kalar�n�n gereksinimlerini kar� �lar, bu mal ve hizmetlerin bir pazar� vard�r ve 
bunlar birer fiyata sahiptirler. Amaçlar� sahibine ya da sahiplerine kar 
sa� lamakt�r. Giri� im ekonomik amaç ve i� levi olan kar sa� lama hedefinden 
anla� �lmas� gereken, kar�n�n en büyüklenmesi (maksimizasyon) d�r. Fakat kar�n 
bunun en büyüklenmesinin söz konusu oldu� u yerde, zarar�n�n da olabilece� i 
unutulmamal�d�r (Akat ve ark, 1994). 

Giri� im ve i� letmeyi birbirine ba� l� fakat birbirinden farkl� iki varl�k 
olarak anlayan bir görü�  de vard�r. Bu görü� e göre i� letme, ekonomik mal ve 
hizmetlerin ortaya kondu� u teknik birimdir. Giri� im ise; bir ya da birden çok 
teknik birimleri örgütlendiren, yönetim ve finanse eden ve bunlara sahip olan 
bir varl�kt�r (Akat ve ark, 1994). 

 
3. G� R��� MC�  (MÜTE � EBB� S) 

�lk kez ortaça� da kullan�lan bu kelimenin “entreprendere” kökünden 
geldi� i yani “i�  yapan” anlam�na geldi� i görülür. Bu tan�m zaman içinde 
de� i� mi� , geli� mi�  ve özellikle yirminci yüzy�lda daha çok risk alma, yenilikleri 
yakalama, f�rsatlar� de� erlendirme ve tüm bunlar�n hayata geçirilme süreci 
olarak adland�r�lmaya ba� lanm�� t�r (www.insankaynaklar�.com.tr). 
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Giri� imcilerin faaliyette bulunabilmeleri için üretim faktörlerinin temin 
edilerek, belirli bir düzen içerisinde yönlendirilmesi gerekmektedir. Neyin, 
nas�l, ne zaman ve niçin üretilece� ine karar veren, bu konuyla ilgili çal�� malar 
yapan, ki� ilere ihtiyaç duyulmaktad�r. Bu ki� ilere “giri� imci” ad� verilmektedir. 
Giri� imci, “bir mal veya hizmeti üretmek, pazarlamak için kendine ait ya da 
ba� ka ki� i ya da kurumlardan sa� lad�� � sermaye ile üretim faktörlerini bir araya 
getiren, bu faaliyeti yaparken ortaya ç�kabilecek kar ve zarar� göze alan ki� i” 
olarak tan�mlanabilir (Dinçer ve Fidan, 2000). 

Giri� imci, toplumun gereksinim duydu� u, dolay�s�yla talep edilebilir bir 
mal� veya hizmeti bulup onu üretmeye giri� en ve yarat�c�l�� � ile buna önayak 
olan ki� i olarak da tan�mlanabilir. Üretim faktörlerinden biri olarak kabul edilen 
giri� imci, mal ve hizmet üretmek veya pazarlamak amac�yla di� er üretim 
faktörlerini ele geçirip birle� tirir, kar amac� güder ve risklere katlan�r. Kurdu� u 
giri� imin dolay�s�yla kendi amac�na ula� abilmesi için giri� imcinin pazar�n 
gereksinimlerini görebilen, insanlar�n isteklerinde ortaya ç�kan de� i� iklikleri 
sezebilen ve bunu de� erlendirebilen ki� i olmas� gerekmektedir. Amaca 
ula�abilmesi için giri� imini ba� ar�yla yönetmek zorundad�r. Bu nedenle 
giri� imci “karl� gördü� ü bir i�  için sermayesini ve eme� ini riske ederek pazara 
kat�lma cesaretini gösteren ki� i” olarak da tan�mlanabilir (Alpagun, 1998). 

�nsanlar� giri� imci olmaya yönlendiren ve bu konuda ba�ar�l� k�lan en 
önemli etken ki� inin “giri � imcilik kapasitesi”dir denebilir. Hemen hemen herkes 
belli miktarda üretim arac�n�n (emek, sermaye, toprak) sahibidir. Ki� i sahip 
oldu� u miktarda bu araçlar� belli bir bedel kar� �l� � �nda ba� kalar�na kiralayabilir 
ya da sahip oldu� u üretim araçlar�n� ba� kalar�ndan kiralayacaklar�yla 
birle� tirerek kendi kullanabilir. Asl�nda her iki durumda da ki� i belli bir gelir 
elde eder. Sahip oldu� u üretim araçlar�n� ba� kalar�na kiralamas� ile kendi 
kullan�m�nda tutmas� sonucu elde edilen gelir fark�, ki� inin giri� imcilik 
kapasitesi olarak adland�r�lmaktad�r. Bu kapasite bizzat ki� iyle ilgilidir ve ba� ka 
bir i� letme için hiçbir de� eri yoktur. �nsanlar sahip oldu� u bu giri� im 
kapasitesinden yararlanarak ba� �ms�z çal�� ma hayallerini gerçekle� tirmek, 
yeteneklerini kan�tlamak ya da yarat�c�l�klar�n� ortaya koymak amac�yla i�  
hayat�na at�lmaya karar verirler. Bununla beraber, sahip olunan giri� imcilik 
kapasitesi herkes için ayn� düzeyde de� ildir. Bu konuda yap�lan ara� t�rmalarda, 
ba� ar�l� kabul edilen giri� imcilerin belli ortak özelliklerinin oldu� u ortaya 
konulmu� tur. Bu nedenle i�  hayat�na soyunmaya karar vermeden önce ki� inin 
bu özelliklerin neler oldu� unu bilmesinde ve bunlar� kendi özellikleriyle 
kar� �la� t�rmas�nda yarar bulunmaktad�r (Alpagun, 1998) 

 
3.1. G� R��� MC� N� N FONKS�YONLARI 

Halk aras�nda yaln�zca paras� (sermayesi) olanlar�n giri� imci 
olabilecekleri konusunda oldukça yayg�n, ancak yanl��  olan bir kan� 
bulunmaktad�r. Giri� imci kendi eme� i, sermayesini kullanabilece� i gibi, 
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yapaca� � anla� malarla üretim faktörlerini sahiplerinden kiralayabilir. Üretim 
faktörlerini kiralama durumunda giri� imci; eme� e; ücret, sermayeye; faiz, do� al 
kaynaklara (toprak); kira öder. Bu ödemeleri yapt�ktan sonra, kalan miktar (kar) 
giri� imcinin eme� ini ve sermayesini risk etmesi kar� �l� � �n� olu� turur. Böylece, 
giri� imci kavram�, ba� ta kendi eme� i ve sermayesi olmak üzere, toplumsal 
kaynaklar� kullanarak mal veya hizmet üretimini yönlendiren ki� ileri kapsar 
(Alpagun, 1998). 

Toplumda giri� imci rolünü oynayan yüklendikleri i� lerin bütünü 
giri� imcinin fonksiyonu olarak adland�r�l�r. Ça� da�  bir giri� imciden yerine 
getirmesi beklenen fonksiyonlar � öyle s�ralanabilir (� im� ek, 1999). 

�  Yeni mal üretmek veya bilinen mal ve hizmetlerin niteliklerini 
(kalitelerini) yükseltmek, 

�  Yeni üretim yöntemleri geli� tirmek ve uygulayabilmek, 
�  Endüstride yeni organizasyonlar yapmak, 
�  Yeni pazar bulmak, 
�  Hammaddelerin ve benzeri maddelerin sa� lanaca� � yeni kaynaklar 

bulmak. 
 
Bu geleneksel fonksiyonlar�n yan�nda günümüzde giri� imcilerin ça� da�  

say�labilen ilave baz� fonksiyonlar� da yerine getirmesi beklenir. Bu 
fonksiyonlar ise (� im� ek, 1999); 

�  �� letmenin geli� im stratejilerini belirlemek, 
�  Yönetim ve organizasyon politikalar�n� belirlemek, 
�  Çevrenin i� letmeye sundu� u f�rsatlar� izleyip bunlardan yararlanmak 

ve tehditleri bertaraf etmek veya etkisiz k�lmak, 
�  Teknolojide geli� me ve de� i� meleri izlemek ve i� letmenin de� i� en 

ko� ullara uyumunu sa� lamakt�r. 
 
Giri� imci ki� ilerin farkl� ki� ilik özelliklerine sahip olduklar� aç�kt�r. Bu 

ki� ileri yönlendiren ve harekete geçiren ki� ilikleridir. 1999’da Do� u 
Almanya’da Utsch ve arkada� lar� küçük ölçekli giri� imciler ve yöneticiler 
üzerinde yapt�klar� ara� t�rmada, giri� imcilerin “ba�ar� yönelimi”, “yeterlilik 
duygusu” ve “kontrolden kaç�nma” gibi özelliklere sahip oldu� unu 
bulmu� lard�r. Ayn� tarihlerde Becherer ve Mauer, proaktif ki� ilikle gerek 
bireysel, gerek kurumsal giri� imcili � in paralel özellikler gösterdi� ini ortaya 
koymu� lard�r. Proaktif ki� ilik, çevresinde de� i� ime neden olacak bir etki 
yaratmak için harekete geçen insanlar� tan�mlar (http://www.baltas-baltas.com). 

Kuzey Amerika, Orta Avrupa ve Güneydo� u Asya’da giri� imciler ve üst 
düzey � irket yöneticileriyle yap�lan bir ara� t�rmaya göre proaktif insan 
(http://www.baltas-baltas.com); 

�  Sürekli de� i� im f�rsatlar� kollar,  
�  De� i� ime odakl� hedefler belirler,  
�  Problemleri öngörür ve önler,  
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�  Farkl� i� ler yapar ya da i� leri farkl� yapar,  
�  Harekete geçer,  
�  Hedefe ula� ana kadar u� ra�may� ve çaba göstermeyi sürdürür,  
�  De� i� imi tasarlamak ve ba� latmakla kalmaz, sonuna erdirir ve 

ba� ar�r.  
 
3.2. G� R��� MC� N� N EKONOM � DEK�  YER�  

�ktisat teorisinde giri� imcilik kavram� yüzy�l� a� k�n süredir kullan�lmas�na 
ra� men uzun y�llar boyunca incelenmeyen, toplum içinde fazla bilinmeyen veya 
kabul görmeyen bir konu olarak kalm�� , ancak son y�llarda birçok ülkenin 
devlet politikalar�n�n merkezinde yer alan bir konu haline gelmi� tir (Müftüo� lu 
ve ark, 2005). 

Giri� imcilik, daha do� rusu özel giri� imcilik ekonomik büyüme ve 
kalk�nman�n motorudur. Yenilik ve yarat�c�l�� �n kayna� �d�r. Bir ülkede “hür 
te� ebbüs” olarak ifade edilen rekabete dayal� özel giri� imcilik ne kadar geli� irse 
o ülkede ekonomik refah düzeyi de o ölçüde yükselir. Özel mülkiyetin, 
dolay�s�yla özel giri� imcili � in olmad�� � ve/veya yetersiz oldu� u ülkelerde 
ekonomik refah düzeyinin dü� ük oldu� u gerçe� i art�k hepimiz taraf�ndan 
bilinmektedir (http://www.canaktan.org). 

Özel giri� imcilik, özel ç�karlar�n maksimizasyonu demektir, fakat bu ayn� 
zamanda toplumsal ç�kar�n maksimize edilmesine de imkân sa� lar. �ktisat 
biliminde “homo economicus” olarak adland�r�lan giri� imci tipi asl�nda bir 
taraftan kendi ç�kar� için çal�� �rken, öte yandan toplumun ç�kar�na da hizmet 
etmektedir (http://www.canaktan.org). 

Liberal felsefenin öncülerinden ve modern iktisat biliminin kurucusu 
olarak kabul edilen Adam Smith, ünlü Milletlerin Zenginli� i adl� eserinde özel 
giri� imcilerin “görünmez eli” sayesinde ekonomik refah düzeyinin artaca� �n� � u 
� ekilde anlat�r (http://www.canaktan.org). 

 
“Her giri � imci sahip oldu� u sermayeyi en yüksek üretim ve kar 

sa� layaca� � alanlara yönlendirir. Giri� imci bunu yaparken, ne toplumun 
ç�kar�n� art�rmay� amaçlar, ne de bunu ne ölçüde yapt�� �n� bilir. Giri � imci 
sadece kendi özel ç�kar�n� gözetir ve bu amac�n� gerçekle� tirirken “görünmez 
bir el” onun hiç dü� ünmedi� i ba� ka amaçlara da hizmet etmesini sa� lar”. 

 
Bilgiye dayal� ekonomik ortamda ba� ar�l� olabilmek için yarat�c� ve 

yenilikçi giri� imcili � in te� vik edilmesi � artt�r. Giri� imci ekonomiyi kurarken 
küçük veya büyük, yeni veya eski firmalar�n ayr�m� olmaks�z�n “yenilikler 
yapan giri� imci firmalar” olu� turmak gerekecektir. Özellikle yenilikler yapmak 
ana hedefler aras�nda olmal�d�r, çünkü dünyan�n bugün ula� t�� � rekabet 
ortam�nda ancak ve ancak yeni de� erler üretebilen, katma de� eri art�ran ve 
rekabet gücünü sürekli iyile� tirebilen, daha önemlisi farkl�la� t�ran yenilikleri 
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yapabilen giri� imler ba� ar�l� olabileceklerdir. Bunun için de giri� imcilerin 
say�s�n� art�ran ve bulunduklar� ekonomik, politik ve sosyal ortam� iyile� tirerek 
giri� imcilere destek olan bir altyap�n�n kurulmas� sa� lanmal�d�r (DPT, 2004). 

Endüstriyel yap�n�n iyile� tirilmesi, rekabet gücünün art�r�lmas� ve 
ekonomik büyümenin h�zland�r�larak istihdam ve gelir düzeyinin art�r�lmas�na 
yol açmak için ülkelerin önem vermesi gereken konular�n ba� �nda giri� imcilik 
ve yenilik gelmektedir (DPT, 2004). 

Yo� un giri� imci dinamizmi ve h�zl� ekonomik büyüme aras�ndaki ili� ki, 
giri� imcili � in ekonomik geli� menin yak�t� oldu� unu, istihdam ve refah art�� � 
yaratt�� � genel olarak kabul edilen bir konu durumuna gelmi� tir. Bu kabule 
göre, giri� imcilik ve yenilikler ekonominin yarat�c� sürecinin merkezinde yer 
almakta ve yeni i�  olanaklar� yaratmaktad�r. Giri� imciler f�rsatlar� hisseden ve 
yeni piyasalar yaratabilmek için, yeni ürünler ve üretim süreçleri geli� tirebilmek 
için risk alan ki� ilerdir. Bütün bunlardan ç�kar�lacak sonuç ise, giri� imcili � in 
ekonomik geli� mede önemli bir rol oynad�� �d�r (Müftüo� lu ve ark, 2005). 

Neredeyse tüm geli� mi�  ekonomilerde yeni ve küçük i� letmeler tüm 
i� letmelerin %90’�na yak�n�n� olu� turmaktad�r. AB ülkeleriyle ilgili son 
zamanlarda yap�lan bir çal�� mada GSYIM’da meydana gelen y�ll�k de� i� menin 
%83’ünü küçük ölçekli i� letmelerin sat��  gelirlerinden kaynakland�� � 
görülmektedir. Ayr�ca dünya ölçe� inde, eldeki verilerden yeni ve küçük ölçekli 
i� letmelerin yeni istihdam olanaklar�n�n en büyük kayna� � oldu� u 
anla� �lmaktad�r (Müftüo� lu ve ark, 2005). 

 
4. SONUÇ 

Giri� imciler serbest pazar sa� l�kl� i � leyi� inin teminat� olduklar� kadar, 
demokratik hür toplumun vazgeçilmez unsurlar�d�rlar. Onlar dinamik at�lgan 
yap�lar�, yarat�c� güçleri ve i�  bitirici nitelikleriyle, toplumun kaynaklar�n� 
üretime yönlendirirler, ürettikleri mal ve hizmetlerin niceli� ini ve niteli� ini 
art�rarak, toplumun refah düzeyinin yükselmesine katk�da bulunurlar (Alpagun, 
1998). 

Globalle� menin boyutlar� geni� ledikçe ve ölçek ekonomilerine itibar 
azald�kça, giri� imcili � in sosyal ve politik yararlar� daha belirgin biçimde ortaya 
ç�kmakta ve kabul görmektedir. Bu ba� lamda ele al�nd�� �nda, giri� imcisi bol 
ülkelerin gelece� i güçlü olan ülkelerdir, denebilir. Bu nedenle, ülkemizin 
yirmibirinci yüzy�l�n dünya payla� �m sistemine ortak olabilmesi daha çok 
say�da giri� imcinin varl�� �n� gerekli k�lmaktad�r. Öte yandan, ülkelerin dünya 
güç sistemindeki yerini ekonomik gücün belirledi� i günümüzde, Türkiye’nin 
hak etti� i yeri almas� da yine ülkeyi ekonomik yönden daha güçlü k�lacak 
giri� imlerin varl�� �na ba� l�d�r. Bunun sa� lanmas� ise, toplumun giri� im 
kültürünü daha yayg�n biçimde geli� tirmesini zorunlu k�lmaktad�r (Alpagun, 
1998). 
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