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Özet 
 

Deniz suyu etkisinde kalmış odunsu 
bitkilerin anatomisi hakkında yeteri kadar 
çalışma bulunmamaktadır. Bu araştırma ile Batı 
Karadeniz Bölgesi’nin kıyı ekosistemlerinde 
serpinti halindeki deniz suyunun odun 
anatomisine etkileri incelenmiştir. Aynı türün 
kıyı ve iç kesimden alınan odun örneklerinde 
yapılan ölçümler bağımsız t-testi ile 
karşılaştırılmıştır. İncelenen 12 türün çoğunda 
deniz suyu etkisinde kalan örneklerin kseromorfi 
değerlerinin daha yüksek olduğu belirlenmiştir. 
Bu bireylerde çoğunlukla trahe çaplarının daha 
dar ve birim alandaki trahe sayılarının daha fazla 
olması, iletimde emniyeti sağlamak üzere, trahe 
hücrelerindeki değişim yoluyla kıyı 
ekosistemine uyum sağlanmasının bir sonucu 
olabilir. 

Anahtar Kelimeler: Odun anatomisi, ekoloji, 
Batı Karadeniz Bölgesi. 

 

Abstract 
 

Little is known about the anatomy of woody 
plants exposed to salt-spray in coastal ecosystems. The 
aim of this study is to investigate vessel morphology of 
some woody plants exposed to salt-spray in coastal 
ecosystems of the western Black Sea Region of Turkey. 
Wood samples from coastal region compared to their 
interior counterparts with independent t-test. Majority of 
samples exposed to salt-spray have narrower but higher 
number of vessels in their secondary xylems, and thus 
they had higher values of xeromorphy. The results show 
that the water-conducting system of the examined 
species varies and adapts to the site conditions under 
salt-spray in the region. This can be partly attributable 
plant response to ensure hydraulic safety in the stress 
conditions of the coastal sites. 

Keywords: Wood anatomy, ecology, Western Black 
Sea Region.    

 1. Giriş  

Yetişme ortamı koşullarının bir bölgeden diğerine veya bir yıldan başka bir yıla 

farklılık göstermesi aynı türün odunları arasında bazı anatomik değişimlerin ortaya 

çıkmasına neden olabilmektedir (Creber ve Chaloner, 1984; Schweingruber, 2007). 

Anatomik özelliklerde yetişme ortamı farklılığından kaynaklanan değişimlerin odunun 

kullanım özelliklerini etkilediği de bilinmektedir (Topaloğlu ve ark., 2014). Bu bağlamda 



2 
 

 

her bir yetişme ortamı faktörünün ayrı ayrı etkisinin veya birden fazla değişkenin ortak 

etkileşiminin odunsu bitkilerin sekonder ksileminde neden olduğu değişimleri belirlemek 

büyük önem taşımaktadır. Bu tür çalışmalar hem farklı amaçlarla (paleontolojik, arkeolojik, 

kriminal vb) yapılacak odun teşhislerine katkı yapacak, hem de aynı türün farklı yetişme 

ortamlarında oluşan odunlarının nerelerde ve nasıl kullanılması gerektiği hakkında önemli 

bilgiler sağlayacaktır. 

Odunda çevresel faktörlere bağlı olarak oluşan değişimleri ortaya çıkarmak amacıyla; 

ekolojik odun anatomisi kapsamında pek çok çalışma yapılmıştır (Baas, 1973, 1976, 1982; 

Baas ve ark., 1983; Carlquist, 1966, 1975, 1977, 1980, 1988; Carlquist ve DeBuhr, 1977; 

Lindorf, 1994; Şanlı, 1977; Yaltırık, 1970). Bu tür çalışmaların birçoğunda; enlem veya 

yükseltiye bağlı olarak anatomik özelliklerde ortaya çıkabilecek farklılıklar tür düzeyinde 

ve/veya cins ve familya düzeyinde incelenmektedir (Graaf ve Baas, 1974; Noshiro ve ark., 

1995; Noshiro ve Suzuki, 1995; Noshiro ve Baas, 2000; Serdar, 2007; Rodriquez ve ark., 

2006; Yaman, 2006). Diğer taraftan herhangi bir habitat veya floradaki tüm odunsu taksonlar 

ekolojik odun anatomisi kapsamında incelenerek; vulnerabilite ve mezomorfi oranları ve 

bazı anatomik özellikler (trahe çapı, birim alandaki trahe sayısı, trahe hücre uzunluğu, trahe 

gruplaşma oranı, vasisentrik veya vaskular traheidlerin varlığı, helikal kalınlaşma, 

perforasyon tipi vb.) yardımıyla taksonların bulundukları habitata adaptasyonlarıyla ilgili 

yorumlar yapılmaktadır (Carlquist ve Hoekman, 1985; Erşen Bak ve Merev, 2013). Ayrıca, 

son yıllarda geliştirilen, trahe hücrelerinin yüzey-hacim oranı (S/V) ve buna bağlı olarak 

hesaplanan kseromorfi değeri de ekolojik odun anatomisi çalışmalarında kullanılabilme 

potansiyeli taşımaktadır (Yaman, 2008). 

Liphschitz ve Waisel (1970) yetişme ortamındaki tuz yoğunluğunun odunsu bitkilerde 

sadece kambiyum faaliyetini baskılamakla kalmadığını, aynı zamanda kambiyumdan 

üretilen hücrelerin anatomisini de değiştirdiğini ifade etmiştir. Örneğin; tuza maruz kalmış 

Fırat kavağında (Populus euphratica Oliv.) odun; dağınık traheli olmaktan ziyade halkalı 

trahelidir. Benzer biçimde Kozlowski (1997) yetişme ortamındaki yüksek tuz yoğunluğunun 

ksilem hücrelerinin anatomik özelliklerinde değişimlere neden olabileceğini, örneğin; 

normal olarak dağınık traheli olan bir türün halkalı traheli özellik gösterebileceğini ifade 

etmiştir. Ogden (1980) deniz suyu etkisi nedeniyle Beyaz Meşe (Quercus lobata Née) ve 

Kaliforniya Meşesinde (Quercus agrifolia Née) büyüme formunun değiştiği ve yaprakların 

zarar gördüğünü bildirmiştir. Cihan ve Akkemik (2013) şimdiki çalışmada da incelenen bazı 

türlerin Karadeniz kıyı ekosistemleri ve Akdeniz bölgesinde yetişenleri arasında anatomik 

farklılıklar bulunduğunu belirlemiştir.  
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Dolayısıyla bu çalışmanın amacı, ekolojik odun anatomisi çerçevesinde nispeten daha 

az çalışılan bir konu olan karaya doğru serpinti halinde gelen deniz suyunun bitkilerin su 

iletim sistemlerinde meydana getirdiği değişimleri belirlemektir. 

2. Materyal ve Yöntem 

Örnekleme alanları Batı Karadeniz Bölgesinin (Kastamonu, Bartın, Zonguldak, Bolu, 

Adapazarı ve İzmit) kıyı kesiminden seçilmiştir. Serpinti halinde veya dalga şeklinde deniz 

suyunun etkisi altında yetişen bitkilerin anatomik özellikleri kıyıdan 3-5 km içerden alınan 

örneklerle karşılaştırılmıştır. Her tür için kıyıdan 3, iç kısımlardan 3 olmak üzere toplam 6 

örnek alınmıştır (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Karadeniz kıyı ekosistemlerinde deniz suyunun anatomik özelliklere etkisini 
belirlemek için odun örneklemesi yapılan sahalar 

Odun 
örneği 

Enlem / 
boylam 

İl / ilçe Sahalar 
Rakım 
(m) 

Yetişme ortamı 

S. alba 41011'09 N 
30014'48 E 

İzmit / 
Kefken 

Kefken Kumul 1 Kumul 
Kontrol  4 km içeride 20 Tarla Kenarı 
A. 
glutinosa 
P. latifolia 

41004'26 N 
31001'02 E 

Adapazarı / 
Kocaali 

Paşalar 1 Taşlık 

Kontrol  5 km içeride 30 Dere K. ve Mera 
A. 
glutinosa 
A. unedo 
L. nobilis 
S. alba 

41019'45 N 
31028'01 E 

Zonguldak / 
Ereğli 

Köseağzı Koyu 1 Kumul ve Taşlık 

Kontrol  4 km içerisi  30-40 Baltalık Orman 
T. 
tomentosa 41036'47 N 

32009'24 E 
Bartın/ 
Merkez 

Magoda 4 Taşlık ve Kumul 

Kontrol  
Magoda’nın 4km güney 
doğusu 

25 
Yapraklı Karışık 
Orman 

P. alba 
S. alba 

 
41038'01 N 
32010'51 E 

Bartın/ 
Merkez 

Güzelcehisar 1 Kumul ve Taşlık 

Kontrol  
Güzelcehisar’ın 4km 
güneyi 

30 Yol kenarı, ağaçlık 

A.unedo 
E.arborea 
P. tremula 
S.junceum 

41046'31 N 
32028'07 E 

 
Bartın/ 
Amasra 
 

Çakraz 1 Kumul  

Kontrol    
Çakraz’ın 3-5 km güney 
bölümü 

20 
Pseudomaki alanı 
ve orman 

E.arborea 
P.latifolia 
S.alba 

 
41047'57 N 
32030'15 E 

 
Bartın/ 
Amasra 
 

Çakraz/Akkonak Koyu 0 Kumul ve Kayalık 

Kontrol  Akkonak Köyü 40 Bozuk B. Orman 
F. carica 
P. alba 

41049'44 N 
32037'13 E 

Bartın/ 
Kurucaşile 

Karaman Koyu 1 Kumul ve Taşlık 
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Çizelge 1 (devamı). Karadeniz kıyı ekosistemlerinde deniz suyunun anatomik özelliklere 
etkisini belirlemek için odun örneklemesi yapılan sahalar 

Kontrol    Karaman Köyü 20 Bozuk Orman 
T.smyrnensis 41056'24 N 

33005'21 E 
Kastamonu/ 
Cide 

Aydost Koyu 0 Kumul 
Kontrol  Aydost Deresi 10 Dere kenarı, koydan 3 km içeride 
F. carica 41058'28 N 

33012'21 E 
Kastamonu/ 
Cide 

Doğanyurt/Çayyaka 2 Kayalık 
Kontrol  Çayyaka Yolu 10 Yol kenarı 

3. Bulgular 

3.1. Adi Kızılağaç (Alnus glutinosa (L.) Gaertn) 

Yıllık halka sınırları belirgin; yalancı özışınlarının bulunduğu kısımlarda yıllık halka 

sınırları dalgalı, odun dağınık traheli, radyal yönde uzun trahe grupları yanı sıra küme 

biçiminde gruplar, perforasyon tablası skalariform, traheler arası geçitler almaçlı ve 

karşılıklı; geçit şekli daire veya köşeli, özışını-trahe geçitleri çok sayıda; belirgin kenarlı ve 

daha küçük, temel lif dokusu libriform lifleri, boyuna paranşim apotraheal-dağınık, 

özışınları tek sıralı (uniseri) ve homojen, yalancı özışınları mevcuttur. 

Deniz kıyısından alınan odun örneklerinin TTÇ (P-değeri = 0.0001), TRÇ (P-değeri 

= 0.0001) ve TS (P-değeri = 0.0001) değerlerinin iç kesimden alınan örneklere kıyasla 

sırasıyla % 19, % 27 ve % 24 düşük olduğu belirlenmiştir. Türün kseromorfi değeri deniz 

kıyısında %2 daha düşüktür. 

Çizelge 2. Karadeniz kıyı ekosistemlerinde deniz suyu etkisinde kalan adi kızılağaç 
odununun anatomik özellikleri (ortalama ± standart sapma) 

Değişkenler Deniz Kenarı İç Kesim 

TTÇ (µm)  44,25± 8,19 54,50± 7,84 
TRÇ (µm)  54,65±14,04 74,90±13,57 
TSmm-2  92,50±17,53 121,07±17,87 
VUL  0,478 0,450 
S / V  0,082 0,064 
KSERO  7,61 7,77 
TGR  1,60± 0,95 1,98± 1,65 
THÇ (µm)   2,16± 0,32 2,05± 0,28 
KGÇ (µm)  5,22± 0,44 5,78± 0,36 

TTÇ: Trahe Teğet Çapı, TRÇ: Trahe Radyal Çapı, TS: Trahe Sayısı mm-2, VUL: Vulnerabilite Oranı, S/V: 
Trahe Hücrelerinde Yüzey-Hacim Oranı, KSERO: Kseromorfi Oranı, TGR: Trahe Gruplaşma Oranı, THÇ: 
Trahe Hücre Çeperi Kalınlığı, KGÇ: Traheler arası Geçit Çapı 

3.2. Kocayemiş (Arbutus unedo L.)  

Yıllık halka sınırları belirgin, odun dağınık traheli. Traheler tek tek bulunmakla 

birlikte radyal ve küme biçiminde gruplaşmalar da yapar, trahelerin enine kesitteki 

görünüşleri köşeli, traheler arası geçitler alternat, perforasyon tablası basit (nadiren 

skalariform perforasyona da rastlanılır), trahe hücrelerinde belirgin helikal kalınlaşmalar 

var. Temel lif dokusu çoğunlukla libriform lifleri yanı sıra traheid liflerinden oluşur; traheid 
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liflerinde de helikal kalınlaşmalar bulunur. Özışınları heterojen, tek sıralı (uniseri) ve çok 

sıralı (multiseri)’dır. Boyuna paranşim az sayıda ve apotraheal – dağınık. Özışını paranşim 

veya boyuna paranşim hücrelerinde kristal bulunmaktadır. 

Deniz kıyısından alınan odun örneklerinin TTÇ (P-değeri = 0.002), TRÇ (P-değeri = 

0.010) ve TS (P-değeri = 0.295) değerlerinin iç kesimden alınan örneklere kıyasla sırasıyla 

% 20, % 21 ve % 11 düşük olduğu belirlenmiştir. Türün kseromorfi değeri deniz kıyısında 

% 11 daha yüksektir. 

Çizelge 3. Karadeniz kıyı ekosistemlerinde deniz suyu etkisinde kalan kocayemiş odununun 
anatomik özellikleri (ortalama ± standart sapma) 

Değişkenler Deniz Kenarı İç Kesim 
TTÇ (µm)  31,40± 9,48 39,37± 8,20 
TRÇ (µm)  39,27±14,28 49,50±15,02 
TSmm-2  78,25±28,08 88,20±11,61 
VUL  0,401 0,446 
S / V  0,115 0,092 
KSERO  9,02 8,10 
TGR  1,36± 0,75 1,10± 0,31 
THÇ (µm)  3,31± 0,67 2,75± 0,44 
KGÇ (µm)  5,59± 0,80 6,31± 0,90 

TTÇ: Trahe Teğet Çapı, TRÇ: Trahe Radyal Çapı, TS: Trahe Sayısı mm-2, VUL: Vulnerabilite Oranı, S/V: 
Trahe Hücrelerinde Yüzey-Hacim Oranı, KSERO: Kseromorfi Oranı, TGR: Trahe Gruplaşma Oranı, THÇ: 
Trahe Hücre Çeperi Kalınlığı, KGÇ: Traheler arası Geçit Çapı 

3.3. Ağaç Fundası (Erica arborea L.) 

 Yıllık halka sınırları belirgin değil veya az belirgin, odun dağınık traheli, trahelerin 

enine kesitteki görünümü köşeli, perforasyon tablası basit, özışınları heterojen; uniseri ve 

multiseri, temel lif dokusu traheid lifleri, boyuna paranşim apotraheal dağınık ve kesik zincir 

şeklindedir. 

Deniz kıyısından alınan odun örneklerinin TTÇ (P-değeri = 0.0001) ve TRÇ (P-değeri 

= 0.0001) değerleri iç kesimden alınan örneklere kıyasla sırasıyla % 26 ve % 28 düşük iken, 

TS (P-değeri = 0.0001) değeri % 49 yüksektir. Türün kseromorfi değeri ise deniz kıyısında 

% 104 daha yüksektir. 
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Çizelge 4. Karadeniz kıyı ekosistemlerinde deniz suyu etkisinde kalan ağaç fundası 
odununun anatomik özellikleri (ortalama ± standart sapma) 

Değişkenler Deniz Kenarı İç Kesim 
TTÇ (µm)  26,85± 5,65 36,25± 6,40 
TRÇ (µm)  32,82± 8,48 45,62±10,79 
TSmm-2  118,30±25,58 79,30±15,30 
VUL  0,136 0,100 
S / V  0,227 0,457 
KSERO  16,10 7,90 
TGR  1,06± 0,24 1,05± 0,22 
THÇ (µm)  3,59± 0,53 3,25± 0,64 
KGÇ (µm)  5,22± 0,30 Ölçülemedi 

TTÇ: Trahe Teğet Çapı, TRÇ: Trahe Radyal Çapı, TS: Trahe Sayısı mm-2, VUL: Vulnerabilite Oranı, S/V: 
Trahe Hücrelerinde Yüzey-Hacim Oranı, KSERO: Kseromorfi Oranı, TGR: Trahe Gruplaşma Oranı, THÇ: 
Trahe Hücre Çeperi Kalınlığı, KGÇ: Traheler arası Geçit Çapı 

3.4. İncir (Ficus carica L.) 

 Yıllık halka sınırları az belirgin, odun yarı-halkalı traheli, radyal trahe grupları yanı sıra tek 

tek bulunan traheler, trahe çeperleri oldukça kalın, basit perforasyon tablası, traheler arası 

geçitler (daire veya elips şekilli) diyagonal ve karşılıklı dizilişli, temel lif dokusu libriform 

lifleri, geniş tanjansiyal boyuna paranşim bantları, çoğunlukla multiseri heteroselüler 

özışınları; nadiren uniseri özışınları, boyuna paranşim ve özışını paranşimlerinde prizmatik 

kristaller. 

Deniz kıyısından alınan odun örneklerinin TTÇ (P-değeri = 0.001) ve TRÇ (P-değeri 

= 0.008) değerleri iç kesimden alınan örneklere kıyasla %14 düşük iken, TS (P-değeri = 

0.0001) değeri %76,5 yüksektir. Türün kseromorfi değeri ise deniz kıyısında %106 daha 

yüksektir.   

Çizelge 5. Karadeniz kıyı ekosistemlerinde deniz suyu etkisinde kalan incir odununun 
anatomik özellikleri (ortalama ± standart sapma) 

Değişkenler Deniz Kenarı İç Kesim 
TTÇ (µm)  75,60±21,19 87,87±17,20 
TRÇ (µm)  99,20±38,69 115,60±25,75 
TSmm-2  14,95± 2,95 8,47± 2,21 
VUL  5,06 10,37 
S / V  0,047 0,040 
KSERO  0,70 0,34 
TGR  1,58± 0,76 1,42± 0,69 
THÇ (µm)  7,62± 1,32 7,77± 1,43 
KGÇ (µm)  6,37± 0,72 5,92± 0,62 

TTÇ: Trahe Teğet Çapı, TRÇ: Trahe Radyal Çapı, TS: Trahe Sayısı mm-2, VUL: Vulnerabilite Oranı, S/V: 
Trahe Hücrelerinde Yüzey-Hacim Oranı, KSERO: Kseromorfi Oranı, TGR: Trahe Gruplaşma Oranı, THÇ: 
Trahe Hücre Çeperi Kalınlığı, KGÇ: Traheler arası Geçit Çapı 

3.5. Akdeniz Defnesi (Laurus nobilis L.)  

Yıllık halka sınırları belirgin, odun dağınık traheli, traheler genellikle radyal yönde (2-

3 ve 4’lü) veya küme biçiminde grup yapmakla birlikte tekli trahelere de oldukça sık 
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rastlanılır, traheler enine kesitte daire veya oval şekilli, perforasyon tablası basit; nadiren 

skalariform, traheler arası geçitler alternat, temel lif dokusu libriform lifleri, özışınları 

heterojen; multiseri ve uniseri; uç kısımlarda yağ hücreleri bulunur, boyuna paranşim 

paratraheal – dağınıktır. 

Deniz kıyısından alınan odun örneklerinin TTÇ (P-değeri = 0.182) ve TRÇ (P-değeri 

= 0.160) değerleri iç kesimden alınan örneklere kıyasla sırasıyla %7 ve %10 düşük iken, TS 

(P-değeri = 0.151) değeri %8 yüksektir. Türün kseromorfi değeri ise deniz kıyısında %18 

daha yüksektir. 

 Çizelge 6. Karadeniz kıyı ekosistemlerinde deniz suyu etkisinde kalan Akdeniz defnesi 
odununun anatomik özellikleri (ortalama ± standart sapma) 

Değişkenler Deniz Kenarı İç Kesim 
TTÇ (µm)  51,90±11,86 56,00±10,52 
TRÇ (µm)  62,45±18,68 69,50±18,89 
TSmm-2  35,00± 3,87 32,40± 5,72 
VUL  1,48 1,73 
S / V  0,071 0,065 
KSERO  2,48 2,10 
TGR  1,40± 0,70 1,48± 0,68 
THÇ (µm)  4,66± 0,89 5,81± 0,98 
KGÇ (µm)  6,25± 0,50 6,87± 0,51 

TTÇ: Trahe Teğet Çapı, TRÇ: Trahe Radyal Çapı, TS: Trahe Sayısı mm-2, VUL: Vulnerabilite Oranı, S/V: 
Trahe Hücrelerinde Yüzey-Hacim Oranı, KSERO: Kseromorfi Oranı, TGR: Trahe Gruplaşma Oranı, THÇ: 
Trahe Hücre Çeperi Kalınlığı, KGÇ: Traheler arası Geçit Çapı 

3.6. Akçakesme (Phillyrea latifolia L.) 

Yıllık halka sınırları belirgin, odun dağınık traheli, traheler çoğunlukla tek tek bulunur; 

nadiren küçük trahe gruplarına da rastlanır, traheler yıllık halka içerisinde dendritik alanlar 

oluşturur ve lif dokusu ile almaç yapar, trahelerin enine kesitleri köşeli, traheler arası geçitler 

alternat veya dağınık, perforasyon tablası basit, trahelerde ve vasisentrik traheidlerde helikal 

kalınlaşma var, temel lif dokusu libriform lifleri, özışınları 1-3 sıralı ve heterojen, boyuna 

paranşim apotraheal sınır paranşimi ve paratraheal dağınık, özışını ve boyuna paranşim 

hücrelerinde küçük prizmatik kristaller mevcuttur. 

Deniz kıyısından alınan odun örneklerinin TTÇ (P-değeri = 0.018) ve TRÇ (P-değeri 

= 0.012) değerleri iç kesimden alınan örneklere kıyasla sırasıyla %10 ve %13 düşük iken, 

TS (P-değeri = 0.031) değeri %19 yüksektir. Türün kseromorfi değeri ise deniz kıyısında 

%34 daha yüksektir. 
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Çizelge 7. Karadeniz kıyı ekosistemlerinde deniz suyu etkisinde kalan akçakesme odununun 
anatomik özellikleri (ortalama ± standart sapma) 

Değişkenler Deniz Kenarı İç Kesim 
TTÇ (µm)  22,87± 4,10 25,50± 5,15 
TRÇ (µm)  26,60± 5,46 30,50± 7,79 
TSmm-2  112,33±22,86 94,60±17,47 
VUL  0,248 0,269 
S / V  0,163 0,144 
KSERO  18,32 13,68 
TGR  1,36± 0,54 1,20± 0,41 
THÇ (µm)  3,29± 0,69 2,81± 0,33 
KGÇ (µm)  5,83± 0,89 6,37± 0,49 

TTÇ: Trahe Teğet Çapı, TRÇ: Trahe Radyal Çapı, TS: Trahe Sayısı mm-2, VUL: Vulnerabilite Oranı, S/V: 
Trahe Hücrelerinde Yüzey-Hacim Oranı, KSERO: Kseromorfi Oranı, TGR: Trahe Gruplaşma Oranı, THÇ: 
Trahe Hücre Çeperi Kalınlığı, KGÇ: Traheler arası Geçit Çapı 

3.7. Akkavak (Populus alba L.) 

 Yıllık halka sınırları belirgin, odun dağınık traheli, radyal trahe grupları (2 – 3 ve 

4’lü) yanı sıra tek tek bulunan traheler, trahe enine kesitleri köşeli, perforasyon tablası basit, 

traheler arası geçitler büyük; poligonal ve alternat, özışınları uniseri ve homojen, temel lif 

dokusu libriform lifleri, boyuna paranşim az sayıda ve marjinal - terminal; nadiren 

apotraheal- dağınık. 

Deniz kıyısından alınan odun örneklerinin TTÇ (P-değeri = 0.480) ve TRÇ (P-değeri 

= 0.552) değerleri iç kesimden alınan örneklere kıyasla %6 yüksek iken, TS (P-değeri = 

0.099) değeri %8 daha düşüktür. Türün kseromorfi değeri deniz kıyısında %12 daha 

düşüktür. 

Çizelge 8. Karadeniz kıyı ekosistemlerinde deniz suyu etkisinde kalan akkavak odununun 
anatomik özellikleri (ortalama ± standart sapma) 

Değişkenler Deniz Kenarı İç Kesim 
TTÇ (µm)  59,85±17,75 56,62±15,61 
TRÇ (µm)  87,60±30,93 82,72±30,04 
TS/mm2  82,05± 9,79 88,80±11,08 
VUL  0,729 0,638 
S / V  0,057 0,060 
KSERO  4,70 5,37 
TGR  1,68± 0,77 1,50± 0,76 
THÇ (µm)  3,19± 0,73 2,75± 0,79 
KGÇ (µm)  10,62± 0,95 10,62± 0,66 

TTÇ: Trahe Teğet Çapı, TRÇ: Trahe Radyal Çapı, TS: Trahe Sayısı mm-2, VUL: Vulnerabilite Oranı, S/V: 
Trahe Hücrelerinde Yüzey-Hacim Oranı, KSERO: Kseromorfi Oranı, TGR: Trahe Gruplaşma Oranı, THÇ: 
Trahe Hücre Çeperi Kalınlığı, KGÇ: Traheler arası Geçit Çapı 

3.8. Titrek Kavak (Populus tremula L.)  

Yıllık halka sınırları belirgin, traheler tek tek veya radyal yönde grup yapar (2 - 3 - 4 

ve 5’li), enine kesitlerde traheler köşeli görünümde, traheler arası geçitler büyük; polygonal 

ve alternat, perforasyon tablası basit, özışınları uniseri ve homojen, özışını – trahe arasında 
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büyük basit geçitler var, boyuna paranşim apotraheal - dağınık; aynı zamanda marjinal – 

terminal konumlu, lif dokusu libriform liflerinden oluşmaktadır. 

Deniz kıyısından alınan odun örneklerinin iç kesimden alınan örneklere kıyasla TTÇ 

(P-değeri = 0.099) değeri %11 düşük iken, TRÇ (P-değeri = 0.397) ve TS (P-değeri = 

0.025) değeri sırasıyla %8 ve %13 yüksektir. Türün kseromorfi değeri deniz kıyısında %19 

daha yüksektir. 

Çizelge 9. Karadeniz kıyı ekosistemlerinde deniz suyu etkisinde kalan titrek kavak 
odununun anatomik özellikleri (ortalama ± standart sapma) 

Değişkenler Deniz Kenarı İç Kesim 
TTÇ (µm)  54,10±16,04 60,75±15,09 
TRÇ (µm)  81,60±28,98 75,75±19,50 
TSmm-2  95,00±14,15 83,90± 8,29 
VUL  0,569 0,724 
S / V  0,063 0,060 
KSERO  5,96 5,01 
TGR  1,97± 0,91 1,45± 0,82 
THÇ (µm)  2,81± 0,56 3,50± 0,60 
KGÇ (µm)  11,33± 0,86 10,69± 0,62 

TTÇ: Trahe Teğet Çapı, TRÇ: Trahe Radyal Çapı, TS: Trahe Sayısı mm-2, VUL: Vulnerabilite Oranı, S/V: 
Trahe Hücrelerinde Yüzey-Hacim Oranı, KSERO: Kseromorfi Oranı, TGR: Trahe Gruplaşma Oranı, THÇ: 
Trahe Hücre Çeperi Kalınlığı, KGÇ: Traheler arası Geçit Çapı 

3.9. Aksöğüt (Salix alba L.) 

Yıllık halka sınırları belirgin, odun dağınık traheli, traheler tek tek bulunur; aynı 

zamanda radyal ve teğet yönde veya küme biçiminde grup yaparlar (2-3 nadiren 4’lü), trahe 

enine kesitleri köşeli, perforasyon tablası basit, traheler arası geçitler alternat dizilişli; 

poligonal veya yuvarlak, özışınları uniseri ve heterojen, temel lif dokusu libriform lifleri, 

boyuna paranşim marjinal – terminal. 

Deniz kıyısından alınan odun örneklerinin TTÇ (P-değeri = 0.020) ve TRÇ (P-değeri 

= 0.007) değerleri iç kesimden alınan örneklere kıyasla sırasıyla %13 ve %18 düşük iken, 

TS (P-değeri = 0.0001) değeri %78 yüksektir. Türün kseromorfi değeri ise deniz kıyısında 

%109 daha yüksektir. 
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Çizelge 10. Karadeniz kıyı ekosistemlerinde deniz suyu etkisinde kalan aksöğüt odununun 
anatomik özellikleri (ortalama ± standart sapma) 

Değişkenler Deniz Kenarı İç Kesim 
TTÇ (µm)  55,35±14,52 63,75±14,31 
TRÇ (µm)  78,47±25,06 95,37±24,78 
TSmm-2  80,80±15,65 45,40± 7,40 
VUL  0,685 1,40 
S / V  0,062 0,053 
KSERO  5,05 2,42 
TGR  1,34± 0,62 1,50± 0,69 
THÇ (µm)  2,37± 0,55 2,69± 0,51 
KGÇ (µm)  9,23± 0,71 10,19± 0,42 

TTÇ: Trahe Teğet Çapı, TRÇ: Trahe Radyal Çapı, TS: Trahe Sayısı mm-2, VUL: Vulnerabilite Oranı, S/V: 
Trahe Hücrelerinde Yüzey-Hacim Oranı, KSERO: Kseromorfi Oranı, TGR: Trahe Gruplaşma Oranı, THÇ: 
Trahe Hücre Çeperi Kalınlığı, KGÇ: Traheler arası Geçit Çapı 

3.10. Katırtırnağı (Spartium junceum L.)  

Yıllık halka sınırları belirgin, odun halkalı traheli, traheler ilkbahar odununda küme 

teğet ve diyagonal yönde grup yapar; yaz odununda boyuna paranşimlerle ve vaskular 

traheidlerle birlikte diyagonal ve dendritik trahe alanları karakteristik, perforasyon tablası 

basit, trahelerde belirgin helikal kalınlaşmalar var, trahelerarası geçitler çoğunlukla alternat; 

dairemsi veya poligonal, özışınları heterojen; çoğunlukla multiseri ve biseri; nadiren uniseri, 

boyuna paranşim paratraheal-vasisentrik; ayrıca marjinal, boyuna paranşim hücreleri 

tabakalı yapı gösterir. 

Deniz kıyısından alınan odun örneklerinin TTÇ (P-değeri = 0.0001) ve TRÇ (P-değeri 

= 0.0001) değerleri iç kesimden alınan örneklere kıyasla sırasıyla %26 ve %31 düşük iken, 

TS (P-değeri = 0.022) değeri %36 yüksektir. Türün kseromorfi değeri ise deniz kıyısında 

%89 daha yüksektir. 

Çizelge 11. Karadeniz kıyı ekosistemlerinde deniz suyu etkisinde kalan katırtırnağı 
odununun anatomik özellikleri (ortalama ± standart sapma) 

Değişkenler Deniz Kenarı İç Kesim 
TTÇio (µm)  55,00± 7,74 82,50±10,23 
TTÇyo (µm)  29,75± 7,34 32,12± 4,73 
TTÇort (µm)  42,37± 4,49 57,31± 6,01 
TRÇio (µm)  66,12±10,65 101,12±12,71 
TRÇyo (µm)  32,00± 7,80 40,62± 8,15 
TRÇort (µm)  49,06± 6,24 70,87± 7,35 
TSio1/2mm2

  29,17± 8,89 19,67± 5,16 
TSyo1/2mm2

  16,67± 4,55 14,00± 2,53 
TSmm-2  45,83± 9,11 33,67± 5,46 
VULort  0,924 1,70 
S/Vio  0,067 0,044 
S/Vyo  0,130 0,112 
S/Vort  0,088 0,063 
KSEROio  3,90 1,74 
KSEROyo  4,33 3,14 
KSEROort  4,04 2,14 
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Çizelge 11 (devamı). Karadeniz kıyı ekosistemlerinde deniz suyu etkisinde kalan 
katırtırnağı odununun anatomik özellikleri (ortalama ± standart 
sapma) 

TGR  1,55± 0,76 1,45± 0,67 
THÇ (µm)  3,19± 0,80 3,44± 0,79 
KGÇ (µm)  6,56± 0,61 5,81± 0,72 

TTÇ: Trahe Teğet Çapı, TRÇ: Trahe Radyal Çapı, TS: Trahe Sayısı mm-2, VUL: Vulnerabilite Oranı, S/V: 
Trahe Hücrelerinde Yüzey-Hacim Oranı, KSERO: Kseromorfi Oranı, TGR: Trahe Gruplaşma Oranı, THÇ: 
Trahe Hücre Çeperi Kalınlığı, KGÇ: Traheler arası Geçit Çapı, io: ilkbahar odunu, yo: yaz odunu 

3.11. Gümüşi Ihlamur (Tilia tomentosa Moench)  

Yıllık halkalar belirgin, odun dağınık traheli, küme biçiminde grup yapan traheler (2-

3 ve 4’lü) yanı sıra tek tek bulunan traheler, trahe enine kesitleri köşeli, perforasyon tablası 

basit, trahelerde belirgin helikal kalınlaşma var, traheler arası geçitler alternat ve poligonal, 

temel lif dokusu libriform lifleri ve traheid lifleri, boyuna paranşimler apotraheal kesik zincir 

veya ince teğetsel bant şeklinde; ayrıca marjinal paranşim, özışınları multiseri ve homojen; 

özışınları yıllık halka sınırlarında genişlemektedir. 

Deniz kıyısından alınan odun örneklerinin TTÇ (P-değeri = 0.030) ve TRÇ (P-değeri 

= 0.242) değerleri iç kesimden alınan örneklere kıyasla sırasıyla %11 ve %7 düşük iken, TS 

(P-değeri = 0.831) değeri %1 yüksektir. Türün kseromorfi değeri ise deniz kıyısında %11 

daha yüksektir. 

Çizelge 12. Karadeniz kıyı ekosistemlerinde deniz suyu etkisinde kalan gümüşi ıhlamur 
odununun anatomik özellikleri (ortalama ± standart sapma) 

Değişkenler Deniz Kenarı İç Kesim 
TTÇ (µm)  49,00±11,34 55,12± 9,92 
TRÇ (µm)  59,00±17,86 63,50±14,20 
TSmm-2  86,53±15,17 85,80± 6,28 
VUL  0,566 0,643 
S / V  0,075 0,068 
KSERO  6,49 5,83 
TGR  1,63± 0,82 1,50± 0,83 
THÇ (µm)  2,58± 0,51 2,87± 0,53 
KGÇ (µm)  6,54± 0,69 6,94± 0,62 

TTÇ: Trahe Teğet Çapı, TRÇ: Trahe Radyal Çapı, TS: Trahe Sayısı mm-2, VUL: Vulnerabilite Oranı, S/V: 
Trahe Hücrelerinde Yüzey-Hacim Oranı, KSERO: Kseromorfi Oranı, TGR: Trahe Gruplaşma Oranı, THÇ: 
Trahe Hücre Çeperi Kalınlığı, KGÇ: Traheler arası Geçit Çapı 

3.12. Ilgın (Tamarix smyrnensis Bunge) 

 Yıllık halka sınırları belirgin, odun halkalı traheli, traheler genellikle tek tek bulunur, 

2-3’lü trahe gruplarına nadiren rastlanılır, trahe enine kesitleri dairemsi; oldukça muntazam 

ve kalın çeperli, perforasyon tablası basit, traheler arası geçit dizilişi alternat, temel lif 

dokusu çoğunlukla libriform lifleri; ayrıca vasisentrik / vaskular trahidler de bulunur. 

Boyuna paranşim fusiform; paratraheal-vasisentrik; tabakalı yapı oluşturmaktadır. Özışınları 

multiseri; homojen. 
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Deniz kıyısından alınan odun örneklerinin iç kesimden alınan örneklere kıyasla TTÇ 

(P-değeri = 0.313) değeri %3 yüksek iken, TRÇ (P-değeri = 0.919) değeri %0,4 düşüktür. 

TS (P-değeri = 0.027) değeri ise %23 yüksektir. Türün kseromorfi değeri deniz kıyısında 

%21 daha yüksektir. 

Çizelge 13. Karadeniz kıyı ekosistemlerinde deniz suyu etkisinde kalan ılgın odununun 
anatomik özellikleri (ortalama ± standart sapma) 

Değişkenler Deniz Kenarı İç Kesim 
TTÇio (µm)  94,80±19,08 89,37± 9,10 
TTÇyo (µm)  30,85±10,16 32,06± 5,43 
TTÇort (µm)  62,82±11,53 60,72± 5,72 
TRÇio (µm)  100,00±21,93 92,25± 8,69 
TRÇyo (µm)  31,22±11,80 39,43± 7,80 
TRÇort (µm)  65,61±12,27 65,84± 6,53 
TSio1/2mm

2  20,33± 3,32 19,80± 2,68 
TSyo1/2mm

2  26,78± 4,05 18,60± 8,90 
TSmm-2  47,11± 5,37 38,40± 7,63 
VULort  0,041 0,044 
S/Vio  1,33 1,58 
S/Vyo  0,129 0,114 
S/Vort  0,062 0,063 
KSEROio  1,67 1,70 
KSEROyo  6,90 4,23 
KSEROort  2,94 2,43 
TGR  1,30± 0,58 1,22± 0,52 
THÇ (µm)  5,97± 1,63 3,94± 0,83 
KGÇ (µm)  3,07± 0,29 3,15± 0,21 

TTÇ: Trahe Teğet Çapı, TRÇ: Trahe Radyal Çapı, TS: Trahe Sayısı mm-2, VUL: Vulnerabilite Oranı, S/V: 
Trahe Hücrelerinde Yüzey-Hacim Oranı, KSERO: Kseromorfi Oranı, TGR: Trahe Gruplaşma Oranı, THÇ: 
Trahe Hücre Çeperi Kalınlığı, KGÇ: Traheler arası Geçit Çapı, io: ilkbahar odunu, yo: yaz odunu 

 

Şekil 1. Karadeniz kıyı ekosistemlerinde deniz suyu etkisinde kalan türlerin odunlarında 
trahe hücrelerinin yüzey-hacim oranları. 
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Şekil 2. Karadeniz kıyı ekosistemlerinde deniz suyu etkisinde kalan türlerin kseromorfi 
değerleri. 

4. Tartışma 

Araştırmalar kseromorfik odunsu bitkilerde trahe çaplarının daha dar ve birim alandaki 

trahe sayılarının daha fazla, mezomorfik odunsu bitkilerde ise bunun tam tersi bir durum 

olduğunu göstermiştir (Baas ve ark., 1983; Carlquist, 1988). Benzer biçimde, bir cinsin farklı 

ortamlarda yetişen türleri veya bir türün farklı yetişme ortamlarındaki bireyleri arasında bir 

karşılaştırma yapıldığında da daha kurak habitatlarda bulunan tür veya bireylerde genellikle 

trahelerin çaplarının daha dar ve birim alandaki trahe sayılarının ise daha fazla olduğu 

görülmektedir (Carlquist ve Hoekman, 1985; Fahn ve ark., 1986). 

Bu çalışmada, Adi kızılağaç, Kocayemiş, Ağaç fundası, İncir, Akçakesme, Aksöğüt, 

Katırtırnağı ve Gümüşi ıhlamurda trahe teğet çapı, kontrol örneklerine kıyasla, kıyı 

örneklerinde daha dardır. Kıyı örneklerinde trahe teğet çapının daha dar olduğu türlerde, 

aynı şekilde trahe radyal çapları da daha dardır (Gümüşi ıhlamur hariç). Akdeniz defnesi, 

Akkavak, Titrek kavak ve Ilgında kıyıdan alınan örneklerle kontrol örnekleri arasında ne 

trahe teğet çapı ne de trahe radyal çapı bakımından bir fark olmamakla birlikte, trahe 

hücrelerinin S/V (yüzey / hacim) oranları Akkavak ve Ilgın hariç, bütün deniz kıyısı 

örneklerinde daha yüksek çıkmıştır. Ilgın için ilginç bir durum söz konusudur. Bu tür halkalı 

trahelidir. İlkbahar odunu traheleri iki habitat arasında farklılık göstermemekle birlikte; yaz 

odunu trahelerinin radyal çapları deniz kıyısı örneklerinde daha dardır, dolayısıyla yaz 

odunu trahelerinde S/V oranı daha yüksek çıkmıştır. Bu oranın türlerin çoğunda kıyı 

örneklerinde daha yüksek olmasının nedeni, deniz suyuna maruz kalan bireylerde trahe 
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hücre çaplarının daha dar oluşarak birim hacme daha fazla yüzey oluşturup iletimde emniyeti 

sağlamak olabilir (Carlquist, 1988; Yaman, 2008). 

İletim emniyetinin bir diğer yolu da odunda birim alandaki trahe sayısının artmasıdır 

(Carlquist ve Hoekman, 1985; Fahn ve ark., 1986). Birim alandaki trahe sayısı Ağaç fundası, 

İncir, Akçakesme, Titrek kavak, Aksöğüt, Katırtırnağı ve Ilgında deniz kıyısı örneklerinde 

daha fazla iken, Kocayemiş, Akdeniz defnesi, Akkavak ve Gümüşi ıhlamurda her iki grup 

arasında bir fark yoktur. Kocayemiş ve Gümüşi ıhlamurda birim alandaki trahe sayıları 

bakımından deniz kıyısı ile kontrol örnekleri arasında bir fark olmasa da; bu türlerde trahe 

çaplarının deniz kıyısı örneklerinde daha dar oluşu yine de iletim emniyetini sağlamaya 

dönük bir değişimin olduğunu göstermektedir. Ancak Akdeniz defnesi ve Akkavakta ise ne 

trahe çapları bakımından ne de birim alandaki trahe sayıları bakımından deniz kıyısı ile 

kontrol örnekleri arasında bir fark bulunmamaktadır. Ayrıca Adi kızılağaçta birim alandaki 

trahe sayısı diğer türlerin aksine (beklenenin aksine) deniz kıyısı örneklerinde daha düşük 

çıkmıştır. Sun ve Lin (1997)’de Nehir Mangrovu olarak bilinen Aegiceras corniculatum (L.) 

Blanco’da benzer bir sonuç bulmuştur. Eckstein ve ark. (1976) yüksek düzeyde tuza maruz 

bırakılan tuza toleranslı söğüt klonlarında, tuza hassas klonlar ile kıyaslandığında, odunda 

birim alanda daha az sayıda trahe hücresi bulunduğunu bildirmiştir. Adi kızılağaçta birim 

alandaki trahe sayısı diğer türlerle aynı yönde bir değişim göstermese de deniz kıyısı 

örneklerinde gerek trahe çaplarının daha dar oluşu gerekse S/V oranının beklendiği biçimde 

daha yüksek olması bu türde de sahil koşullarında iletimde emniyeti sağlamaya dönük bir 

uyum olduğunu göstermektedir. 

Yaman (2008)’e göre trahe hücrelerinin S/V oranları temelinde hesaplanan kseromorfi 

değerleri, Akkavak ve Adi kızılağaç hariç diğer 10 türde deniz kıyısı örneklerinde daha 

yüksektir (Şekil 2). Karşılaştırılan türlerin çoğunda serpinti halindeki deniz suyu etkisine 

maruz kalan örneklerde kseromorfi değerlerinin daha yüksek olması, deniz kıyısındaki 

bireylerin nispeten daha kseromorf odun özelliklerine sahip olduğunu göstermektedir. 

Ayrıca bu 10 türde vulnerabilite oranları kontrol örneklerine kıyasla daha düşük değerlere 

sahiptir. Bir diğer ifadeyle bu türler kıyıda embolizme karşı daha dirençlidir. Böylece daha 

dar trahe çapları ve birim alanda daha fazla trahe sayıları ile iletim emniyeti güvence altına 

alınarak (Carlquist, 1988) deniz kıyısındaki yetişme ortamı koşullarına uyum sağlanmıştır. 

Tuz stresinin anatomik yapı üzerine etkileri konusunda az sayıda da olsa çalışma 

vardır. Şimdiki çalışmada elde edilen sonuçlar diğer araştırma sonuçlarıyla benzerlik 

göstermektedir. Strogonov (1964) tuzcul ağaçların sekonder ksileminde, tuzcul olmayanlara 

kıyasla, trahelerin daha dar, birim alandaki trahe sayılarının ise daha fazla olduğunu 
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belirtmiştir. Schmitz ve ark. (2006) Asya Mangrovu (Rhizophora mucronata Lam.) 

odununun bazı trahe özellikleri ile toprağın tuzluluk düzeyi arasında yakın bir ilişki 

olduğunu ifade etmiştir. Bu türün yetiştiği ortamda toprağın tuzluluk düzeyi yükseldiğinde 

birim alandaki trahe sayısı artmakta ve trahe çapları da daralmaktadır. Kışın karayollarındaki 

buzlanmayı önlemek için kullanılan tuzlardan zarar gören yol kenarı ağaçlarında da 

karşılaştırmalı anatomik çalışmalar yapılmıştır. Yol kenarında bulunan ve kışın kullanılan 

tuzdan etkilenen beyaz çiçekli Atkestanesinin (Aesculus hippocastanum L.) anatomik 

yapısında belirgin değişimlerin ortaya çıktığı, trahe çaplarının daraldığı, buna karşın birim 

alandaki trahe sayısının arttığı belirlenmiştir (Eckstein ve ark., 1976). Farklı toprak tuzluluğu 

koşullarında büyüyen Nehir Mangrovu (Aegiceras corniculatum)’nun odun anatomisine 

ilişkin yapılan bir çalışmada ise toprak tuzluluğu arttıkça birim alandaki trahe sayısının 

azaldığı ifade edilmiştir (Sun ve Lin, 1997). 

5. Sonuç ve Öneriler 

Deniz suyu etkisinde kalan bitkilerde, genellikle trahe çaplarının daha dar oluştuğu ve 

birim alandaki sayılarının da daha fazla olduğu belirlenmiştir. Kıyı örneklerinde daha 

kseromorfik özellikte odunların oluştuğu görülmektedir. Benzer çalışmalardan sağlanan 

sonuçlarla doğru bir karşılaştırma yapabilmek için elde edilen bu sonuçların hangi düzeydeki 

tuzluluk seviyesinde oluştuğunun belirlenmesi gerekmektedir. Dolayısıyla gelecek 

çalışmalarda örneklemelerin yapıldığı sahalarda hem topraktaki ve hem de serpintiyle gelen 

suyun tuz oranlarının belirlenmesi gerekmektedir. Geniş yapraklı türlerle deniz etkisine açık 

arazilerde yapılacak ağaçlandırmalar için orijin seçiminde kıyı habitatlarına uyum sağlamış 

klonların (trahe çapı daha dar ve birim alandaki trahe sayısı daha fazla olan klonlar) tercih 

edilmesi uygun olacaktır. 
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Özet 
 

 Abstract 

Farklı yükseltilerde yer alan doğal mera 
alanlarının bitki kompozisyonu ve otlatma 
kapasitelerinin belirlenmesi için Alanya’nın Sarımurt 
(232 dekar), Yolunoluk (54 dekar) ve Ağalan (360 
dekar) yörelerinden 18 adet örnekleme alanı seçilmiş 
ve 2015-2016 yıllarında tel çit ile korumaya 
alınmıştır. 2016 yılı yaz aylarında yapılan bitki 
örneklemesi sonucunda araştırma alanında, 5 
familyaya ait 11 adet bitki taksonu tespit edilmiştir. 
Bu bitki taksonlarının 5’i buğdaygil, 2’si baklagil ve 
4’ü diğer familyalara aittir. Alanlardaki bitki 
kompozisyonun % 92.2’sini buğdaygiller, % 1,6’sını 
baklagiller ve % 6.2’sini diğer familyalara ait türlerin 
oluşturduğu belirlenmiştir. Çalışma alanındaki en 
yaygın türün buğdaygillerden İtalyan köpek kuyruğu 
(Phleum subulatum (Savi) Asch. & Graebn.) olduğu 
görülmüştür. Mera büyüklükleri ve 160 günlük 
otlatma süresi dikkate alınarak yapılan 
hesaplamalarda otlatma kapasitesinin Sarımurt’ta 12 
hayvan birimi (HB), Yolunoluk’ta 3 HB ve 
Ağalan’da 18 HB olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mera vejetasyonu, bitki 
kompozisyonu, ot verimi 

For the assessment of the plant composition 
and grazing capacities of rangelands in different 
elevations, 18 sampling sites were selected from 
Alanya Sarımurt (232 decare), Yolunoluk (54 decare) 
and Ağalan (360 decare) regions and they were 
excluded from grazing by wire fence in 2015-2016 -. 
Eleven plant taxa belonging to 5 families were 
identified for the vegetation cover thorough sampling 
made in summer of 2016. Five of these plant species 
were belong to Graminae, two to Leguminosae and 
four to other families. It was determined that 92.2 % 
of the plant composition in the fields was composed 
of Graminae, 1.6 % Leguminosae and 6.2 % 
belonging to other families. It has been found that the 
most common species in the sampling sites was 
Italian timothy (Phleum subulatum (Savi) Asch. & 
Graebn.). According to the calculations made on the 
basis of the rangeland sizes and 160 days grazing 
capacities were 12 animal units (AU) for Sarımurt, 3 
AU for Yolunoluk and 18 AU for Ağalan. 

Keywords: Rangeland vegetation, plant 
composition, forage yield
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1. Giriş  

Ülkemiz doğal kaynaklarından biri olan çayır ve meralar hayvansal üretimin temelini 

oluşturan yem temini açısından son derece önemlidir. Ancak ülkemizde son yıllara kadar 

mera alanlarının başka kullanım alanlarına dönüştürülmesi diğer yandan hayvan sayısının 

giderek artması sonucu mevcut mera alanlarına olan otlatma baskısı giderek artmıştır. Artan 

bu baskı ile meralarda toprak sıkışması neticesinde toprağın hidro-fizisel özellikleri olumsuz 

etkilenmekte, bitki örüsünün hayvanlar tarafından aşırı tüketilmesi ile de toprak diri ve ölü 

örtüden yoksun kalmaktadır (Gökbulak 1993). Artan tahriplere karşın yeterince iyileştirme 

ve koruma tedbirleri alınmadığından sahaların bitki türü çeşitliliği ve yem üretim kapasiteleri 

de giderek azalmıştır. Artan nüfusa bağlı olarak hayvansal ürünlere olan talebi karşılamak 

için yem ihtiyacının miktar ve kalite olarak arttırılması gerekmektedir. Yem ihtiyacının 

karşılanabilmesi için öncelikle mera alanlarının mevcut durumlarının belirlenmesi ve buna 

göre verim kapasitelerinin istenilen düzeye yükseltilmesi için hangi iyileştirme 

yöntemlerinin uygulanması gerektiği belirlenmelidir (Çakmakçı ve ark., 2002). Bugün 

Türkiye’nin tarımda en önemli hedeflerden biri de hayvancılığın geliştirilmesidir. Bu da 

ancak mera alanlarına gereken önemin verilmesi ve bozuk mera alanlarının ıslahı ile 

mümkün olabilmektedir. Ancak zamansız ve aşırı otlatma Türkiye’deki çoğu mera 

alanlarının bitki kompozisyonunu olumsuz yönde değiştirmiş, yem üretim kapasitelerini 

azaltmış ve ıslaha ihtiyaç duyar bir hale getirmiştir. Bu nedenle öncelikle bu meralardaki, 

tüm bitkiler hakkında bilgi sahibi olmak, her türün ve her bitki grubunun belirli özelliklerini 

tanıyarak bitki kompozisyonlarının saptanmasını, gerekli ıslah çalışmalarının yapılmasını ve 

yönetim kurallarına uyulmasını zorunlu hale getirmiştir (Beyiş, 2009). 

Türkiye’nin farklı coğrafyalarında mera alanlarıyla ilgili önemli çalışmalar 

yapılmıştır. Örneğin, Bakır (1970), Ortadoğu Teknik Üniversitesi arazisinde İç Anadolu 

kıraç mera tipine uygun olan yöntemin belirlenmesi amacıyla, vejetasyon ölçmelerinde en 

çok kullanılan yöntemlerden transekt, lup, ağırlık, nokta, çerçeve ve gözle tahmin yöntemleri 

arasında karşılaştırma yapmıştır. Çerçeve yönteminin pratik çalışmalar için uygun olduğunu 

saptamıştır. 

Fayetörbay (2007), Erzurum Palandöken dağında farklı yükseltilerdeki üç merada bazı 

bitki ve toprak özelliklerini incelemiş ve yükseklik arttıkça toprağın organik madde 

içeriklerinin de arttığını belirlemiştir. 

Akdeniz Bölgesine bakıldığında bölgenin ova kesiminde daha çok kapalı alan 

hayvancılığı, ova ile Toros Dağları arasında kalan geniş bir alanda ise daha çok çayır ve 
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mera hayvancılığı yapılmaktadır. Orta Toros dağlarındaki yaylalarda ise kışları karlı geçmesi 

sebebiyle meraların tüm yıl boyunca hayvan otlatmaya elverişli olmadığı görülmektedir. Bu 

araştırmanın amacı, Alanya yöresindeki 3 farklı yükseltide yer alan meraların vejetasyon 

özelliklerinin belirlenmesidir. Bölgede yapılacak mera ıslah çalışmalarına temel oluşturacak 

nitelikteki verileri toplamak, meraların toprak durumu ile doğal mera vejetasyonu hakkında 

gerekli bilgileri sağlamak amaçlanmıştır. Bu çalışma ile hayvancılığı büyük ölçüde mera 

vejetasyonuna bağlı olan yörede, meraların iyileştirilmesi konusunda ön bilgi kaynağı 

oluşturulması amaçlanmıştır. 

2. Materyal ve Yöntem 

2.1. Çalışma Alanı 

Çalışma alanı, Türkiye’nin Güney Anadolu bölgesinde yer alan Antalya ilinin Alanya 

ilçesinde 32° 22’- 32° 25’ doğu boylamları ve 36° 36’- 36° 38’ kuzey enlemleri arasında 

Alanya Orman İşletme Müdürlüğü Söğüt Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde yer 

almaktadır. Mera alanları, ulaşım ve koruma etkenleri göz önüne alınarak üç farklı 

yükseltide tesadüfi yöntemle seçilmiştir. Seçilen mera alanlarının büyüklükleri Sarımurt 232 

da., Yolunoluk 54 da. ve Ağalan 360 da.’dır (Şekil 1).   

 

Şekil 1. Araştırma alanlarının konumu 
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Örnekleme yapılan meralar Toros dağlarının yağış gölgesinde kalmakta olup İç 

Anadolu ile Akdeniz geçiş iklimi arasında yer almaktadır. Sahalara en yakın istasyon olan 

Karaman-Sarıveliler meteoroloji istasyonu verilerine göre her üç örnekleme sahasının da 

içinde bulunduğu bölgenin toplam yıllık yağışı 714 mm ve ortalama sıcaklığı 10.2 oC’dir 

(Anonim, 2017). Sahalarda Mayıs ortasından Eylül ayı ortalarına kadar kurak bir dönem 

olduğu görülmektedir (Şekil 2). 

 
Şekil 2. Araştırma alanlarına en yakın istasyon olan Karaman-Sarıveliler ilçesinin iklim 

verilerine göre oluşturulan Walter İklim diyagramı. 

Aydınözü (2008), Akdeniz bölgesi için her 100 m yükseltide yağış artışını 23 mm 

olarak hesaplamıştır. Bu çalışmadaki örnekleme sahalarının yağış miktarı da Sarıveliler 

meteoroloji istasyonun verileri ve Aydınözü (2008) yöntemi kullanılarak tahmin edilmiştir 

(Çizelge 1). 

Çizelge 1. Çalışma alanının Aydınözü 2008’e göre tahmin edilen yağış miktarları 

Saha Yükselti (m) Tahmini yağış miktarı  (mm) 

Sarımurt 1100 622 

Yolunoluk 1300 668 
Ağalan 1500 714

2016 yılı Mart ayında her sahadan yerleri rastgele yöntemle belirlenen 9 noktadan 0-

30 cm derinliğinden toprak örnekleri alınmıştır. Toprak tekstürü Bouyoucous’un hidrometre 

yöntemi ile saptanan kum, kil ve toz miktarlarına göre Uluslararası Tekstür Üçgeni’nden 

yararlanılarak belirlenmiştir (Yildiz ve ark., 2017). Toprağın asitliğini (pH) ve elektrik 

iletkenliğini (EC) belirlemek için hava kurusu toprak örnekleri (< 2 mm) saf su karışımı ile 

pH metre ve iletkenlik ölçer kullanılarak çözelti asitliği ve tuzluluğu olarak belirlenmiştir 

(Çizelge 2). 
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Çizelge 2. Araştırma alanına ait toprak özellikleri 

Mera Alanları pH EC (dS m-1) Toprak Türü 

Sarımurt 7.82 0.308 Killi Balçık 
Ağalan 7.75 0.229 Killi Balçık 
Yolunoluk 7.46 0.277 Kumlu Killi Balçık

Sahaların üçünde de toprakların tuz sorunu olmayan killi balçık ve hafif alkalen özellik 

gösterdiği belirlenmiştir.  

2.2. Bitkilerin örneklenmesi ve otlatma kapasitesinin hesaplanması 

Bitki türü, bitki kompozisyonu, ot verimi ve otlatma kapasitesi gibi özelliklerin 

belirlenmesi amacıyla 18 adet parsel belirlenerek (1 m x 1 m) otlatmadan koruma amacıyla 

tel çit ile çevrilmiş ve 2015 yılı yaz aylarında koruma altına alınmıştır. 2016 yılı yaz 

aylarında her parselde 50 cm x 50 cm (0.25 m2) ebatlarında örnekleme alanları (kuadrat) 

oluşturularak bu alanlar içindeki otlar makas ile toprak yüzeyinden biçilmiştir. Biçilen bitki 

örneklerinin tamamı çuvallara konularak laboratuvara taşınmış ve kurutma fırınında 70 ºC 

de 48 saat kurutulduktan sonra kuru ağırlıkları belirlenmiştir. Kuru ağırlık ve örneklenen 

alan büyüklerinden yararlanarak kuru ağırlık miktarı kg da-1 olarak hesaplanmıştır. Otlatma 

kapasitesi aşağıdaki şekilde belirlenmiştir (Tükel, 1981). 

 
                                   Mera Alanı (da) x Mera Verimi (kg da-1) x Yararlanma Oranı (%50) 
Otlatma Kapasitesi = -------------------------------------------------------------------------------- 
                                  1 Hayvanın 1 Günlük Yem Tük. (kg) x Otlatma Günü Sayısı (gün) 
 

Faydalanılabilir yem oranı %50 olarak alınmıştır (Tükel ve Hatipoğlu, 1997). Meranın 

otlatma kapasitesi hayvan birimi (HB) olarak hesaplanmıştır. Bu nedenle, yukarıdaki 

eşitlikte bir hayvanın bir günlük yem gereksinimi (kuru ot), 500 kg ağırlığındaki bir canlı 

hayvanın ağırlığının %2.5’i kadar kuru madde tüketebileceği var sayılarak 12.5 kg gün-1 

olarak alınmıştır. Merada otlatma dönemi yöredeki iklim ve ekolojik koşullara göre 160 gün 

(5 Mayıs-15 Ekim) olarak belirlenmiştir. 

2.3. İstatistiki Analizler 

Sahaların ot verimleri ve bitki kompozisyonları Kruskal-wallis nonparametrik testi 

uygulanarak karşılaştırılmıştır. Sonuçlar α = 0.05 düzeyinde farklı kabul edilmiştir. 

Ortalamaları ayırma testi olarak küçük örnekler için uygulanan nonparametrik paired sample 

sign testi uygulanmıştır  
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3. Bulgular ve Tartışma 

3.1. Mera Alanlarında Belirlenen Bitki Türleri  

Koruma altına alınmış parsellerde 5 familyaya ait 11 ayrı bitki taksonu tespit edilmiştir 

(Çizelge 3). Mera alanlarında Buğdaygil familyasından İtalyan köpek kuyruğu (Phleum 

subulatum (Savi) Asch. & Graebn.) en yaygın tür olarak görülmüştür.  

Çizelge 3. Mera alanlarında belirlenen bitki türleri 

Sarımurt  Yolunoluk  Ağalan  

Poaceae- Poa longifolia (Trin.)      Poaceae- Phleum subulatum 
(Savi) Asch. & Graebn. 

Poaceae -Phleum subulatum 
(Savi) Asch. & Graebn. 

Plantaginaceae - Plantago scabra 
(Moench)    

Asteraceae- Pincis echioides (L.)     Asteraceae- Conyza canadensis 
(L.) Cronq                               

Poaceae- Phleum subulatum 
(Savi) Asch. & Graebn. 

Poaceae - Eremopoa persica 
(Trin) Roshev             

Asteraceae- Pincis echioides (L.)     

Poaceae - Hordeum bulbosum 
(L.)             

Plantaginaceae-  Plantago scabra 
(Moench)           

Plantaginaceae-  Plantago scabra 
(Moench)           

Poaceae-  Agropyron elongatum 
(Host) P.             

Carpoyhyllaceae- Arenaria 
gypsophiloides (LMANT.) 

Poaceae- Hordeum bulbosum (L.)    

Fabaceae- Medicago ciliaris (L.) 
All.        

Asteraceae- Conyza canadensis 
(L.) Cronq.      

 

Fabaceae - Medicago turbinata 
(L.) All.          

  

Asteraceae- Pincis echioides (L.)     

Diyarbakır Övündüler Köyünde otlatılan ve otlatılmayan meraları karşılaştırmak 

amacıyla yapılan bir çalışmada, korunan alanda 7 familyaya ait 33 bitki türüne rastlanırken, 

otlatılan alanda 6 familyaya ait 26 bitki türüne rastlanmıştır (Gül ve Başbağ, 2005). Babalık 

(2008) Isparta yöresi meralarının vejetasyon yapısı ile toprak özellikleri arasındaki ilişkileri 

incelemek amacıyla yaptığı doktora çalışmasında toplam 242 bitki taksonu belirlemiş ve 

bütün sahalarda koyun yumağının (Festuca ovina L.) baskın tür olduğunu kaydetmiştir. 

Okatan (1987) tarafından Trabzon’da yapılan çalışmada 124 bitki taksonu tespit edilmiştir. 

Araştırma alanının diğer yörelerdeki meralara oranla daha fakir bir floraya sahip olması,  

Alanya’nın iç ve dağlık kesiminde yer alan örnekleme sahalarının yaz kuraklığından 

etkilenmesiyle ilişkili olabileceği düşünülmektedir.  

3.2. Mera Alanlarının Kuru Ot Verimleri 

Sahalar arasında toplam ot kütlesi ve buğdaygillerin kütlesi bakımından bir fark 

görülmezken, baklagiller sadece Sarımurt bölgesindeki meralarda belirlenmiştir (Şekil 3). 
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Şekil 3. Alanya’nın Orta Toroslar kısmında bulunan doğal mera alanlarındaki ot verimi 
ortalamaları ± standart hataları. Aynı harflerle işaretlenen toplam ot ağırlıklarının 
ortalamaları paired sample sign testine göre α = 0.05 düzeyinde birbirlerinden farklı 
değildir 

Farklı yükseltilerde bulunan meraların ot verimleri arasında önemli bir fark 

bulunmamıştır. Şahbaz (2010) Silivri Fener köyündeki merada toplam kuru ot verimini 2008 

yılında ortalama 219 kg da-1 olarak saptamıştır. Türlerin ağırlıkları baklagiller 159 kg da-1, 

buğdaygiller 64 kg da-1, diğer familya ise 25 kg da-1 olarak tespit edilmiştir. 2009 yılında ise 

ortalama 237 kg da-1 kuru ot verimi saptanmıştır. Türlerin ağırlıkları baklagiller 158 kg da-

1, buğdaygiller 77 kg da-1, diğer familya ise 27 kg da-1 olarak tespit edilmiştir (Şahbaz 2010). 

Babalık (2008) Isparta yöresindeki meraların toprak üstü ot kütlesi miktarını otlatılan 

kesimde 87 kg da-1, korunan kesimde 158 kg da-1 bulmuştur. Haziran ayında 147 kg da-1 olan 

toprak üstü ot kütlesi, eylül ayında azalarak 99 kg da-1’a düşmüştür. 

3.3. Bitkisel Kompozisyona Katılma Oranı 

Her üç meranın bitki kompozisyonunda da buğdaygil familyasına ait bitki taksonları 

baskın konumdadır. Sarımurt sahalarında baklagiller bitki kompozisyonuna %5 civarında 

katılım gösterirken diğer iki sahada rastlanmamıştır (Şekil 4).  
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Şekil 4. Alanya’nın Orta Toroslar kısmında bulunan doğal meraların bitki kompozisyonu 

ortalamaları ± standart hataları. Aynı harflerle işaretlenen bitki kompozisyonları 
ortalamaları paired sample sign göre α =0.05 düzeyinde birbirlerinden farklı değildir. 

Mera alanlarında buğdaygil familyasına ait bitki taksonları baskın durumdadır. Bu 

durum yapılan diğer çalışmalarla da benzerlik göstermektedir. Aksu (2008), Aliağa’da 

yapılan bir çalışmada ot verimlerini 293 kg da-1, bu verim içerisinde buğdaygillerin %65, 

baklagillerin %6 ve diğer familyanın % 28’ini kapsadığını tespit etmiştir. Babalık ve 

Sarıkaya (2015), Sütçüler’de yaptıkları bir çalışmada meranın ot verimini 475 kg da-1 olarak 

saptamışlar ve botanik kompozisyonun %64 buğdaygillerden, %16 baklagillerden, %20 

diğer familyalardan oluştuğunu belirlemişlerdir. Tekeli ve Mengül (1991), Keşan ilçesi 

Kalatepe mevkiindeki orman içi merada yaptıkları bir çalışmada bitki kompozisyonuna 

baklagillerin %16, buğdaygillerin %60 ve diğer familyaların %24 oranında katıldıklarını 

bildirmişlerdir. Tosun ve Altın (1981), mera otunun kapsadığı besin maddelerinin oran ve 

miktarının en çok vejetasyonun bitki kompozisyonu, bitkilerin gelişme dönemleri ile 

topraktaki bitki besin maddelerinin miktar ve alınabilirliği gibi faktörlerce etkilendiğini 

bildirmişlerdir.  

3.4. Otlatma Kapasitesi (HB) 

Mevcut ot verimi ve 160 günlük (5 Mayıs-15 Eylül) bir otlatma periyodu için hesap 

edilen otlatma kapasitelerine göre; Sarımurt yaylasında 12, Yolunoluk yaylasında 3 ve 

Ağalan yaylasında 18 HB otlayabilmektedir. Bu hesaplamalar ışığında 1 HB’ne ayrılması 

gereken alan büyüklüğü Sarımurt yaylasında 19.5 da, Yolunoluk yaylasında 22.4 da ve 

Ağalan yaylasında 20.4 da olarak belirlenmiştir.  
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4. Sonuç ve Öneriler 

Mera alanlarında 5 familyaya ait 11 ayrı tür bulunduğu, bunların da 5’inin buğdaygil, 

2’sinin baklagil ve 4’ünün diğer familya bitkilerinden olduğu görülmektedir. En yaygın tür 

olarak buğdaygil familyasından İtalyan köpek kuyruğu (Phleum subulatum (Savi) Asch. & 

Graebn.) tespit edilmiştir. 

Araştırma sahasında yer alan meralarda bilinçsiz, aşırı ve erken otlatma yapılmaktadır. 

Bu durum, meraların ileri derecede tahrip olmasına ve kalitelerini önemli ölçüde 

kaybetmelerine neden olmuştur. Araştırmaya konu olan ve benzer durumdaki meralarda, 

koruyucu önlemler alınarak otlatmanın planlanması ve belirli bir düzene sokulması ile 

meraların istenilen düzeye getirilmesi gerekmektedir. Bunun için otlatmaya erken ilkbaharda 

değil, bitkilerin otlatma olgunluğuna ve toprak sıkışmasının daha az olacağı en erken mayıs 

ayı başında, alçak rakımlarda bulunan mera kesimlerinden başlanılması ve otlatmanın 

sonbaharda yağışlarla birlikte nemin ve buna bağlı olarak toprak sıkışma riski başlamadan 

önce ekim ayı ortasında bitirilmesi uygun görülmektedir. Plansız otlatma yerine, sistemli bir 

otlatma yapılmalıdır. Bu şekilde meralardan daha iyi yararlanılabilir ve mera bozulması 

önlenebilir. Araştırma alanı meralarında buğdaygil yem bitkileri hâkim durumda oldukları 

için, meraların düz kesimlerinde büyükbaş hayvanların, engebeli kesimlerinde de küçükbaş 

hayvanların otlatılması durumunda mera alanları daha iyi değerlendirilebilecektir. Ayrıca 

sahaların üretim kapasiteleri de yapılacak bazı ıslah çalışmalarıyla arttırılabilir. Örneğin, 

baklagillerin az olduğu mera alanlarına, fiğ, korunga, unluca, yonca vb. azot bağlayan 

türlerin tohumları atılarak hem yemlerin besin kalitesi hem de tahrip görmüş bu sahalardaki 

toprağın azot içeriği arttırılarak buğdaygiller de dahil diğer türlerin toplam üretiminde artım 

sağlanabilir.  
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Davraz Kayak Merkezi (Isparta-Türkiye) Çığ Tehlike Gösterim 
Haritasının Oluşturulması* 

 
Avalanche Hazard Indication Mapping in Davraz Ski Center (Isparta-Turkey)  

 
 

Haluk ERSAN1, Abdurrahim AYDIN2, Remzi EKER2

 
 

Özet 
 

Bu çalışmada Davraz Kayak Merkezi 
(Isparta-Türkiye) için çığ tehlike gösterim 
haritası üretilmiştir. CBS tabanlı çığ tehlike 
gösterim haritası üretimi işlemi 3 temel aşamaya 
ayrılmaktadır: 1) potansiyel başlama 
bölgelerinin belirlenmesi, 2) iki boyutlu çığ 
simülasyonları ile çığ akma sınırlarının 
belirlenmesi ve 3) çığ tehlike gösterim 
haritalarının üretilmesi. Potansiyel çığ başlama 
bölgeleri topoğrafik parametrelerden 
yararlanarak CBS tabanlı olarak otomatik şekilde 
belirlenmiştir. Belirlenen çığ kopma 
bölgelerinden meydana gelebilecek çığ 
olaylarının akma sınırlarının belirlenmesi için 
ELBA+ iki boyutlu çığ simülasyon yazılımı 
kullanılmıştır. İki çığ simülasyon sonuçlarından 
otomatik olarak çığ tehlike gösterim haritası 
üretmek için LSHM4ELBA+ (Large Scale 
Hazard Mapping for ELBA+) isimli algoritma 
kullanılmıştır. Çalışma alanında 539 tane 
başlama bölgesi belirlenmiştir. Potansiyel 
başlama bölgelerinin toplam alanı 555,1 ha 
(toplam alanın %10,2’si), çığ tehlikesi altında 
bulunan toplam alan ise 1560,9 ha (toplam alanın 
%28,6’sı) bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Çığ tehlike gösterim 
haritası, CBS, Davraz, ELBA+. 

 

Abstract 
 

In this study, an avalanche hazard indication map 
was produced for Davraz Ski Center (Isparta-Turkey). 
The GIS based avalanche hazard indication map 
generation process is divided into 3 basic stages: 1) 
determination of potential release zones, 2) 
determination of avalanche flowing borders with two-
dimensional avalanche simulations, and 3) generation of 
an avalanche hazard indication map. Potential avalanche 
release zones are automatically determined based on 
GIS using topographic parameters. ELBA+ two-
dimensional avalanche simulation software was used to 
determine the flow borders of the avalanche that may 
release from determined potential release zones. The 
algorithm, called LSHM4ELBA+ (Large Scale Hazard 
Mapping for ELBA +), was used to automatically 
generate an avalanche hazard indication map from the 
results of two avalanche simulations. In the study area, 
539 start zones were identified. The total area of 
potential release zones was 555.1 ha (10,2% of total 
area) while a total area under the avalanche hazard was 
1560.9 ha (28.6% of the total area). 

Keywords: Avalanche hazard indication map, GIS, 
Davraz, ELBA+.
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1. Giriş 

Çığlar, kar kaplı dağlık alanlarda meydana gelen yerel dinamik olaylardır. Mevcut kar 

örtüsünün yapısı, yerel topoğrafya ve klimatik faktörler arası etkileşimler sonucu oluşurlar 

(Hebertson ve Jenkins, 2003). Global ölçekte dağlık alanlarda her yıl on binlerce çığ olayının 

meydana geldiği söylenebilir. Bunların büyük bir bölümü, dağlık alanların yerleşim ve alt 

yapı tesislerine uzak bölgelerinde insanoğluna herhangi bir zarar vermeden meydana 

gelirler. Ancak son yıllarda yerleşim yerleri ve insan aktiviteleri gittikçe artarak dağlık 

alanlara yayılmıştır. Yerleşim yerleri insan faaliyetleri, madencilik, dağ rekreasyon 

aktiviteleri, iletişim ve ulaşım hatları, dağ evleri artış göstererek çığ alanlarına kadar 

uzanmışlardır. Çığ kaynaklı meydana gelen kaza sayıları ve ölüm rakamları ile ilgili 

istatistikler incelendiğinde özellikle Orta Avrupa, Japonya ve Amerika’da 1960’lı yıllardan 

sonra dağlık alanlarda rekreasyon aktivitelerinde bulunanların bunların içinde de 

kayakçıların önemli bir oran oluşturduğu görülmektedir (Kristensen, 1998; Ikeda ve ark., 

2000; Irwin ve Owens, 2004). Kayak tesislerindeki pistlerde çığlardan kaynaklı meydana 

gelen ölümlerle ilgili tekil bazı bilgilere literatürde ulaşılmakla birlikte (Anonim, 1990) 

genel bir istatistiki bilgiye ulaşılamamıştır. Bununla beraber hizmet binaları, konaklama 

alanları, pistlerdeki teleferik hatları gibi altyapı tesislerinin güvenli yerlere inşa edilmesi 

hususu önemlidir. Nitekim Türkiye’deki bazı kayak tesislerinde doğrudan tesislerin üzerine 

çığ düşmesi olaylarına en güncel örnek 20 Ocak 2013 tarihinde İzmir-Bozdağ kayak 

merkezine ve 08.01.2011 tarihinde Isparta-Davraz kayak tesislerindeki teleferik hattına 

düşen çığ olaylarıdır. 

Çığlara karşı etkin bir korumadan bahsetmek için çığların meydana 

geldiği/gelebileceği yerlerin belirlenmesi ve haritalandırılması temel bir iş adımıdır. Nitekim 

bundan dolayı çığ olaylarının sıklıkla yaşandığı ülkelerde (İsviçre, Fransa, İtalya gibi Alp 

ülkeleri) çığların meydana geldiği yerleri belli eden değişik detay bilgi içeren farklı 

ölçeklerde haritalar 1960’lı yılların başından beri bilimsel esaslara göre üretilmektedir. 

Üretilen haritalar genellikle daha önceden meydana gelen çığ kayıtlarından, arazi ve 

vejetasyon örtüsü incelemeleri sonucu çığların bıraktığı izlerden (sessiz şahitler) ve son 20-

30 yıl ise daha ziyade çığların meydana gelebileceği yerlerin morfolojik analizlerine dayalı 

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) yazılımları yardımıyla belirlenip haritalara işlendiği “Çığ 

Tehlike Gösterim Haritası” tekerrür aralığı ve etki basıncının bir fonksiyonu olarak 

çoğunlukla model sonuçları ve detaylı arazi çalışmalarına dayalı çığların ulaşabileceği 

yerlerin belirlenip tehlike bölgelemesinin yapıldığı “Çığ Bölgeleme Haritası” ile Çığ 
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Bölgeleme Haritasına dayalı beşeri unsurların da zarar görebilirlik derecesini gösteren Çığ 

Risk Haritası olarak bilinen haritalardır (De Crecy, 1980; Aydın, 2013; Rudolf-Miklau ve 

ark., 2014). 

Çığ tehlike gösterim haritaları çığların nerelerde meydana gelebileceğini göstermek 

için hazırlanan ve ana amacı tehlikeli olabilecek bölgelere dikkat çekmek olan haritalardır 

(De Crecy, 1980; Aydın, 2013; Rudolf-Miklau ve ark., 2014). Bu haritaların ana işlevi 

içerisinde tehlikenin boyutlarını belirlemek bulunmamaktadır. Bununla birlikte Çığ Tehlike 

Bölgeleme Plan veya Haritalarının bulunmaması durumunda çoğu zaman çığlar hakkında 

bilgi edinilebilecek yegâne kaynaktırlar. İsviçre’de çığ tehlike gösterim haritaları genellikle 

büyük alanlar için hazırlanmaktadır (ölçek 1:10000-1:50000). Avusturya’da bu anlamda bir 

çığ tehlike gösterim haritası olmamakla beraber geniş alanlarda tehlikeli bölgeleri gösteren 

genel bakış (overview) haritaları bulunmaktadır. Bu haritalar da aynı şekilde tehlike 

bölgeleme çalışmalarında kullanılmakta ve küçük ölçektedirler (ölçek 1:10000-1: 50000) 

(Rudolf-Miklau ve ark., 2014; Hübl ve ark., 2007). İtalya’da çığ tehlikesi bulunan bölgelerde 

çığ tehlike haritaları (CLPV: La carta locallizzazione delle valanghe) 1:25000 ölçeğinde 

hazırlanmaktadır. Ayrıca meydana gelen çığlar 1:10 000 ölçeğinde kayıt edilmektedir (Hübl 

ve ark., 2007; Aydın, 2013). Özellikle İtalya’nın Güney Tirol bölgesinde bu haritalar 1980’li 

yıllardan beri hazırlanmaktadır. Fransa’da ise hava fotoğraflarının yorumlanması ve arazi 

çalışmalarının kombine edilmesiyle çığ tehlike gösterim haritaları (CLPA: Carte des 

Localization Probable des Avalanches) yıllık olarak meydana gelen çığların eklenmesiyle 

de güncellenmekte ve 1:25000 ölçekte hazırlanmaktadırlar (De Crecy, 1980). Bununla 

birlikte Norveç’te 1979 yılından itibaren 1:50000 ölçekli, ABD ve Kanada’da 1:24000 

ölçekli Japonya’da 1:25000 ölçekli çığ tehlike haritaları üretilmekte ve bölgeleme 

çalışmaları ile diğer altyapı planlama çalışmalarına altlık olarak kullanılmaktadır (Aydın, 

2013; Rudolf-Miklau ve ark., 2014; Hübl ve ark., 2007). 

Bu çalışmada Davraz Kayak Merkezi (Isparta-Türkiye) için çığ tehlike gösterim 

haritası üretilmesi amaçlanmıştır. CBS tabanlı çığ tehlike gösterim haritası üretimi işlemi 3 

temel aşamaya ayrılmaktadır: 1) potansiyel başlama bölgelerinin belirlenmesi, 2) iki boyutlu 

çığ simülasyonları ile çığ akma sınırlarının belirlenmesi ve 3) çığ tehlike gösterim 

haritalarının üretilmesi. Potansiyel çığ başlama bölgeleri topoğrafik parametrelerden 

yararlanarak CBS tabanlı olarak otomatik şekilde belirlenmiştir. Belirlenen çığ başlama 

bölgelerinden meydana gelebilecek çığ olaylarının akma sınırları yani tehlike sınırlarının 

belirlenmesi için ELBA+ iki boyutlu çığ simülasyon yazılımı kullanılmıştır. ELBA+ iki çığ 
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simülasyon yazılımı sonuçlarından otomatik olarak çığ tehlike gösterim haritası üretmek için 

LSHM4ELBA+ (Large Scale Hazard Mapping for ELBA+) isimli algoritma kullanılmıştır. 

2. Materyal ve Metot 

2.1. Çalışma Alanının Tanıtılması 

Çalışma alanı olan Davraz Kayak Merkezini içerisine alan havza, Akdeniz 

Bölgesi’nde Isparta il sınırları içerisinde yer almaktadır (Şekil 1). Çalışma alanı UTM 

European Datum Zone 36 Koordinat sisteminde, 296775D-4191776K ve 307148D-

4180635K koordinatları arasında yer almaktadır. Çalışma alanı 5462,9 ha büyüklüğündedir. 

Davraz Dağı, Akdeniz Bölgesi’nin Göller yöresinde, Eğirdir ve Kovada Gölleri arasında 

yükselen bir dağ kütlesidir. Batı Toros Dağları, Teke Yarımadası’nda kuzeydoğu-güneybatı 

doğrultusunda birbirine paralel birkaç sıra halinde uzanmaktadır. Davraz Dağı bu sıra 

dağların orta bölümünde yer almaktadır (Ceylan, 2009). Çalışma alanının yükseltisi 1170 m 

ile 2635 m arasında değişmektedir (Şekil 1). Çalışma alanının ortalama yükseltisi ise 1821 

m’dir. Çalışma alanı eğim açısından çığların meydana geldiği eğim değerlerine göre 

değerlendirildiğinde, alanın %15,6’sı 28° ile 55° eğim alanlarında yer alırken, %84,3’u 28° 

eğimlerin altında, geriye kalanı ise 55° eğimlerin üstünde yer almaktadır (Şekil 1). Çalışma 

alanı ulaşım yolları bakımından değerlendirildiğinde alan sınırları içerisinde kalan yolların 

toplam uzunluğu 51,1 km’dir (Şekil 2). 

Şekil 1. Çalışma alanı konum haritası (solda) ve yükseklik ve eğim haritaları (sağda)
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Şekil 2. Çalışma alanı yol haritası 

2.2. Çığ Tehlike Gösterim Haritası Üretimi 

CBS tabanlı çığ tehlike gösterim haritası üretimi işlemi 3 temel aşamaya 

ayrılmaktadır: 1) potansiyel başlama bölgelerinin belirlenmesi, 2) iki boyutlu çığ 

simülasyonları ile çığ akma sınırlarının belirlenmesi ve 3) çığ tehlike gösterim haritalarının 

üretilmesi. Potansiyel çığ başlama bölgeleri topoğrafik parametrelerden yararlanarak CBS 

tabanlı olarak otomatik şekilde belirlenmiştir. Bu amaçla (Bühler ve ark., 2013) tarafından 

geliştirilen “Autorel” isimli algoritma kullanılmıştır. Algoritma ArcGIS 10.1 yazılımı 

altında ArcMap araç-kutusu olarak tasarlanmıştır (Şekil 3). Autorel temelde iki farklı kod 

içermektedir. Autorel Nofor olarak isimlendirilen birinci algoritma ormanlık alanları dikkate 

almadan potansiyel başlama bölgelerinin belirlenmesinde kullanılmaktadır. Autorel Forest 

olarak adlandırılan ikinci algoritma ise ormanlık alanları dikkate alarak potansiyel başlama 

bölgelerini belirlemektedir. Algoritmanın temel girdisi Sayısal Arazi Modeli (SAM) 

verisidir. Algoritma potansiyel başlama bölgelerini ormanlık alanı dikkate alarak veya 

almadan belirlemektedir. Bu çalışmada havza içerisinde çığ başlamasına engel olabilecek 

özellikte orman alanı olmadığından ormanlık alanı dikkate almayan algoritma kullanılmıştır. 

Algoritma gerekli topoğrafik parametreleri temel girdisi olan SAM verisinden türetmektedir. 

Çalışmada girdi olarak kullanılan SAM verisi 1/25000 ölçekli sayısal topoğrafik haritadan 

üretilmiştir. Algoritma ile potansiyel çığ başlama bölgeleri vektör veri olarak üretilmektedir. 

Ancak SAM verisinden türetilen parametreler raster veri olduğundan piksel boyutu 

(resample size) ayarlanabilmektedir. Çalışmada piksel boyutu 10 m olarak seçilmiştir. 

Eğrisellik değeri (curvature value) 3, eğim değerleri 28° ile 55° arasında, pürüzlülük eşiği 

(rugged threshold) 0,03, pürüzlülük komşuluk (rugged neighborhood) değeri 11 olarak 

seçilmiştir. Yükseklik değerleri 1000 m ile 4000 m arasında seçilmiş ve potansiyel çığ 

başlama bölgelerinin alanı minimum 1500 m2 olarak tanımlanmıştır. Algoritma ile üretilen 
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başlama bölgelerinin ham olarak kullanılmaması ancak bir uzman denetiminden geçtikten 

ve gerektiğinde düzeltmeler yapıldıktan sonra potansiyel başlama bölgesi olarak 

tanımlanması gerekmektedir. Bu çalışmada da vektör tabanlı veri daha sonra revize edilerek 

potansiyel çığ başlama bölgeleri gerçeğe uygun olarak elde edilmiştir. 

 

 

Şekil 3. ArcMap Araç Kutusu (solda) ve Autorel Nofor ara yüz görüntüsü (sağda) 

Potansiyel başlama bölgeleri belirlendikten sonra bu kopma bölgelerinden meydana 

gelebilecek çığ olaylarının akma sınırları yani tehlike sınırlarının belirlenmesi için iki 

boyutlu çığ simülasyonları yapılmıştır. Bu kapsamda ELBA+ iki boyutlu dinamik çığ 

simülasyon yazılımı kullanılmıştır. ELBA+ (Energy Line Based Avalance) yazılımı 

Avusturya Bodenkultur Üniversitesi’nde Voellmy modelini esas alarak geliştirilmiş ve 

Avusturya genelinde detaylı kayıt edilen 147 çığ olayının analizi ile parametreleri kalibre 

edilerek kullanıma sunulmuş bir yazılımdır. Yazılımın iki ana modülü bulunmaktadır (Şekil 

4): I) ELBA+ ArcGIS eklentisi ve II) ELBA+ Simülasyon Modülü. ELBA+ yazılımı ile 

gerçekleştirilen simülasyonlarda başlama bölgesi (m2), başlama bölgesinde kar derinliği (m), 

başlama bölgesinde kar yoğunluğu (kg/m3), katkı ve direnç bölgeleri (opsiyonel), sürtünme 

parametreleri (yer sürtünme, Coulomb, µ ve iç sürtünme, Türbülans, ξ) ve SAM’dır. Burada 

yine 1/25000 ölçekli topoğrafik haritadan üretilmiş SAM verisi kullanılmıştır. Başlama 

bölgeleri daha önce belirtildiği gibi potansiyel başlama bölgelerini belirleme algoritmasının 

çıktısı olan vektör format (ki burada ELBA+ yazılımında kullanılabilmek için “shapefile” 

formattan “Personel Geodatabase” formatına aktarılmaktadır) olarak yazılımda 

kullanılmıştır. Simulasyon için gerekli bahsedilen diğer parametreler (kar derinliği ve 

sürtünme parametreleri vs.) yazılımın önceden tanımlı (default) değerleri değiştirilmeden 

kullanılmıştır. Buna göre başlama bölgesi için kar derinliği 1.5 m, yer sürtünme parametresi 

başlama bölgesi için 0.25, akma bölgesi için 0.155 ve durma bölgesi için 0.25 olup iç 

sürtünme parametreleri simülasyon esnasında dinamik olarak hesaplanmaktadır.  
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Şekil 4. ELBA+ ArcGIS eklentisi (solda) ve ELBA+ Simülasyon Modülü görüntüsü (sağda) 

Çığ akış sınırlarının belirlenmesi amacıyla kullanılan iki boyutlu çığ dinamik 

simülasyon yazılımı ELBA+’ın çıktıları, yazılım ile gerçekleştirilecek simülasyon için 

gerekli tablo ve vektör (feature) verilerin saklandığı ArcGIS veri seti (dataset) içerisinde 

tablo olarak saklanmaktadır. Çığ tehlike gösterim haritasının üretilebilmesi için, ELBA+ 

yazılım tarafından üretilen bu çıktıların görselleştirilmesi gerekmektedir. Yazılımın kendi 

bünyesinde bulunan sonuçların görselleştirilmesi işlemi her bir simülasyon için ayrı ayrı 

yapılabilmektedir. Bu ise çok sayıda başlama bölgesi dikkate alındığında oldukça zaman 

kaybına sebep olmaktadır. Bu sorunun üstesinden gelebilmek için geliştirilen 

LSHM4ELBA+ algoritması ile çığ tehlike gösterim haritası üretimi gerçekleştirilmiştir. 

LSHM4ELBA+ (Large Scale Hazard Mapping for ELBA+) isimli algoritma, ELBA+ iki çığ 

simülasyon yazılımı sonuçlarından otomatik olarak çığ tehlike gösterim haritası 

üretmektedir. LSHM4ELBA+, Python programlama dili kullanılarak ArcGIS 10.1 

yazılımında çalışan araç kutusu (toolbox) olarak tasarlanmıştır (Şekil 5). LSHM4ELBA+ 

araç kutusu altında bulunan kodlar (scripts) çalıştırılarak uygulama gerçekleştirilmektedir. 

LSHM4ELBA+ algoritmasının girdisi ELBA+ yazılımının çıktılarıdır. LSHM4ELBA+ 

algoritmasının çıktısı ise “shapefile” formatında vektör veridir. Bu vektör veri çığ tehlike 

sınırlarını göstermektedir (Eker ve Aydın, 2016). 

 

 

Şekil 5. LSHM4ELBA+ ArcMap araç kutusu (solda) ve kullanıcı ara yüzü (sağda) 
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3. Bulgular 

Çalışmada potansiyel başlama bölgelerinin belirlenmesinde kullanılan “Autorel” 

algoritmasının çıktısı Şekil 6’da verilmektedir. Buna göre çalışma alanında 539 tane başlama 

bölgesi belirlenmiştir. Potansiyel başlama bölgelerinin alanları 521,5 m2 ile 114101,0 m2 

arasında değişmekte olup potansiyel başlama bölgelerinin toplam alanı 555,1 ha (yani 

çalışma alanının %10,2’si)’dır. Potansiyel başlama bölgeleri belirlendikten sonra daha önce 

de belirtildiği gibi bu alanlardan kopabilecek çığların tehlike sınırlarının belirlenmesi 

amacıyla iki boyutlu dinamik çığ simülasyonları yapılmış ve LSHM4ELBA+ isimli 

algoritma ile tehlike gösterim haritaları üretilmiştir. Bu işlemlerin ardından elde edilen çığ 

tehlike sınırları Şekil 7’de gösterilmektedir. Buna göre 539 adet potansiyel başlama 

bölgesinden kopabilecek çığların tehlike sınırları toplamda 1560,9 ha olup toplam alanın 

%28,6’sına karşılık gelmektedir. 

 

Şekil 6. Potansiyel başlama bölgeleri (solda) ve yakın görüntü (Davraz Kayak Tesisi üzeri) 
(sağda). 

 

Şekil 7. Çığ tehlike gösterim haritası (solda) ve yakın görüntüsü (Davraz Kayak Tesisi üzeri) 
(sağda). 

Elde edilen çığ tehlike sınırları ile alandaki mevcut yolların çakıştırılması sonucu 

alandaki yolların çığ tehlikesi bakımından durumları değerlendirilebilmektedir. Yapılan 
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çakıştırma analizine göre (Şekil 8) alanda yer alan toplam 51,1 km yolun 12,4 km’si çığ 

tehlike sınırları içerisinde yer almaktadır. Buna göre alandaki yolların toplam uzunluğunun 

%24,3’ü tehlike sınırları içerisindedir. Çalışma alanı içerisinde yer alan Davraz Kayak 

Tesisine ait teleferik hatları çığ tehlikesi açısından değerlendirilmiştir. Teleferik hatları ve 

çığ tehlike sınırları Şekil 9’da çakışık olarak verilmektedir. Buna göre alanda yer alan dört 

teleferik hattının (1, 2, 3 ve 4 olarak numaralandırılmıştır) hepsi çığ tehlikesinden 

etkilenmektedir. Alanda yer alan 4 kod nolu hattın tamamı çığ tehlike sınırları içerisinde yer 

alırken 2 kod numaralı hat en fazla etkilenen diğer teleferik hattıdır. En az etkilenen teleferik 

hattı ise 1 kod numaralı hattır. Alan içerisinde yer alan bina türü yapılar çığ tehlikesi 

bakımından değerlendirildiğinde alanda yer alan 31 adet bina türü yapının 5 tanesinin çığ 

tehlike sınırları içerisinde konumlandığı gözlenmektedir (Şekil 9). 

 
Şekil 8. Alandaki yolların çığ tehlike durumu (solda) ve yakın görüntüsü (Davraz Kayak 

Tesisi üzeri) (sağda). 

 

Şekil 9. Teleferik hatları, binalar ve çığ tehlike sınırları 
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4. Sonuç ve Değerlendirme 

Çığ tehlike gösterim haritaları çığların nerelerde meydana gelebileceğini göstermek 

için hazırlanan ve ana amacı tehlikeli olabilecek bölgelere dikkat çekmek olan haritalardır. 

Bu haritaların ana işlevi içerisinde tehlikenin boyutlarını belirlemek bulunmamaktadır. Bu 

çalışmada CBS tabanlı olarak, topoğrafik parametreler ve iki boyutlu çığ simülasyonları 

kullanılarak 3 temel aşamada çığ tehlike gösterim haritası üretimi gerçekleştirilmiştir. 

Böylece bu çalışma ile ülkemiz için önemli kayak merkezlerinden biri olan Davraz Kayak 

Merkezinin çığ tehlike gösterim haritası üretilmiştir. Üretilen haritanın alandaki bina, 

teleferik hatları ve yollar gibi yapılar ile çakıştırılması ile bu yapılardan çığ tehlikesine maruz 

kalabilecek olanlar belirlenmiştir. Toplam alanın %28.6’sı üretilen haritaya göre çığ 

tehlikesi altında yer almaktadır. Yine alandaki yolların %24.3’ü tehlike altında yer 

almaktadır. Ayrıca alandaki teleferik hatlarının da tehlike altında olduğu söylenebilmektedir. 

Nitekim alanda 08.01.2012 tarihinde saat 10:30 da meydana gelen çığ olayı, Davraz Kayak 

Merkezinde yer alan teleferik ayağına çarparak teleferik koltuklarına hasar vermiştir. 
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Mutfak Dolabı Kapak Modellerinde Kullanıcı Tercihleri: Banaz İlçesi 
Örneği 

 
Consumer Preferences for Kitchen Cabinet Door Models: The Case of Banaz District  
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Özet 
 

Bu çalışmanın amacı mutfaklarda 
kullanılan dolap kapaklarına yönelik Banaz, 
Uşak kullanıcılarının tercihini belirlemektir. Bu 
çalışmada veriler, yüz-yüze anket uygulama 
şeklinde elde edilmiştir. Sonuçlara göre; ailelerin 
mutfak dolap kapak modelleri arasında en çok 
suntalam/MDFlam kapak, profil kapak, 
highgloss ve ahşap kaplama kapak, en az ise 
diğer, ahşap masif kapak, laminat kapak, 
membran ve akrilik kapak tercih ettikleri 
görülmektedir. Mutfak dolap kapaklarından 
ahşap masif kapak, suntalam/MDFlam kapak, 
membran kapak, ve ahşap kaplama kapağı 
ekonomik olması: diğer, ahşap kaplama kapak, 
profil kapak ve laminat kapağı ekolojik olması: 
akrilik kapak, suntalam/MDFlam kapak, 
highgloss kapak, laminat kapak ve ahşap masif 
kapağı mekaniksel (darbe, aşınma ve çizilmeye 
vb) etkilere karşı dayanıklı olması: akrilik kapak, 
laminat kapak, suntalam/MDFlam kapak, 
highgloss kapak, ahşap masif kapak ve membran 
kapağı fiziksel (su alma, rutubet, sıcaklığa vb) 
etkilere karşı dayanıklı olması nedeniyle tercih 
ettikleri görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Mutfak dolabı, kapak 
talebi, mutfak talebi, tüketici talebi. 

Abstract 
 

The purpose of this study is to determine the 
consumer preferences for kitchen cabinet door models 
in Banaz, Uşak of Turkey. Face-to-face surveys were 
carried out with the consumers for data collection. 
Surveys indicated that the families preferred the most 
particleboard/MDFlam door, profile door, high gloss 
and wooden door. The consumers’ preference was the 
lowest towards other wooden massive door, laminate 
door, membrane and acrylic door for kitchen cabinet 
door model. Of these models, wooden door, 
particleboard/MDF lam door, membrane and veneer 
door materials appeared to be preferred by the customer 
for the cost while the other veneer door, profile door 
laminate door materials were preferred for ecological 
reasons. The acrylic door, particleboard/MDFlam door, 
high gloss door, laminate and wooden door were the 
choices due to their resistance to the mechanical effects 
(impact, abrasion and stratch, etc.) whereas acrylic door, 
laminate door, particleboard/MDFlam door, high gloss 
door, wooden and membrane door are preferred for their 
resistance to the physical effects (water absorption, 
humidity, temperature, etc.). 

Keywords: Kitchen cabinet, door model, 
kitchendemand, consumers’demand. 
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1. Giriş  

Konut; iletişim, etkileşim, mekân, zaman ve anlamın örgütlü bir örüntüsüdür. Bir 

yandan ait olduğu kültür ya da etnik bir grubun yaşam biçimini, davranış kurallarını, çevresel 

tercihlerini, imgelerini, zaman ve mekân sınıflandırılmasını yansıtırken, öte yandan 

kullanıcısının özüyle ilgili imgelerini, böylece tasarım ve donatımı ile bireyin kişilik ve 

ayrıcalığını yansıtmaktadır (Gür ve Geçkin, 1996).Bu alandaki araştırmalarda, konutun aktif 

yaşama bölümlerini oluşturan yaşama ve servis mekânlarının sık aralıklarla ve en yoğun 

kullanıma sahip olduğunu göstermiş ve bu mekânların önem derecelenmesinde mutfakların 

ilk sıralarda yer aldığı belirtilmiştir (Yıldırım 1999). 

Mutfağın, konut içerisinde başlıca çalışma alanlarından biri olması, aile üyelerini bir 

araya getirmesi, yaşamın devamlılığını sağlaması bakımından önemli işlevleri vardır (Gönen 

ve ark., 1990). Dolayısıyla mutfak, mobilya tasarımlarında en çok önem verilen mekânların 

başında gelmektedir. 

Bu kapsamda mutfakta, kullanıcı tercihleri doğrultusunda istenilen detayların 

irdelenmesi, kullanıcının memnuniyeti, kullanıcının fizyolojik-psikolojik ihtiyaçlarının yanı 

sıra kullanıcının alışkanlıklarının belirlenmesi, estetik ve fonksiyonel tasarımlar için büyük 

önem taşımaktadır (Efendioğlu, 2001). Ülkemizde farklı sosyo-ekonomik düzeylere sahip 

kişilerin mutfak tasarımları üzerine birçok araştırma yapılmıştır (Karaman ve ark., 2016; 

İmamoğlu, 1986; Kalınkara, 1990; Sözer, 1990; Zorlu, 1996; Yıldırım, 1999; İlçe, 2001; 

Balikhanı, 2005; Yeşilkavak, 2007; Atılgan ve ark., 2012; Tavşan ve Küçük, 2013; Ersoy, 

2014). Mutfak tasarımlarından olan dolap kapaklarının, etkisinde kaldığı fiziksel, mekanik 

etkileri ile estetik, moda ve teknolojinin etkileri dikkate alınarak tüketici tercihlerinin 

belirlenmesi zorunluluk arz etmektedir. Bu kapsamda çalışmada, Uşak İli Banaz ilçe 

merkezinde, farklı sosyo-demografik özelliklere sahip kullanıcıların kullandıkları mutfak 

dolap kapak modellerinin ve bunları tercih etmelerine etki eden faktörlerin belirlenmesi 

amaçlanmaktadır. 

1.1. Mutfak Dolap Kapak Modelleri ve Özellikleri 

Mutfak dolaplarının estetik açıdan en önemli elemanları olan kapaklar çok çeşitli renk, 

desen ve biçimde olup, değişik malzemeler kullanılarak hazırlanır (Yıldırım 1999; Phipps 

1996). Bu kapak tipleri hakkında genel bilgiler aşağıda açıklanmıştır.  

Profil kapak; lif levha plakalardan çekilen ve yüzeyi 40 mikron kalınlığında PVC folyo 

ile kaplanan profillerdir. Çeşitli renk, desen ve kesitteki bu profillerden kapak çerçevesi 

yapıldıktan sonra çerçeve içerisine MDFlam veya Yongalam yerleştirilerek elde edilen 
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kapaklardır (Anonim, 2017a). Yongalam/MDFlam kapak; malzeme fiyatının uygun 

olmasının yanı sıra, işçiliğinin de kolay yapılabilmesinden dolayı, ekonomik ve mutfaklarda 

tercih edilen kapaklardır. Bu kapak seçeneğinde, kapak kenarları düz ve yüzeyle aynı renkli, 

PVC masif yapıştırılmasıyla hazırlanmaktadır. Dış etkenlerden zarar görme olasılığı düşük, 

ancak çizildiği takdirde tamiri mümkün değildir (Anonim, 2017b). Mutfak dolap 

kapaklarından Lake Boya kapak; MDF malzeme üzerine, renk kartelâsı dışında istenilen 

renklerde boya işlemi ile oluşturulmaktadır. Bu kapaklar, boya işçiliği nedeni ile diğer kapak 

türlerine göre daha pahalıdır. Bu kapak seçeneğinde, kapak kenarları yüzeyle aynı renkte 

boyanmaktadır. Dış etkenlerden zarar görme olasılığı düşük ve çizildiği takdirde tamiri 

mümkündür (Anonim, 2017b). Membran kapak; mobilya endüstrisinde Balon Pres olarak 

da bilinmektedir. Membran kapak, bir yüzü melamin kâğıdı ile kaplanmış MDFlam yüzeyine 

PVC folyonun, vakum pres yöntemiyle kaplanması sonucu hazırlanmaktadır. Bu kapak türü 

sağlıklı, uzun ömürlü, istenilen renk ve desende üretilmekte ve neme karşı gösterdiği üstün 

performans nedeniyle de tercih edilen kapak türüdür (Anonim, 2017c). Akrilik kapak; ham 

MDF levhanın üzerine, akrilik parlak folyonun lamine edilmesiyle yapılmaktadır. Akrilik 

kapaklar sağlıklı, parlak bir yüzeye sahip, uzun ömürlü ve neme karşı dayanıklı olması 

bakımından daha çok tercih edilen bir kapak türüdür (Anonim, 2017c). Laminat kapak; 

reçine emme yeteneği olan kâğıtların melamin formaldehit ve fenol formaldehit reçineleriyle 

emprenye edildikten sonra, sıcaklık ve basınç etkisiyle preslenerek edilen yüzey kaplama 

malzemelerin, MDF veya Yonga levha üzerine sıcak pres altında sıkılarak yapılan 

kapaklardır. Bu kapaklar, kullanım yerinde sağlıklı, ısı, rutubet ve mekanik darbelere karşı 

dayanıklı avantajlara sahiptir (Anonim, 2017d). Ahşap Kaplama kapak; yüksek sıcaklık ve 

basınç altında tabakalı (MDF-Yonga Levha) malzeme yüzeylerine ahşap kaplamaların 

preslenerek elde edilen levhalardır. Bu kapak türü, fiziksel ve mekanik etkilere karşı 

dayanıklı, sağlıklı ve organik olması nedeniyle tüketiciler tarafından tercih edilmektedir. 

Ahşap Masif kapak; ahşap malzemenin kullanım yerine uygun olarak kurutulup, ahşap 

işleme makinelerinde işlenerek ve yüzeyine üst yüzey işlemleri uygulanması ile elde edilen 

kapaklardır. Bu kapak türü, organik, uzun ömürlü, mekanik darbelere karşı dayanıklı ve olası 

darbelere karşı müdahale edilebilir özellikte olması nedeniyle tercih edilen bir kapak türüdür 

(Anonim, 2017g). High Gloss kapak; ahşap kompozit levha yüzeylerine 0,30 mm kalınlığa 

sahip PVC yüzeyler yapıştırılarak üretilmektedir (Anonim, 2017f). 

Günümüz piyasasında yoğun rekabetin gittikçe arttığı ve ürünler arasındaki 

fonksiyonel farkların her geçen gün azaldığı bir durum yaşanmaktadır (Keskin ve Yıldız, 

2010). Böyle bir ortamda, kullanıcıların istek ve gereksinimlerini iyi bir şekilde 
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gözlemlemek ve böylelikle kullanıcıların gözünde değer kazanabilmek için (Gürbüz ve 

Doğan, 2013) tercih edilebilir mutfak dolap kapakları üreten üreticilerin, değişik sosyo-

ekonomik düzeye sahip kullanıcıların tercihlerini göz önünde bulundurması büyük önem 

taşımaktadır. 

2. Materyal ve Yöntem 

Mutfak dolap kapak modellerine göre kullanıcıların beklentilerini etkileyen faktörleri 

tespit edebilmek amacıyla bu çalışma nicel araştırma yöntemine göre düzenlenmiştir. 

Araştırmada yüz yüze anket tekniği kullanılmış olup söz konusu anket iki bölümden 

oluşturulmuştur. Birinci bölümde; katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek için 

(cinsiyet, yaş, öğrenim durumu, medeni durum, meslek, aylık gelir, mülkiyet durumu ve 

konut yaşı) sekiz soruya yer verilmiştir. Araştırmanın ikinci bölümünde ise katılımcıların 

hangi mutfak dolap kapaklarını tercih ettiklerini belirlemek için Atılgan (2012), tarafından 

yapılmış olan “Konut Mutfak Dolaplarında Tercih Edilen Kapak Modelleri: Artvin İli 

Örneği” adlı çalışmada kullanılan ölçek kullanılmıştır. Söz konusu ölçek 20 maddeden 

oluşmakta olup maddeler yaygın olan 5’li Likert ölçeği (1: Hiç katılmıyorum, 2: 

Katılmıyorum, 3: Kararsızım, 4: Katılıyorum, 5: Tamamen katılıyorum) biçiminde 

tasarlanmıştır. Oluşturulan anket formu aracılığı ile yüz yüze anket tekniği Uşak ili Banaz 

ilçe merkezinde ikamet eden kişilere uygulanmıştır.  

2016 yılı Haziran-Eylül ayları arasında yapılan alan çalışmasında basit tesadüfi 

örnekleme yöntemi kullanılmıştır. Örneklem büyüklüğünü hesaplamak için ise Gürleyen 

(2005)’in yılında yapmış olduğu çalışmada kullandığı formülden yararlanmıştır. 

																																																																	 . . .

. . .
                                                            (1) 

 
n= Örneklem birim sayısı 
Z= Güvenirlik katsayısı (%95 güven düzeyi için 1.96 alınmıştır) 
P=Ölçmek istenilen özelliğin toplumda bulunma olasılığı (bu değer %97 alınmıştır) 
Q=1-P Aranan özelliğin ana kütlede bulunma olasılığı. 
N= Örneklem büyüklüğü 
D= Örneklem hatası (Bu araştırmada örneklem hatası %3 alınmıştır) 

Yukarıdaki formüle göre örneklem büyüklüğü 82 olarak hesaplanmış olup, söz konusu 

çalışmada 196 kişi üzerinde anket tekniği uygulanmıştır. Anketler her haneden bir kişiye 

yapıldığından dolayı ana kütle Banaz ilçe merkezindeki konut sayılarına göre belirlenmiştir. 

Banaz Belediyesi Su İşleri Müdürlüğünden edinilen veriler ile ana kütle sayısının 8178 

olduğu belirlenmiştir. 
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2.1. Veri Analizi 

Araştırmada elde edilen veriler MS Excel ortamında işlendikten sonra SPSS paket 

programı yardımıyla istatistiksel analizleri yapılmıştır. Bulguların istatistiksel olarak ifadesi 

frekanslar-yüzde oranlar şeklinde verilmiştir.  

3. Bulgular 

Kullanıcıların cinsiyet frekans dağılımında erkek ve kadın dağılımın eşit olduğu, yaş 

frekansına bakıldığında en yüksek katılımın 25-34 yaşlar arası grupta, en az katılımın ise 55 

yaş ve üzere grupta olduğu görülmektedir. Kullanıcıların medeni durumu incelendiğinde en 

yüksek katılımı evli grubunu teşkil etmektedir. Kullanıcıların aylık gelirinin 2700 TL ve altı 

gelire sahip olduğu görülmektedir. Ankete katılan tüketici grubunun büyük bir kısmını işçi 

ve memur olan kişiler oluşturmaktadır. Konut mülkiyet durumlarına bakıldığında ev sahibi 

kullanıcıların daha fazla olduğu görülmektedir. Konut yaşı olarak değerlendirildiğinde ise 

konutların büyük bir kısmı 15 yıl ve altındadır (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Kullanıcıların demografik özelliklerine göre frekans analizi 

Cinsiyet f % Toplam Aylık Gelir Durumu F % 
Erkek 100 51.0 1300 TL’den az 50 25.5
Kadın 96 49.0 1301-2000 TL 42 21.4
Yaş f % 2001-2700 TL 31 15.8
18-24 35 17.9 2701-3400 TL 45 23.0
25-34 61 31.1 3401 TL ve üzeri 28 14.3
35-44 59 30.1 Meslek f % 
45-54 34 17.3 İşçi 36 18.4
55 ve üzeri 7 3.6 Memur 88 44.9
Eğitim Durumu f % Emekli 6 3.1
Okur-Yazar Değil 3 1.5 Ev Hanımı 18 9.2
İlköğretim 31 15.8 Esnaf 17 8.7
Lise 38 19.4 Diğer 31 15.8
Önlisans 39 19.9 Mülkiyet Durumu f % 
Lisans 74 37.8 Kendi Evim 121 61.7
Yüksek Lisans 9 4.6 Kiracı 75 38.3
Doktora 2 1.0 Konut Yaşı f % 
Medeni Durumu f % 0-5 Yıl 53 27.0
Bekar 52 26.5 5-10 Yıl 50 25.5
Evli  137 69.9 10-15 Yıl 45 23.0
Dul 7 3.6 15 Yıl üstü 48 24.5

Kullanıcıların en çok kullandıkları kapak modeli Yongalam/MDFlam kapak, en az 

kullanılan kapak modeli ise ahşap masif kapak ve diğer kapak (cam, plastik) modeli olduğu 

görülmektedir (Çizelge 2). 
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Çizelge 2. Kapak modelleri dağılımı 

Kapak Modellerif% Kapak Modellerif% 

1 Profil Kapak 37 18.9 6 Laminat Kapak 10 5.1 
2 Yongalam/MDFlam 

Kapak 
53 27.0 7 High Gloss Kapak 23 11.7 

3 Membran Kapak 13 6.6 8 Ahşap Masif Kapak 7 3.6 
4 Ahşap Kaplama Kapak 21 10.7 9 Akrilik Kapak 1 6.6 
5 Lake Boya Kapak 15 7.7 10 Diğer (cam, plastik 

vb.)
4 2.1 

Aylık geliri 2001-2700 TL arasında olan kullanıcıların en çok akrilik kapak modelini 

kullandığı, ahşap masif kapak modelini ise kullanmadıkları görülmektedir. Aylık geliri 

2701-3400 TL arasında olan kullanıcıların en çok ahşap masif kapak, en az ise lake boya 

kapak modellini kullandığı tespit edilmiştir. Aylık geliri 3401TL ve üzeri olan kullanıcıların 

ise en çok lake boya kapak modelini kullandıkları görülmektedir (Çizelge 3). 

Çizelge 3. Toplam aylık gelire göre kapak modeli dağılımı 

Kapak Modeli Toplam Aylık Gelir (TL) 
G1 % G2 % G3 % G4 % G5 % Toplam 

Profil Kapak 19 51.4 8 21.6 3 8.1 3 8.1 4 10.8 37
Yongalam/MDFlam 
Kapak 

11 20.8 15 28.3 9 17 12 22.6 5 9.4 53 

Membran Kapak 2 15.4 2 15.4 3 23.1 4 30.8 2 15.3 13
Ahşap Kaplama Kapak 7 33.3 1 4.8 3 14,3 7 33.3 3 14.2 21
Lake Boya Kapak 1 6.7 3 20 2 13.3 4 26.7 5 33.3 15
Laminat Kapak 2 20 3 30 2 29 2 20 1 10 10
High Gloss Kapak 4 17.4 6 26.1 4 17.4 7 30.4 2 8.7 23
Ahşap Masif Kapak 1 14.3 1 14.3 0 0 4 57.1 1 14.2 7
Akrilik Kapak 2 15.4 2 15.1 4 30.8 2 15.4 3 23 13
Diğer (cam, plastik vb.) 1 25 1 25 1 25 0 0 1 25 4

G1: 1300 TL’den az, G2: 1301-2000 TL, G3: 2001-2700 TL, G4: 2701-3400 TL, G5:3401 TL’den fazla 

Ankete katılan ailelerin oturdukları konut yaşlarına bağlı olarak kullandıkları mutfak 

dolap kapak modelleri; konut yaşı 0-5 olan kullanıcıların çoğunlukla akrilik kapak, highgloss 

kapak ve membran kapak modelini, konut yaşı 5-10 olan kullanıcıların laminat kapak, profil 

kapak, membran kapak ve highgloss kapak modelini, konut yaşı 10-15 olan kullanıcıların 

membran kapak, lake boya kapak, laminat kapak ve ahşap masif kapak modelini, konut yaşı 

15 yıl üstü olan kullanıcıların ise ahşap kaplama kapak, Yongalam/MDFlam kapak ve lake 

boya kapak modelini kullandıkları görülmektedir (Çizelge 4). 
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Çizelge 4. Konut yaşlarına göre mutfak kapak modellerin dağılımı 

Kapak Modeli 

Konut Yaşı (Yıl) 

0-5 % 
5-
10 

% 
10-
15 

% 15< % Toplam 

Profil Kapak 9 24.3 12 32.4 8 21.6 8 21.6 37
Yongalam/MDFlam Kapak 11 20.8 11 20.8 13 24.5 18 34 53
Membran Kapak 4 30.8 4 30.8 5 38.3 0 .0 13
Ahşap Kaplama Kapak 3 14.3 4 19 5 23.8 9 42.9 21
Lake Boya Kapak 3 20 3 20 5 33.3 4 26.7 15
Laminat Kapak 2 20 5 50 3 30 0 0 10
High Gloss Kapak 9 39.1 7 30.4 2 8.7 5 21.7 23
Ahşap Masif Kapak 2 28.6 2 28.6 2 28.6 1 14.3 7
Akrilik Kapak 9 69.2 0 0 2 15.4 2 15.4 13
Diğer (cam, plastik vb.) 1 25 2 50 0 0 1 25 4

Ahşap masif kapak, Yongalam/MDFlam kapak ve membran kapak kullananların 

yarısından fazlası “dolap kapak modelinin ekonomik bir malzemedir” ibaresine katılmakta; 

bu durumun tersine highgloss kapak, laminat kapak ve ahşap kaplama kapak kullanan 

kullanıcıların çoğunluğu belirtilen ibareye katılmamaktadırlar (Çizelge 5). 

Çizelge 5. Kapak modelin ekonomik olması nedeniyle tercih edilmesi 

KapakModeli Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 
f % f % f % 

Profil Kapak 14 37 7 18 17 45
Yongalam/MDFlam 
Kapak 

11 19 7 12 39 68 

Membran Kapak 3 30 1 10 6 60
Ahşap Kaplama Kapak 8 40 2 10 10 50
Lake BoyaKapak 6 35 3 18 8 47
Laminat Kapak 4 40 3 30 3 30
High Gloss Kapak 10 42 6 25 8 33
Ahşap Masif Kapak 2 29 0 0 5 71
Akrilik Kapak 4 31 3 23 6 46
Diğer (cam, plastik vb.) 2 50 1 25 1 25

Çizelge 6 incelendiğinde; kullanıcıların “tezgâhım ekolojik bir malzemedir” 

cümlesine katılım düzeyleri görülmektedir. Genel olarak ahşap masif kapak kullanan 

kullanıcıların çoğunluğu ve Yongalam/MDFlam kapak kullanan kullanıcıların yarısından 

fazlası, belirtilen ibareye katılmadıklarını belirtmektedirler. 
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Çizelge 6. Kapak modelin ekolojik olması nedeniyle tercih edilmesi 

KapakModeli  Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 
f % f % f % 

Profil Kapak 17 46 5 14 15 41 
Yongalam/MDFlam 
Kapak 

27 51 6 11 20 38 

Membran Kapak 4 31 4 31 5 38 
Ahşap Kaplama Kapak 8 38 4 19 9 43 
Lake BoyaKapak 7 47 3 20 5 33 
Laminat Kapak 4 40 2 20 4 40 
High Gloss Kapak 8 35 6 26 9 39 
Ahşap Masif Kapak 5 71 1 14 1 14 
Akrilik Kapak 2 15 6 46 5 38 
Diğer (cam, plastik vb.) 1 25 1 25 2 50 

Mutfak dolap kapaklarında akrilik kapak, Yongalam/MDFlam kapak, highgloss kapak 

ve laminat kapak kullanan kullanıcıların çoğunluğu ayrıca ahşap masif kapak kullanan 

kullanıcıların yarısından fazlası dolap kapakların mekanik (darbe, aşınma ve çizilmeye vb.) 

darbelere karşı dayanıklı olduğu ibaresine katılmaktadırlar. Lake boya kapak kullanan 

kullanıcıların çoğunluğu ise bu ibareye katılmadıklarını belirtmektedirler (Çizelge 7). 

Çizelge 7. Kapak modelin mekanik etkilere dayanıklı olması nedeniyle tercih edilmesi 

KapakModeli Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 
f % f % f % 

Profil Kapak 42 37 28 25 44 39
Yongalam/MDFlam 
Kapak 

30 22 16 12 90 66 

Membran Kapak 7 16 16 36 21 48
Ahşap Kaplama Kapak 23 46 5 10 22 44
Lake BoyaKapak 26 60 5 12 12 28
Laminat Kapak 8 31 3 12 15 58
High Gloss Kapak 18 31 4 7 37 63
Ahşap Masif Kapak 7 30 4 17 12 52
Akrilik Kapak 3 8 5 14 28 78
Diğer (cam, plastik vb.) 4 22 10 56 4 22

Akrilik kapak, Yongalam/MDFlam kapak, highgloss kapak, laminat kapak ve ahşap 

masif kapak kullananların yarısından fazlası “dolap kapak modelim mekanik etkilere karşı 

dayanıklı bir malzemedir” ibaresine katılmaktadırlar. Lake boya kapak kullanan 

kullanıcıların ise yarısından fazlasının belirtilen ibareye katılmadıkları görülmektedir 

(Çizelge 8). 
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Çizelge 8. Kapak modelin fiziksel etkilere karşı dayanıklı olması nedeniyle tercih edilmesi 

KapakModeli Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum 
f % f % f % 

Profil Kapak 51 47 13 12 44 41 
Yongalam/MDFlam 
Kapak 

36 23 35 22 87 55 

Membran Kapak 7 17 13 32 21 51 
Ahşap Kaplama Kapak 27 41 11 17 28 42 
Lake BoyaKapak 26 55 4 9 17 36 
Laminat Kapak 9 30 4 13 17 57 
High Gloss Kapak 16 24 16 24 34 52 
Ahşap Masif Kapak 9 43 1 5 11 52 
Akrilik Kapak 4 11 9 24 25 66 
Diğer (cam, plastik vb.) 5 38 3 23 5 38 

4. Tartışma 

İnsanların günlük yaşamında en çok zaman harcadığı mekânlardan biri olan mutfak, 

kullanıcının psikolojik ve fizyolojik her türlü ihtiyacını karşılayabilecek niteliklere sahip 

olarak donatılması gerekmektedir. Kişilerin mutfak dolap kapakları ile ilgili tercihlerini 

ortaya koymak amacıyla yapılan bu çalışma sonucunda, katılımcıların en çok 

Yongalam/MDFlam kapak, profil kapak, highgloss kapak ve ahşap kaplama kapak 

modellerini, en az ise ahşap masif kapak, laminat kapak, membran kapak, akrilik kapak, lake 

boya kapak ve diğer (cam, plastik vb.) kapak modellerini tercih ettikleri görülmektedir. Elde 

edilen bu sonuç yapılan benzer çalışmalarda da tespit edilmiştir. Nitekim Atılgan ve ark., 

(2012) tarafından yapılan araştırmaya göre kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun; 

Yongalam/MDFlam, Profil ve Membran kapak modellerini kullandıkları görülmektedir. 

Kullanıcıların aylık gelirine göre mutfak dolap kapak modeli kullanımına 

bakıldığında, toplam aylık geliri 1300 TL’den az olan kullanıcıların profil kapak; aylık geliri 

1301-2000 TL olan kullanıcıların laminat kapak; aylık geliri 2001-2700 TL olan 

kullanıcıların akrilik kapak; 2701-3400 TL olan kullanıcıların; ahşap masif kapak; aylık 

geliri 3401 TL’den fazla olan kullanıcıların ise lake boya kapak modelini en çok 

kullandıkları görülmektedir. Elde edilen bu sonuçlar Atılgan ve arkadaşlarının (2012) 

yaptıkları çalışmadan elde ettikleri bulgularla paralellik göstermektedir. Kullanıcıların gelir 

düzeyi arttıkça ekonomik değeri yüksek olan kapak modelleri kullandıkları görülmektedir. 

Gelir düzeyinin kapak modeli seçiminde etkili bir faktör olduğu söylenebilir. 

Konut yaşına göre mutfak dolap kapak modeli kullanımına bakıldığında, konut yaşı 0-

5 yıl olan konutlarda kullanıcıların en çok akrilik kapak ve highgloss modellerini, 5-10 yılları 

arasında olan konutlarda kullanıcıların diğer kapak (cam, plastik kapak vb.) modelini, konut 

yaşı 10-15 yıl olan konutlarda kullanıcıların membran kapak modelini, konut yaşı 15 yıl üstü 
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olan konutlarda kullanıcıların ise ahşap kaplama kapak ve Yongalam/MDFlam kapak 

modellerini en çok kullandıkları görülmektedir. Konut yaşı artıkça/azaldıkça tercih edilen 

kapak modelinin değiştiği görülmektedir. Kullanılan kapak modellerinin değişiklik 

göstermesi teknolojinin etkisi ile endüstriyel nitelikte malzemelerden özellikleri 

iyileştirilmiş kapak modellerin üretilmesi sonucu olduğu düşünülebilir. 

Kullanıcıların mutfak kapak modellerini tercih etme sebepleri ile ilgili olarak yapılan 

çalışmada, kapak modellerinden Yongalam/MDFlam kapak, ahşap masif ve lake boya kapak 

modelini ekonomik olması; Yongalam/MDFlam kapak, ahşap masif kapak, membran ve 

highgloss kapak modelini mekanik (darbe, aşınma ve çizilmeye vb.) etkilere karşı dayanıklı 

olması; akrilik kapak, membran kapak, laminat kapak, Yongalam/MDFlam ve highgloss 

kapak modelini fiziksel (su alma, rutubet, sıcaklığa vb.) etkilere karşı dayanıklı olması 

nedeniyle tercih ettikleri görülmektedir. Yapılan bu çalışmanın sonuçları Yıldırım’ın (1999) 

yaptığı bir araştırmada; kullanıcıların büyük bir bölümü konut mutfak dolap kapaklarında 

sentetik reçine esaslı laminat kapak modeli tercih ettiklerini, tercih edilmesinin sebebi ise; 

aşınma, çizilme, çarpma gibi mekanik etkilere, kola, limon, sirke asidi gibi ev içi 

kimyasallara, sıcak/soğuk su, rutubet ve güneşin bozucu etkilerine karşı dayanıklı olduğunu 

bildirdiği çalışmanın sonucu ile benzerlik göstermektedir. 

5. Sonuç ve Öneriler 

Yapılan çalışma da kullanıcıların büyük bir çoğunluğunun mutfak dolabı kapak 

modellerinden Profil, Yongalam/MDFlam ve Membran kapak modellerini kullandıkları 

görülmektedir. Çalışmanın sonucunda farklı demografik yapı ve tercih sebebine bağlı olarak 

bilim ve sanayi arakesitinde daha ekonomik, estetik, dayanıklılık bakımından daha uzun 

ömürlü olan ürünlerin üretilmesi hem ülke ekonomisine hem de mobilya endüstrisine katkı 

sağlayacağı söylenebilir. Ergonomik mutfaklar için, kullanıcı refah düzeyi dikkate alınmalı, 

istek ve memnuniyetleri doğrultusunda tasarım yapılmalıdır. Elde edilen sonuçlar 

doğrultusunda, kullanıcı memnuniyetini arttırmak için ihtiyaca yönelik, özgün tasarımlar 

sunulmalıdır. 

Sonuç olarak; konut mutfağında kullanılan mutfak dolap kapak malzemelerine yönelik 

kullanıcı tercihleri üzerine yapılan bu araştırmanın sonuçları hem araştırmacılar için hemde 

üreticilerin müşteri memnuniyetini sağlamak ve aynı zamanda nitelikli tüketici kitlesi 

oluşturmak için yardımcı ve yönlendirici nitelikte bir çalışma olacağı düşünülmektedir. Bu 

çalışma zaman ve ekonomik kısıtlar nedeniyle küçük bir örneklem grubu üzerinde yapılmış 
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olmakla birlikte bundan sonra benzer nitelikte yapılacak çalışmalara yön vermek açısından 

ilgili literatüre zenginlik kazanacağı düşünülmektedir. 
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Abstract 
 

In this study, customer relationship 
management (CRM) methods and the benefits of 
CRM practices in the forest products industry 
were investigated. Whether mean CRM grades 
and results differ by the demographic 
characteristics of employees and sector were also 
studied. 344 forest product business managers 
(lower, middle and senior managers) were 
personally interviewed for the study. Several 
descriptive statistics (such as frequency, 
percentage, arithmetic mean), independent-t test 
and one-way ANOVA were employed in the 
study. The data was analyzed using SPSS 
statistical package program. The business most 
frequently used the “face-to-face interviews with 
customers” as the CRM method while “improved 
service quality” was the greatest benefit of the 
CRM method.  

Keywords: Customer relationship management 
methods, forest products industry 

 

Özet 
 

Bu çalışmada, orman ürünleri sanayi 
işletmelerinde müşteri ilişkileri yönetimi (CRM) 
yöntemlerinin kullanılma ve CRM uygulamalarının 
getirdiği fayda düzeyleri incelenmiş ve CRM yöntemleri 
ve sonuçlarının ortalama puanlarının çalışanların 
demografik özelliklerine ve sektöre göre farklılık 
gösterip göstermediği araştırılmıştır. Araştırmada 
kullanılan anketler, İstanbul ilindeki 344 orman ürünleri 
işletme yöneticilerine (alt, orta ve üst düzey yönetici) 
yüz-yüze anket yöntemi ile uygulanmıştır. Bazı betimsel 
istatistikler (frekans, yüzde, ortalama gibi), bağımsız 
örneklemler için t-testi ve tek yönlü ANOVA analizi 
uygulanmıştır. Çalışma verileri SPSS paket programı ile 
değerlendirilmiştir. Sonuç olarak, ankete katılan 
işletmelerin en fazla kullandığı CRM yönteminin 
“müşteriler ile yüz yüze görüşme”, CRM’nin 
kullanılması sonucunda ortaya çıkan en yüksek getirinin 
ise “iyileştirilmiş servis kalitesi” olduğu tespit 
edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Müşteri ilişkileri yönetimi 
yöntemleri, orman ürünleri endüstrisi 

 

1. Introduction 

Customer relationship management (CRM) emerged that large banks and financial 

institutions were attracted to customers in the United States and the United Kingdom. 

(Demirbağ, 2004). Today, it has become the main element of corporate competition strategy 
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(Yıldız, 2011). There are many definitions of customer relationship management (Bose 

2002; Reinartz et al., 2004; Laplaca, 2004; Kırım, 2013; Peppers et al., 2016). The common 

denominator of all these definitions is that customer relationship management is a human-

process-technology phenomenon (Hamşioğlu, 2002). 

a. Human: Human is the most important element of CRM which provides individual 

solutions and is customer-focused. All of the strategies of businesses that want to 

manage customer relationship management successfully should have quality, 

competent and honest employees. Rewarding programs should be applied (Uysal and 

Aksoy, 2004; Gel, 2007). 

b. Process: Process is how customers are connected to the organization. A business 

process consists of a series of activities that transform organizational inputs into 

desired output (Bakırtaş et al., 2013). 

c. Technology: Technology is an important tool for making the customer analysis and 

fast and inexpensive implementation of operational procedures in CRM (Alabay, 

2008). Businesses must have the necessary technological infrastructure in order to 

adapt to change, implement new strategies and provide customer satisfaction and 

loyalty (Bakırtaş et al., 2013). 

For a successful CRM implementation, appropriate technologies (such as CRM 

databases, analytical tools, campaign management, channels), new skills (such as financial 

analysis, data collection, campaigning, ability to speak and manage) and organizational 

change (such as annual plans, marketing, sales, service and information processing) are 

required (Kahraman, 2002; Güleş, H.K. 2004; Karnak, B. 2013).  

There are many studies about customer satisfaction, customer relationship and 

consumer preferences (Cındık et al., 2002; Akyüz et al., 2002; Akyüz et al., 2003; Akyüz, 

2004; Törün, 2006; Serin and Andaç, 2009) and CRM is implemented in many areas such 

as tourism, banking, insurance, etc. (Özilhan, 2004; Yeler, 2006; Yıldız, 2011). In the 

research conducted on the projects where CRM projects are implemented, it was observed 

that there is an increase in customer satisfaction, return on relationships, number of 

consumers, competitive advantage, in-house productivity and revenue per customer and a 

decrease in costs to acquire customers and sell, time to service and acquiring new customers 

(Agrawal, 2004). 

In this study, the levels of use of customer relationship management (CRM) techniques 

and the benefits of CRM practices in forest products industry enterprises were investigated. 

In addition, it was determined by using one-way variance analysis (ANOVA) and 



53 
 

 

independent-t test that whether average of points of CRM techniques and results according 

to demographic characteristics of participants (gender, age, position in the company, the 

legal structure of the company and the working time of employees in the company) and 

sector are different or no differences. 

2. Material and Method 

The number of entrepreneurs in Turkey was taken as the population in the study. Based 

on TURKSTAT 2014 data, a total number of entrepreneurs is 58876 (URL-1, 2017). The 

following sample determination formula was used to determine the total number of 

participants to whom the surveys would be applied (Naing et al., 2006) and it was determined 

as 266. 

																																																																	 . . .

. . .
                                                            (1) 

 
In formula; 

n: sample size;  
N: universe size;  
P: P-value (0.5) ;  
Q: Q- value (0.5);  
Z: Z-score at 95 % confidence interval (1.96);  
D: margin of error (0.06) 

In order to increase the validity and reliability of the study, the number of the samples 

has been increased to 344. The surveys were applied by performing face to face interviews. 

At the stage of preparing survey form, the questions were decided either by reviewing the 

literature or interviewing the people (Ünverdi, 2008). A survey form was prepared in 

accordance with a 5-point Likert-type scale (very little:1, little:2, middle:3, much:4 too 

much:5). But, it was decided to evaluate the results according to a 4-point Likert-type scale 

instead of a 5-point Likert-type scale because of the low-intensity response. All the statistical 

analyses of the surveys were performed with IBM SPSS Statistics 19 packaged software. 

Percentage values of the data were calculated. Whether mean CRM techniques and results 

differ by demographic characteristics of participants were determined. For this, independent 

t-test and one-way variance (ANOVA) were employed. 
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3. Results 

3.1. Some Demographic Characteristics of Respondents 

81.7 % of employees who participated in the survey are male, 12.7 % are female. Of 

them, 15.4 % are between 18-25 years old, 34.6 % between 26-33 years old, 41 % between 

34-41 years old and 81% over 42 years old. The positions of participants in the company are 

like that: 2.3 % are lower-level managers, 59.9 % are middle managers and 37.8 % are senior 

managers. The legal structure of companies was categorized into 3 groups. The percentages 

of the categories: 11 % are the sole proprietorship, 76.2 % are limited liability company and 

12.8 % are the joint-stock company. The approximately half of the participants (47.1 %) are 

working in the forest products sector for 6-10 years. 60 % of the participants are working in 

the furniture sector. 

 
 

 

81.7%

18.3%

Figure 1. The distribution of
participants according to gender

Male

Female

8.1%

34.6%

41.9%

15.4%

Figure 2. The distribution of
participants according to age

18-25 age

26-33 age

34-41 age

42 age and over

37.8%

59.9%

2.3%

Figure 3. The distribution of
participants according to the
position in company

Senior managers

Middle managers

Lower-level managers

11%

76.2%
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Figure 4. The distribution of
participants according to the
legal structure of company

Sole proprietorship

Limited liability company

Joint stock company
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3.2. Customer Relationship Management (CRM) Techniques and Results 

The questions regarding CRM techniques were given in Table 1. These CRM 

techniques used by companies were determined: “face-to-face interviews with customers 

(97.4 %)”, “use of new technology (96 %)”, “development and presentation of new products 

and services (93 %)”, “marketing strategies (91.9 %)” sales force automation (88.1 %)”, “use 

of new information technologies (86.9 %)”, “campaign methods (80.2 %)”, “creating call 

centers (72.8 %)”, “dealer / service automation (71.2 %)”, and “websites for clients (69.4 

%)”. 

Table 1. The distribution of the answers given to questions about the level of use of 
customer relationship methods 
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f % f % f %      f % 
Development and presentation of new 
products and services

4 1.2 20 5.8 140 40.7 180 52.3 

Face-to-face interviews with customers 3 0.9 6 1.7 87 25.3 248 72.1 
Use of new technology 1 0.3 13 3.8 111 32.3 219 63.7
Sales force automation 3 0.9 38 11 138 40.1 165 48.0
Marketing strategies 6 1.7 22 6.4 132 38.4 184 53.5 
Campaign methods 14 4.1 54 15.7 116 33.7 160 46.5
Benefit from  sales agents and distributors 53 15.5 87 25.3 103 29.9 101 29.4
Dealer / Service Automation 29 8.5 70 20.3 120 34.9 125 36.3 
Use of new information technologies 8 2.3 37 10.8 126 36.6 173 50.3
Websites for clients 34 9.9 71 20.6 113 32.8 126 36.6
Creating call centers 170 49.5 80 23.3 44 12.8 50 14.5
Implementation of e-commerce strategy 97 28.2 87 25.3 77 22.4 83 24.1

%: percentage; f: frequency 

The distribution of questions regarding CRM results was given in Table 2. 
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The vast majority of participants (89.8 %) said that CRM increases customer retention. 

For the statements of “CRM improves market share”, “CRM increases the company’s sales 

volume”, “CRM improves the service quality of the company” and “CRM increases the 

profitability of the company”, the vast majority of participants said “too much”. The 

distribution of answers given to the statement of which “CRM increases the level of 

customer satisfaction” are like that: Participants said that of 18.4 % are little, 21.5 % are 

middle, 27.3 % are much and 32.6 % are too much. For the statement of “CRM provides 

more effective marketing campaigns”, the vast majority of participants said  “much”. 

Table 2. The distribution of the answers given to questions about the level of  
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f % f % f %      f % 
CRM increases customer retention 8 2.3 27 7.8 151 43.9 158 45.9 
CRM improves market share 11 3.2 33 9.6 131 38.1 169 49.1 
CRM increases the company’s sales volume 26 7.6 74 21.5 120 34.9 124 36
CRM increases the level of customer 
satisfaction 

63 18.4 74 21.5 94 27.3 112 32.6 

CRM improves the service quality of the 
company 

8 2.3 32 9.3 128 37.2 176 51.2 

CRM increases the profitability of the 
company 

20 5.9 58 16.9 114 33.1 152 44.2 

CRM provides more effective marketing 
campaign 

18 5.3 36 10.5 148 43 142 41.3 

%: percentage; f: frequency 

Also, for testing the statistical differences between CRM techniques and results and 

demographic characteristics of participants, independent t-test and one-way variance 

(ANOVA) were employed. The Duncan's Multiple Range Test was employed for 

determining the difference between groups. The results were given in Table 3. 

According to the results of one-way variance analysis (ANOVA), there was a 

significant difference between the CRM techniques and the legal structure of the company 

(p=0.001<0.05). In terms of the legal structure of the company, the arithmetic mean of points 

of participants are like that: 3.943 for the sole proprietorship, 4.043 for limited liability 

company and 4.250 for the joint-stock company.  

At the same time, according to the results of independent t-test, there was significant 

difference between CRM techniques and sector (p=0.046<0.05).  
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Table 3. The results of Duncan’s multiple range test for the level of use of CRM techniques 

   HG 

 Legal structure of 
companies 

Sole proprietorship 3.943 A 

Limited liability company 4.043 B 

Joint-stock company 4.250 C 

: arithmetic mean; HG: homogeneity group 

4. Conclusions and Recommendations 

It was determined that the vast majority of employees in the forest products industrial 

companies participated in the survey is male. In terms of the task and position of employees 

in the companies, the vast majority of participants are middle managers (such as engineering, 

sales representative). According to the legal structure of the companies, a great majority of 

companies are limited liability companies. The vast majority of participants work in the 

furniture sector. 

It was found that CRM technique which have the highest number of answers given by 

participants is the statement of “face-to-face interviews with customers”. CRM technique 

which have the lowest number of answers given by participants is the statement of “creating 

call centers”. 

In addition, it was determined that CRM result which have the highest number of 

answers given by participants are the statement of “CRM improves the service quality of the 

company”. 

The level of importance given to the CRM techniques by the forest products industry 

enterprises which are the joint-stock company are higher than others.  

According to our research, it is required to comply with customer requests and 

demands in order to act in accordance with the objectives of companies. 
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Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi 
İşletmelerinin Finansal Başarısızlık Düzeylerinin Oran Analizi ve 

Diskriminant Analizi Yöntemleri Kullanılarak Ölçülmesi 
 

Assessing the Financial Failure of Paper and Paper Products Industry Enterprises at 
Stock Exchange Istanbul Using the Ratio and Discriminant Analyses 

 
 

Kadri Cemil AKYÜZ1, İbrahim YILDIRIM1, İlker AKYÜZ1, Turan TUGAY1

 

Özet 

Firmaların rekabet ortamlarında ayakta 
kalabilmeleri ve geleceğe yönelik doğru kararlar 
verebilmeleri finansal anlamda başarılı olmaları 
ile yakından ilişkilidir. Finansal başarı ya da 
başarısızlıklar finansal analizlerle ölçülmekte, 
yöneticilere ve yatırımcılara yön verebilmekte ve 
önceden tedbir almalarını sağlamaktadır. Oran 
analizi bu amaçla kullanılan yöntemlerden 
biridir. Bu çalışmada 2015 yılı verileri 
yardımıyla Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören 
kâğıt ve kâğıt ürünleri sanayi işletmelerinin 
finansal başarısızlıklarının ölçülmesinde 
kullanılabilecek oranların belirlenmesi 
amaçlanmıştır. İlk aşamada işletmelerin başarılı 
olup olmadığının belirlenmesinde yaygın olarak 
kullanılan Altman Z-skor testi kullanılmıştır. 
Daha sonra 23 adet finansal oran istatistiksel 
analizlerle değerlendirilmiş ve finansal 
gruplandırmada anlamlı olanlar belirlenmiştir. 
Çalışmada 7 adet finansal oranın sınıflandırma 
amacıyla kullanılabileceği ve sınıflandırma 
başarısının yaklaşık %94 olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Finansal başarı, kâğıt 
sanayi, oran analizi, diskriminant analizi. 

 

Abstract 

The ability of companies to survive in 
competitive environments and make sound decisions for 
the future is closely related to their financial success. 
Financial successes or failures are measured by financial 
analyses. They can provide the managers and the 
investors directions and precautionary measures. Rate 
analysis is one of the methods used for this purpose. In 
this study, the aim is to determine the rates that can be 
used in assessing the financial failures of the Paper and 
Paper Products Industry Enterprises traded on the Stock 
Exchange Istanbul for 2015.In the first stage, the Altman 
Z-score test that was commonly used to determine 
whether the businesses were successful was employed. 
Then, 23 different financial ratios were evaluated using 
statistical analysis. The ratios that were significant in 
financial grouping were also identified. Seven financial 
ratios can be used for classification purposes, and nearly 
94% of the classification was successful in the study. 

Keywords: Financial performance, paper industry, ratio 
analysis, discriminate analysis.  
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1. Giriş  

İşletmelerin amaçlarına uygun gösterdikleri faaliyetler sonucunda finansal açıdan 

başarılı olabilecekleri kadar, başarısız olabilecekleri de var olan bir gerçektir. Başarının 

işletmelere sağladığı üstünlük ve getirilerin yanında başarısızlığında birçok olumsuz 

sonuçları olacaktır. Ekonomik anlamda sınırların ortadan kalkması, işletmeleri uluslararası 

piyasalarda farklı pazar alternatiflerine ve finansal kaynaklara ulaşılabilir bir hale getirirken, 

rekabet, değişen şartlar ve ekonomik sorunlar nedeni ile başarısızlığa düşebilecekleri 

ortamları da sağlayabilmektedir. Finansal anlamda başarıyı ya da başarısızlığı tahmin 

edebilmek ve gereken değişimleri yapabilmek sürdürülebilir büyüme için temel şart 

niteliğindedir. Finansal başarısızlığın finansal yapının değişimi ve yeniden yapılanma gibi 

düzenlenmeler ile aşılabilmesi mümkün olsa da işletmelerin iflas etme durumları da söz 

konusudur. Her iki durumda da işletme sahipleri ve ilgili tüm birimlerin bu süreçten zarar 

görecekleri ve olumsuz etkilenecekleri açıktır. Önceden elde edilecek finansal bilgiler ve 

yapılacak doğru tespitlerle finansal başarısızlığın ve iflasların önüne geçilebilecek, koruyucu 

ve düzeltici önlemler alınabilecektir. 

Finansal başarısızlığın tahmin edilmesinde geçmişten günümüze tek değişkenli ve çok 

değişkenli birçok yöntem türetilmiştir. Teknolojik değişimin öncülük ettiği yöntemler 

alternatif tahmin modelleri ortaya çıkarmakta ve sorumlu birimlere gereken uyarıları 

yapmaktadır.  

İşletmelerin gelecekte nasıl bir finansal durum ile karşılaşacaklarını belirlenmek ve 

buna uygun önlemlerin alınarak uygulanması işletmeler ve ilgili birimler (yönetici, 

yatırımcı, kredi kurumları, mali analist ve denetçiler, düzenleyici kuruluşlar, devlet, iş ve 

işçi kuruluşları) açısından son derece önemlidir. Finansal anlamda sorun yaşayan 

işletmelerin piyasa değerleri düşmekte ve oluşan toplam maliyet sanıldığından çok daha 

fazla olmaktadır. Bu nedenle koruyucu ve düzeltici önlemlerin alınabilmesi için finansal 

başarısızlıkları önceden belirleyebilecek modellerin geliştirilmesi son derece önemlidir 

(Kurtaran Çelik, 2009).  

Finansal anlamda yapılacak değerlendirme ve tahminler finansal tablolar yardımıyla 

yapılmaktadır. Finansal tablolardan elde edilen verilerin farklı analiz yöntemleri ile 

değerlendirilmesi ilgili birimlere bilmek istediklerini sunacaktır. Analiz tekniklerinden olan 

finansal oranlar mevcut durum, geçmiş ve diğer işletmelerle ilgili kıyas yapma imkânı 

sağlaması bakımından önemlidir. Finansal başarısızlık riskinin belirlenmesinde finansal 

oranlar çeşitli analiz yöntemleri ile birlikte 1966 yılından beri kullanılmaktadır. Bunlardan 



62 
 

 

en önemlileri arasında yer alan Altman Z-Skoru halen geniş bir kullanım alanına sahip 

durumdadır. Muhasebe verilerine dayanması ve başarı yüzdesinin yüksek olması kullanım 

sıklığını artıran nedenler arasındadır.   

İşletmelerin bulundukları sektörel yapıya uygun geliştirilen analiz yöntemleri yanında 

genel olarak kullanılabilecek yöntemlerde mevcuttur. Ülkelerin gelişmişlik boyutuna göre 

ön plana çıkan sektörler farklı olabilmekle beraber imalat sanayi sektörünün önemi ve 

ekonomik anlamda sağlamış olduğu etkinlik yüksek boyuttadır. Sosyal ve ekonomik olarak 

çok yönlü katkı sağlayıcı imalat sanayi işletmelerinin finansal anlamda başarı sağlaması 

bireysel olduğu kadar ülke ekonomisi açısından son derece önemlidir. Oluşacak finansal 

sorunlar ve iflas, çok boyutlu ekonomik ve sosyal sorunları beraberinde getirecektir. Bu 

çalışmada ülkemiz imalat sanayi yapılanması içerisinde önemli bir konumda bulunan ve 

BİST’de işlem gören Kâğıt ve Kâğıt Ürünleri Sanayi Sektörü bünyesinde yer alan 

işletmelerin finansal başarısızlıklarının Altman’ ın Z skoru modeli kullanılarak ölçülmesi 

amaçlanmıştır. Çalışma sonucunda güvenilir bir model oluşturulması ve kullanılabilecek 

finansal oranların belirlenmesi hedeflenmiştir.   

Kâğıt ve kâğıt ürünleri sanayi sektörü ülkemizde 1980’li yıllara kadar kendine yeterli 

bir görünüme sahipken ithal ürünlerin piyasaya girmesi ile birlikte dış piyasalara bağımlı 

hale gelmiştir. Genişleme eğilimine sahip üretim kapasitesinin 3.8 milyon tona ulaştığı 

sektör genelinde en yüksek üretim oluklu mukavva alanında gerçekleşmektedir. Bu alanda 

Avrupa’da altıncı büyük üretim kapasitesine sahip olan Türkiye Avrupa’nın kalite 

standartlarını yakalamıştır. 2013 yılından bu yana imalat sanayine kıyasla daha güçlü 

büyüme gösteren sektör atık kâğıt kullanımında da hızlı bir ilerleme kaydetmektedir. 

Ambalaj sektörüne son ürün sağlayıcı konumda olan kâğıt ve kâğıt ürünleri sanayi sektörü, 

kimyasal ürünler ve maden sektörlerine önemli oranda girdi sağlamaktadır. İhracatta üretim 

maliyetlerinden kaynaklı nedenlerle istenilen başarıyı yakalayamayan sektör altın ihracatı 

hariç tutulduğunda toplam ihracatın %1.4’ünü karşılamaktadır. İhracat yapılan ülkelerin 

önemli bir kesiminin coğrafi açıdan yakın olan ülkeler olması (Irak, Azerbaycan, İsrail ve 

İran) son yıllarda artan güvenlik endişesi nedeni ile ihracatı kesintiye uğratmıştır (Çevik, 

2016). 

1.2. İşletmelerde Finansal Başarısızlık 

Ekonomik faaliyet içinde bulunan birimlerin karşılaşabilecekleri problemlerin 

önceden tespiti ve gerekli önlemlerin alınması sürekliliğin temel yapı taşını oluşturmaktadır. 

Problemlere çözüm üretilememesi başarısızlık ve iflas risklerini beraberinde getirecektir. 
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İşletmelerde farklı nedenlerle oluşabilecek başarısızlık durumları genelde ekonomik ve 

finansal başarısızlık olarak sınıflandırılmakla beraber teknik, yönetimsel ve teknolojik 

olarak başarısızlıklar da tanımlamalar içinde yer almaktadır.  

Kişilik kavramı gereğince işletmeler, sahip ve ortaklarından bağımsız birimler olarak 

kabul edilir ve tüzel kişilikleri ile tanımlanırlar. Ortaya çıkan başarısızlık da tüzel kişiliğin 

başarısızlığı olarak kabul edilir. Ekonomik ve finansal başarısızlık olarak iki ana başlık 

altında toplanan başarısızlık kavramlarından ekonomik başarısızlıkta karlılık temel kriter 

olarak alınmakta ve sermaye maliyeti ile karşılaştırılmaktadır. Karlılık sermaye maliyetinin 

altında yer alıyorsa işletmenin başarısız olduğu kabul edilir. Diğer bir ifade ile gelirleri 

maliyetlerini karşılayamıyorsa işletmeler ekonomik anlamda başarısız olarak kabul 

edilmektedir. Finansal başarısızlık ise hedeflere ulaşamama, finansal yükümlülüklerini 

yerine getirememe, vadesi gelen borçlarını ödeyememe ve iflas etme durumunu ifade 

etmektedir. İflas durumu işletmelerin hukuki bir sürece girdiğini ifade etmektedir. Finansal 

başarısızlık faaliyetlerin sona ermesi ya da işletmenin yeniden yapılanmasıyla sonuçlanır 

(Okka, 2009; Cengiz ve ark., 2015). Finansal başarısızlığın temel göstergesi sermayenin 

yarısının kaybedilmiş olması, işletme varlıklarının %10’unun kaybedilmiş olması, üç yıl üst 

üste zarar göstermiş olması, borçlarını ödemede güçlük çekmesi, üretimin durması, 

borçlarının varlık yapısını aşması ve iflas etme olarak sıralanabilir (Aktaş ve ark., 2003). 

Özdemir ve ark. (2012) yapmış oldukları çalışmalarında finansal anlamda başarısız olan 

işletmelerin hisse senedi fiyatının son iki yıl içindeki değişiminin hisse senedinin işlem 

gördüğü borsanın genel endeksindeki değişim karşısındaki bağıl durumu olarak 

tanımlamıştır. 

Finansal başarısızlık kavramı işletme içi ve işletme dışı finansal başarısızlık olarak 

sınıflandırılmaktadır. İşletme içi finansal başarısızlıkta işletmenin fonksiyonel yapısında yer 

alan unsurların faaliyetlerinde meydana gelen sorunlar yer almaktadır. Yönetim kademesinin 

yeterli bilgi birikimi ve tecrübe sahibi olmaması, tehlikeleri önceden görüp önlem 

alamamaları finansal başarısızlıkta en önemli etken kabul edilirken, finansal yapının kontrol 

altında tutulamaması, borç ödemede yaşanan sorunlar ve yetersiz sermaye varlığı işletme içi 

finansal başarısızlıkta diğer önemli faktörler olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca kuruluş 

aşamasında yapılan yanlış yer seçimi, teknolojik donanımın eksik ya da fazla olması, işgücü 

sorunları, üretim maliyetlerinde yanlış hesaplamalar ve yeterli pazar araştırması yapılmadan, 

tüketici tercihleri belirlenmeden yapılan üretim işletme içi finansal başarısızlığın diğer 

faktörlerini oluşturmaktadır (Ağaoğlu, 2000; Cengiz ve ark., 2015).     
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Dış çevreden kaynaklı ve işletme yöneticilerinin kontrolünde olmayan işletme dışı 

finansal başarısızlık nedenleri arasında; temel girdi olarak kullanılan üretim faktörlerinin 

temininde yaşanan sorunlar, fiyat ve sermaye hareketlerinde yaşanan hızlı değişimler, 

ekonomik kriz ve durgunluklar, enflasyon, toplumsal yapıda oluşan farklılaşımlar, doğal 

afetler ve hukuki ve politik ortamda oluşan değişimler yer almaktadır (Selimoğlu ve Orhan, 

2015). 

1.3. Literatür Taraması 

Finansal başarısızlık ile ilgili yapılan ve geçmişi 50 yıllık bir süreye uzayan 

çalışmaların başlangıç noktasını Beaver’ in 1966 yılında yapmış olduğu çalışma 

oluşturmaktadır. Finansal oranlardan yararlanarak yapmış olduğu çalışmasında 30 farklı 

finansal oranı altı grup altında toplayarak diskriminant analizi uygulamıştır. Nakit akışı/borç 

toplamı oranının finansal başarısızlığın tespitinde kullanılabileceğini belirlemiştir. 

Beaver’in çalışmaları çeşitli açılardan eleştirilmiş ve özellikle oranların tek başına 

kullanılmasının statik analiz olarak yorumlanmıştır. Araştırma konumuzu oluşturan finansal 

başarısızlık tahminine yönelik ilk çalışma Altman tarafından 1968 yılında yapılmıştır. 

Altman’ın çalışması Beaver’in çalışması hakkında yapılan eleştirilerin giderilmesi üzerine 

yoğunlaşmıştır. Finansal başarısızlığın tahminine yönelik olarak geliştirilen modeller 

arasında en iyi bilinen ve doğruluk derecesi en yüksek model olarak bilinmektedir. Model 

muhasebe verilerine dayanmakta ve daha kolay uygulanabilmektedir. Çok değişkenli analiz 

yöntemi yardımıyla 66 şirketin temel finansal göstergelerini kullanarak 22 oranla başlamış 

olduğu çalışması sonucunda 5 değişkenli diskriminant modeli elde etmiştir. Daha sonra 1962 

yılından 1975 yılına kadar olan dönemde 111 işletmenin mali tablolarını incelemiş ve 2000 

yılında ise modelini geliştirici çalışmalar yapmıştır (Nadirli, 2015). Altman ve ark. (1994) 

diskriminant, logit ve yapay sinir ağları yöntemlerini kullanarak analiz yapmış ve yapay sinir 

ağları ile yapılan tahminlerin başarısız olduğu belirlenmiştir. 

Altman’ın Z skoru modeli ile Beaver’in geliştirdiği tekli diskriminant modelinin 

kıyaslamasını yapan Deakin (1972) Beaver’in geliştirdiği modelin tek oran bazında Z 

skorundan daha başarılı sınıflandırma yaptığını belirlemiştir.  

Küçük firmalar arasında iflasa daha çok rastlandığını belirten Edmister (1972), 

geliştirdiği model ile küçük firmaların başarısızlığını ölçmüştür. Önemli gördüğü 19 adet 

finansal oranı bağımsız değişken olarak kullanan Edmister modelin ayırt etme gücünü %74 

olarak belirlemiştir. Küçük ölçekli işletmeler üzerine çalışan Keasey ve Watson (1987), ise 
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finansal başarısızlık için lojistik regresyon modelini kullanmıştır. 146 işletme verisi 

yardımıyla oluşturulan model ile %76 düzeyinde bir başarı elde etmişlerdir.      

Ohlson (1980) 1970-1976 yılları arasında seçmiş olduğu 105 iflas etmiş ve 2050 iflas 

etmemiş işletmelerin finansal oranlarını kullanarak regresyon analizi yapmış ve iflastan önce 

tahmine yönelik üç model geliştirmiştir.  

Bankaların finansal verilerini kullanan Tam (1991) ve Kiang (1992)  yapay sinir ağları, 

diskriminant analizi ve regresyon analizi gibi tekniklerin hangisinin daha güvenilir sonuçlar 

verdiğini incelemişlerdir.  

Finansal başarısızlığın ölçülmesinde diskriminant ve yapay sinir ağlarını 

karşılaştırmalı olarak kullanan Kurtaran Çelik (2009), bankaların finansal başarı düzeylerini 

incelemiştir. Finansal başarısızlıktan bir yıl öncesi için yapay sinir ağlarının iki yıl öncesi 

için ise diskriminant analizinin daha doğru sonuçlar verdiğini belirlemiştir.  

Tahran Menkul kıymetler Borsasına kayıtlı şirketlerin finansal başarısızlık risklerini 

finansal oranlar yardımıyla inceleyen Salehi ve Abedeni (2009), kullandıkları çoklu 

regresyon modeli yardımıyla %77 düzeyinde başarı elde etmişlerdir. 

Malezya’da şirketlerin finansal başarısızlık riskinin belirlenmesi amacıyla model 

geliştiren Yap ve arkadaşları (2010) 16 rasyoyu çoklu diskriminant analizine tabi tutmuş ve 

yedi değişken seçmiştir. Sınıflandırma başarısının %88 ile %94 arasında olduğunu 

bulmuştur.   

Terzi (2011), İMKB’ye kote olan gıda sektörü firmalarının finansal başarısızlık riskini 

ölçmek amacıyla Altman’ın Z skor modelini kullanmıştır. Başlangıçta finansal başarının 

incelenmesi için 19 adet rasyo kullanmış ve çalışma sonucunda modelde kullanılabilecek 6 

adet rasyo belirlemiştir.  

Çin’de faaliyet gösteren gayrimenkul işletmelerinin finansal risk ve belirsizliklerini 

Altman’ın Z skoru modeli yardımıyla inceleyen Yi (2012), modelin doğruluk oranını %90 

olarak belirlemiştir. 

Yıldız (2014), BİST’da bulunan 35 işletmenin şirket derecelendirmesini Altman’ın Z-

skoru yöntemi ile lojistik regresyon modelinin birlikte kullanımı ile belirlemeye çalışmış ve 

Z-skoru değeri ile şirket derecelendirmesi arasında olumlu ilişkiler belirlemiştir.  

Yaser ve Mamun (2015), Malezya’da farklı sektörlerden seçilmiş örnekler yardımıyla 

performans ölçümü yapmıştır. Altman’ın Z modelini kullanarak yapmış oldukları 

çalışmalarında sektörel olarak risk durumlarını belirlemişlerdir.   

Romanya’da bulunan 20 civarındaki yatırım firmasının finansal risk ve sağlamlıklarını 

ölçen Spatacean (2015) çalışmasında Altman ve Conan-Holder modellerini kullanmıştır. 
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Çalışma sonucunda tüm yatırımcı firmaların kötümser tabloya sahip olduklarını 

belirlemiştir.  

Kulalı (2016), Altman’ın Z skoru modelini kullanarak Borsa İstanbul’a 2000-2013 

yıllarında kote olan iflas etmiş şirketlerin verilerini kullanarak z-skorunun tahmin gücünü 

ölçmüş ve oldukça yüksek bir geçerlilik sonucuna ulaşmıştır.   

Borsa İstanbul’da kayıtlım olan dokuz büyük işletmenin 2011-2015 verileri yardımıyla 

finansal başarısızlık düzeylerini ölçen Soba ve arkadaşları (2016), Altman’ın Z-skoru 

modelini kullanmış ve şirketlerin yıllar itibarı ile yorumlamasını yapmıştır.  

2. Materyal ve Yöntem 

2.1.Materyal 

Çalışma kapsamında BİST’te işlem gören kâğıt ve kâğıt ürünleri, basım ve yayın 

sanayi sektörü incelenmiştir. Sektör genelinde BİST’te işlem gören 16 adet işletme 

bulunmaktadır. İşletmelerin başarısızlık durumlarını etkileyen faktörlerin incelenmesi ve 

tahminde bulunulabilmesi amacıyla 2015 yılı verileri yardımıyla elde edilen 23 farklı 

finansal oran (likidite, finansal yapı, faaliyet yapısı ve karlılık) finansal olarak işletmelerin 

başarılı olup olmadığının nitelendirilmesi amacıyla kullanılmıştır. Araştırma amacıyla 

seçilen finansal oranlar Çizelge 1’de gösterilmektedir (Selimoğlu ve Orhan, 2015). 

İşletmelerin finansal tabloları Kamu Aydınlatma Platformu (KAP) internet sitesinden elde 

edilmiştir (URL-1). 

2.2. Yöntem 

Bu çalışmada KAP internet sitesinden alınmış finansal tablolar yardımıyla BIST’te 

işlem gören ve kâğıt ve kâğıt ürünleri, basım ve yayın sanayi sektörü bünyesindeki 16 

işletmenin finansal başarısızlık düzeylerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada 

Altman’ın Z-Skoru modeli ile işletmelerin ilgili yıldaki kar ve zarar durumları 

değerlendirilmiştir. Atman’ın Z-skoru 1.81’in altında olan ve ilgili yılda zarar belirtmiş olan 

işletmeler finansal açıdan başarısız olarak kabul edilmiştir.   

İlk çalışmasını 1968 yılında yapan Altman doğrusal diskriminant yöntemini 

kullanmıştır. Başlangıçta likidite, karlılık, finansal kaldıraç, faaliyet ve ödeme gücü şeklinde 

5 grupta, 22 finansal oran tespit etmiştir. Çalışma sırasında istatistik tekniğiyle, her bir 

bağımsız değişkenin açıklama gücü, değişkenler arasındaki karşılıklı ilişkiler, bağımsız 

değişkenlerin modelin doğruluğuna olan katkıları ve kendi yargılarıyla bu değişken sayısı 

5’e indirilmiştir. Altman’ın çalışmasında kullandığı oranlar, literatürdeki popülaritesine ve 
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çalışmaya olan potansiyel uygunluklarına göre seçilmiştir. (Altman, 1968; Kurtaran Çelik, 

2009) Altman’ın geliştirdiği formül, işletmelerin faaliyetlerinin farklı yönlerini ortaya 

koyması nedeni ile uygulayıcılar tarafından büyük bir ilgi ile karşılanmıştır. Altman’ın 

oranlar yardımıyla geliştirdiği formül aşağıda verilmektedir. Özel işletmeler için oluşturmuş 

olduğu bu formül dışında özel kesim dışında kalan işletmeler ve hizmet işletmeleri için de 

ayrı bir formül yapısı ortaya çıkarmıştır (Çizelge 1). 

Yapılan hesaplamalar sonucunda elde edilen değere göre işletmelerin iflas olasılığını 

belirleyen Altman, değerin 1.81’in altında çıkmasını yüksek iflas riski olan işletme, 2.99’un 

üzerinde çıkmasını (güvenli bölge) ise iflas etme riski olmayan işletme olarak 

değerlendirmiştir. Z skoru 1.81 ile 2.99 arasında çıkan işletmeleri ise gri bölge olarak 

nitelendirilmiş ve yatırım yaparken ihtiyatlı davranılması gerektiğini belirtmiştir. Altman 

araştırmacıların gri alan içinde tek bir değer belirlemek ve yanlış sınıflandırmayı azaltmak 

istemeleri durumunda 2.67 değerini sınır değer olarak kabul edebileceklerini ifade etmiştir 

(Gritta ve ark., 2008).   

Finansal başarısızlığın belirlenmesinde Altman’ın Z-skoru modeli ile birlikte 

diskriminant analizi sıklıkla kullanılmaktadır. Ana kütleyi oluşturan birimler, seçilen 

değişkenlere göre çeşitli gruplara ayrılabilmektedir. Bu gruplar bir ya da daha fazla 

değişkenin alacağı değerlere bağlı olarak birbirlerinden kesin sınırlarla ayrılabilecekleri gibi, 

kısmen iç içe geçmiş de olabilirler. Diskriminant analizi birimin bir ya da daha fazla 

diskriminant fonksiyonu üzerinde alacağı değerlere bağlı olarak hangi grupta atanması 

gerektiğini ortaya çıkarmaktadır. Diskriminant analizi iyi grup ayırımı yapabilme özelliği, 

örnek büyüklüğü ile tahmin edici değişken sayısına oldukça duyarlıdır. Bağımsız 

değişkenlerin sayısına bağlı olarak örnek büyüklüğünü belirlemek daha tutarlı sonuçlar elde 

edilmesini sağlamaktadır (Sharma, 1996; Kurtaran Çelik, 2009). 

Uygulanan yöntemde Altman’ın Z-Skor değerine ve kar/zarar durumuna göre 

işletmeler başarılı ve başarısız olarak iki ana sınıfa ayrılmakta ve hesaplanan oranlar 

bağımsız değişken, finansal başarısızlık durumu bağımlı değişken olarak analiz 

gerçekleştirilmektedir. Diskriminant analizi sonucunda anlamlılık düzeyine göre anlamlı 

farklılık gösteren oranlar belirlenmekte ve modelin doğru sınıflandırma başarısı 

ölçülmektedir (Selimoğlu ve Orhan, 2015). 
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Çizelge 1. Analizde kullanılan finansal oranlar ve formüller 

Oran Grubu Oran Adı Hesaplanışı 
 

L
ik

id
it

e 
O

ra
n

la
rı

 Cari oran Dönen varlıklar / Kısa vadeli yabancı kaynaklar 

Likit (Asit-test) oran (Dönen varlıklar-Stoklar) / Kısa vadeli yabancı 
k klNakit oran (Dönen varlıklar-Stoklar-Alacaklar)/ Kısa vadeli 
yabancı kaynaklar 
kaynaklar

 
M

al
i Y

ap
ı 

O
ra

n
la

rı
 

Toplam Borç/Özkaynak Yabancı kaynaklar / Özkaynaklar 

KVB/Toplam borç Kısa vadeli yabancı kaynaklar /   Yabancı 
kaynaklar

Duran varlıklar/Özkaynaklar Duran varlıklar / Özkaynaklar 

Faiz karşılama oranı FVÖK / Faiz giderleri 

 
F

aa
liy

et
 D

ev
ir

 H
ız

ı O
ra

n
la

rı
 

Alacak devir hızı Net satışlar / Ticari alacaklar 

Ortalama tahsilat süresi 360 / Alacak devir hızı 

Stok devir hızı Satışların maliyeti / Ortalama stok tutarı 

Ortalama stokta kalma süresi 360 / Stok devir hızı 

Ticari borç devir hızı Satışların maliyeti / Ticari borçlar 

Aktif  devir hızı Net satışlar / Aktif toplamı 

Özkaynak devir hızı Net satışlar / Özkaynaklar 

MDV devir hızı Net satışlar / Maddi duran varlıklar 

Dönen varlık devir hızı Net satışlar / Dönen varlıklar 

Ortalama etkinlik süresi Ortalama tahsilat süresi + Ortalama stokta kalma 
süresi 

 
K

âr
lıl

ık
 O

ra
n

la
rı

 

Brüt kâr marjı Brüt satış kârı / Net satışlar 

Faaliyet kâr marjı Faaliyet kârı / Net satışlar 

Net kâr marjı Net kâr / Net satışlar 

Özkaynak Karlılığı Net kâr / Özkaynaklar 

Aktif  kârlılığı Net kâr / Aktif  Toplamı 

FVÖK/Aktif Faiz ve vergi öncesi kâr / Aktif  toplamı 

Z-Skor = 1.2X1 + 1.4X2 + 3.3X3 + 0.6X4 +1.0X5                                                 (1) 

Formülde kullanılan oranlar; 

X1 = Çalışma Sermayesi/Toplam Varlıklar 

X2 = Dağıtılmayan Karlar /Toplam Varlıklar 

X3 = FVÖK / Toplam Varlıklar 

X4 = Özkaynaklar /Toplam Borç 

X5 = Net Satışlar / Toplam Varlıklar 
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3. Bulgular 

BIST’de faaliyet gösteren kâğıt ve kâğıt ürünleri, basım ve yayın sanayi sektörü 

bünyesindeki 16 işletme Altman’ın Z-skoru ve ilgili yıldaki kar/zarar durumları dikkate 

alınarak iki gruba ayrılmıştır. Ayırma sonucunda 9 işletme finansal açıdan başarısız, 7 

işletme ise finansal açıdan başarısız olmayan işletmeler öncü grubuna ayrılmıştır. Başarısız 

olan işletmelerin iki adedi Z-Skoru bakımından sınır kabul edilen 1.81 değerinin üzerinde 

bir Z-Skoru değerine sahip olmakla beraber ilgili yılda zarar ettikleri için başarısız olarak 

kabul edilmişlerdir. Hesaplanan Z-Skor değerleri Çizelge 2’de gösterilmektedir. Çizelge 

2’de firma isimleri kodlanarak verilmiştir. 

Çizelge 2.  Araştırma kapsamındaki firmalarının Z skor değerleri  

Firmalar Z Skor Firmalar Z Skor 
F1 3.037 F9 3.370 
F2 1.033 F10 6.638 
F3 3.401 F11 (Zarar) 2.560 
F4 0.003 F12 0.945 
F5 2.490 F13(Zarar) 3.380 
F6 11.09 F14 1.750 
F7 0.849 F15 1.346 
F8 1.826 F16 0.187 

 
Firmaların hesaplanmış bulunan finansal oranlarının normal dağılım gösterip 

göstermediğinin belirlenmesi amacıyla Kolmogorow-Smirnow testi uygulanmış ve elde 

edilen sonuçlar Çizelge 3’de gösterilmiştir. 

Yapılan test sonucunda cari oran, likit oran, nakit oranı, borç/öz kaynak oranı, duran 

varlık/ öz kaynak oranı, faiz karşılama oranı, ortalama tahsilat süresi, stok devir hızı, 

ortalama stokta kalma süresi, ticari borç devir hızı, öz kaynak devir hızı, MDV devir hızı, 

ortalama etkinlik süresi, öz kaynak karlılığı ve FVÖK/aktif oranında normal dağılım 

gözlenmemiştir. Normal dağılım gözlenmediğinden farklılığa neden olan finansal oranların 

belirlenmesi için bağımsız örneklemler için kullanılan Mann-Whitney U testi uygulanmıştır. 

Elde edilen sonuçlar Çizelge 4’de gösterilmektedir. 
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Çizelge 3. Normal dağılıma ilişkin test sonuçları 

 H0 Hipotezi Anlamlılık Karar 

1 Cari oran 2.567 ortalama ve 2.71 standart sapma ile normal dağılım 
göstermektedir. 

P<0.05 H0 Ret 

2 Likit oran 2.038 ortalama ve 2.28 standart sapma ile normal dağılım 
göstermektedir. 

P<0.05 H0 Ret 

3 Nakit oran 1.323 ortalama ve 2.14 standart sapma ile normal dağılım 
göstermektedir. 

P<0.05 H0 Ret 

4 Borç/Öz kaynak oranı 1.950 ortalama ve 2.42 standart sapma ile normal 
dağılım göstermektedir. 

P<0.05 H0 Ret 

5 KVB/Toplam borç oranı 0.639 ortalama ve 0.20 standart sapma ile normal 
dağılım göstermektedir. 

P>0.05 H0 Kabul

6 Duran Varlık/Öz kaynak oranı 1.507 ortalama ve 1.82 standart sapma ile 
normal dağılım göstermektedir. 

P<0.05 H0 Ret 

7 Faiz karşılama oranı 2.031 ortalama ve 4.31 standart sapma ile normal dağılım 
göstermektedir. 

P<0.05 H0 Ret 

8 Alacak devir hızı 3.651 ortalama ve 1.76 standart sapma ile normal dağılım 
göstermektedir. 

P>0.05 H0 Kabul

9 Ort. tahsilat süresi 132.073 ortalama ve 80.14 standart sapma ile normal 
dağılım göstermektedir. 

P<0.05 H0 Ret 

10 Stok devir hızı 21.137 ortalama ve 50.49 standart sapma ile normal dağılım 
göstermektedir. 

P<0.05 H0 Ret 

11 Ort. stokta kalma süresi 71.842 ortalama ve 67.63 standart sapma ile normal 
dağılım göstermektedir. 

P<0.05 H0 Ret 

12 Ticari borç devir hızı 6.928 ortalama ve 8.28 standart sapma ile normal 
dağılım göstermektedir. 

P<0.05 H0 Ret 

13 Aktif devir hızı 0.890 ortalama ve 0.50 standart sapma ile normal dağılım 
göstermektedir. 

P>0.05 H0 Kabul

14 Öz kaynak devir hızı 2.557 ortalama ve 2.34 standart sapma ile normal 
dağılım göstermektedir. 

P<0.05 H0 Ret 

15 MDV devir hızı 9.230 ortalama ve 20.72 standart sapma ile normal dağılım 
göstermektedir. 

P<0.05 H0 Ret 

16 Dönen Varlık devir hızı 1.640 ortalama ve 0.71 standart sapma ile normal 
dağılım göstermektedir. 

P>0.05 H0 Kabul

17 Ortalama etkinlik süresi 199.794 ortalama ve 99.11 standart sapma ile normal 
dağılım göstermektedir. 

P<0.05 H0 Ret 

18 Brüt kar marjı 0.178 ortalama ve 0.14 standart sapma ile normal dağılım 
göstermektedir. 

P>0.05 H0 Kabul

19 Faaliyet kar marjı -0.015 ortalama ve 0.17 standart sapma ile normal dağılım 
göstermektedir. 

P>0.05 H0 Kabul

20 Net kar marjı -0.018 ortalama ve 0.16 standart sapma ile normal dağılım 
göstermektedir. 

P>0.05 H0 Kabul

21 Öz kaynak karlılığı -0.137 ortalama ve 0.37 standart sapma ile normal dağılım 
göstermektedir. 

P<0.05 H0 Ret 

22 Aktif karlılığı -0.005 ortalama ve 0.07 standart sapma ile normal dağılım 
göstermektedir. 

P>0.05 H0 Kabul

23 FVÖK/Aktif toplam 0.068 ortalama ve 0.14 standart sapma ile normal dağılım 
göstermektedir. 

P<0.05 H0 Ret 
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Çizelge 4. Mann-Whitney U test sonuçları 

Finansal oranlar Anlamlılık Karar 

Cari oran dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P<0.05 H0 Ret 
Likit (Asit-test) oran dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P<0.05 H0 Ret 
Nakit oran dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P<0.05 H0 Ret 
Toplam Borç/Öz kaynak dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P<0.05 H0 Ret 
KVB/Toplam borç dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P>0.05 H0 Kabul 
Duran var./Öz kaynaklar dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P<0.05 H0 Ret 
Faiz karşılama oranı dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P<0.05 H0 Ret 
Alacak devir hızı dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P>0.05 H0 Kabul 
Ortalama tahsilat süresi dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P>0.05 H0 Kabul 
Stok devir hızı dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P>0.05 H0 Kabul 
Ort. stokta kalma süresi dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P>0.05 H0 Kabul 
Ticari borç devir hızı dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P>0.05 H0 Kabul 
Aktif  devir hızı dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P>0.05 H0 Kabul 
Özkaynak devir hızı dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P>0.05 H0 Kabul 
MDV devir hızı dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P>0.05 H0 Kabul 
Dönen varlık devir hızı dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P>0.05 H0 Kabul 
Ortalama etkinlik süresi dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P>0.05 H0 Kabul 
Brüt kâr marjı dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P>0.05 H0 Kabul 
Faaliyet kâr marjı dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P<0.05 H0 Ret 
Net kâr marjı dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P<0.05 H0 Ret 
Özkaynak Karlılığı dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P<0.05 H0 Ret 
Aktif  kârlılığı dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P<0.05 H0 Ret 
Fvök/Aktif dağılımı gruplar arasında farklılık göstermemektedir. P>0.05 H0 Kabul 

Bağımsız örneklem için Mann-Whitney U testi sonuçları dikkate alındığında finansal 

açıdan başarılı ve başarısız işletmeler arasında anlamlı farklılık; cari oran, likit oran, nakit 

oranı, toplam borç/öz kaynak oranı, duran varlık/öz kaynak oranı, faiz karşılama oranı, 

faaliyet kâr marjı, net kâr marjı, öz kaynak karlılığı ve aktif karlılığı oranlarında 

görülmektedir. Bu oranlardan başarı-başarısızlık ölçümlenmesinde ve diskriminant 

modellenmesinde yararlanılabileceği belirlenmiştir. 

Likidite oranlarının finansal açıdan başarılı ve başarısız olan işletmelerde anlamlı 

farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir. Finansal açıdan başarılı olan işletmelerin cari oran 

ortalaması 4.091, başarısız olan işletmelerin ise 1.381 olarak belirlenmiştir. Likit oran 

ortalaması başarılı olan işletmelerde 3.250 başarısız işletmelerde 1.094 ve nakit oran 

ortalaması ise başarılı ve başarısız olan işletmelerde sırayla 2.721 ve 0.234 olarak 

hesaplanmıştır. Bu durum başarısız olan işletmelerde kısa vadeli yabancı kaynak kullanım 

oranlarının yüksekliğini ve başarısızlıkta oluşan etkisini net bir biçimde göstermektedir.  

Akyüz ve arkadaşları (2006) tarafından orman ürünleri sanayisinin dış ticaretinin ele alındığı 

çalışmada kâğıt ürün grubu içerisinde üretim sırasında kullanılan ithal ara malı oranının tüm 
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ara malların %31’ini oluşturduğu ve bu nedenle kâğıt sektöründeki ithalat eğiliminin arttığı 

belirtilmiştir. 

Anlamlı farklılık gösteren diğer oran toplam borç/öz kaynak oranı likidite oranlarında 

yaşanan farklılaşmayı destekler bir sonuç sergilemektedir. Başarılı işletmelerde bu oran 

ortalaması 0.540 düzeyinde kalırken başarısız işletmelerde ise 3.046 gibi yüksek seviyelere 

ulaşmaktadır. Genel kabul gören 0.50 düzeyinin oldukça üzerinde bir değere sahip olan 

başarısız firmalar özellikle kısa vadeli borçlarına çözüm bulmak durumunda olmalıdırlar.    

Duran varlık/öz kaynak oranı başarılı işletmelerde 0.592, başarısız olan işletmelerde 

ise 2.217 düzeyinde bir ortalamaya sahip konumdadır. Başarılı işletmelerin öz kaynak 

destekli duran varlık oluşumu sağladığı, başarısız olan işletmelerde ise duran varlıkların 

önemli düzeyde yabancı kaynaklarla finanse edildiği görülmektedir. 

Anlamlı farklılığa neden olan faiz karşılama oranı başarılı işletmelerde 4.784, başarısız 

olan işletmelerde ise -0.110 düzeyinde bir ortalamaya sahip gözükmektedir. Başarılı 

işletmeler yürüttükleri faaliyetlerde karlılık elde ederken başarısız olan işletmeler ise faaliyet 

veya yatırımlardan zarar etmektedirler. 

Farklılığa neden olan oranlar kullanılarak yapılan diskriminant analizi sonucunda 

sınıflandırma başarısı %93.8 olarak belirlenmiştir. Diskriminant analiz sonuçları Çizelge 

5’de gösterilmektedir. 

Çizelge 5. Diskriminant Analizi Sınıflandırma Sonuçları 

 
Grup 

Tahmin Edilen Grup Üyeliği 
TotalBaşarılı Başarısız 

Orijinal Grup Üyeliği 
Miktar 

Başarılı 7 0 7
Başarısız 1 8 9

Yüzde (%) 
Başarılı 100.0 0 100.0
Başarısız 11.1 88.9 100.0

Toplam Sınıflandırma Başarısı (%) 93.8

Analiz sonucunda 1 firma gerçekte başarısız olarak sınıflandırılmış olup, diskriminant 

analizi sonucunda başarılı olarak tahmin edilmektedir.  

4. Sonuç ve Öneriler 

Başarılı ve başarısız olan işletmeler arasında anlamlı farklılık belirgin olarak karlılık 

ile ilgili ortalamalarda görülmektedir. Brüt kâr marjı haricinde dört farklı kar düzeyinde 

oluşan farklılık yukarda ifade edilen farklılıkları destekler niteliktedir. Faaliyet kar marjı 

başarılı işletmelerde 0.101, başarısız işletmelerde ise -0.106 düzeyinde bir ortalamaya 

sahiptir. İşletmelerin yürüttükleri ana faaliyetlerden elde edilen karlılığı gösteren bu oran 

başarısız işletmelerin ana faaliyetlerinde istenilen başarıyı yakalayamadıklarını 
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göstermektedir. Net kar marjı ortalamaları başarılı işletmelerde 0.082, başarısız işletmelerde 

ise -0.097 düzeyinde ortalamaya sahiptir. Başarısız işletmelerin verimsiz bir çalışma 

ortamına sahip olduğunu gösteren değer tüm faaliyetlerden elde edilen kar düzeyini 

simgelemektedir. Öz kaynak karlılığı başarılı olan işletmelerde 0.073, başarısız olan 

işletmelerde ise -0.301 ortalama ile kendini göstermektedir. Ortaklar ya da şirket sahiplerinin 

işletmeye tahsis etmiş olduğu sermayenin verimli kullanım düzeyini gösteren bu oran 

başarısız olan işletmelerde oldukça yüksektir. Bir diğer farklılık aktif karlılık 

ortalamalarında görülmektedir. Başarılı olan işletmeler 0.059 düzeyinde bir ortalamaya 

sahipken başarısız olan işletmelerde bu oran -0,050 düzeyinde kalmaktadır. Aktiflerin 

başarılı y ada başarısız yönetimi farklılığı oluşturan bir diğer faktör olarak görülmektedir. 

Gedik ve ark. (2005) tarafından yapılan ve orman ürünleri sanayi işletmelerinin Türkiye dış 

ticaretinde paylarını irdeledikleri çalışmada, orman ürünleri sanayinde ihracatın ithalatı 

karşılama oranının yüksek olmamasının orman zengini olan ülkemizin orman esaslı 

kaynaklarını rasyonel ve verimli bir şekilde kullanamadığının bir kanıtı olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. 

Elde edilen sonuçlara göre kullanılan modelin finansal başarısızlık ölçümünde 

kullanılabilinecek etkin bir model olduğunu göstermektedir. 
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