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Önsöz

Dünya dinamiklerini sistematik bir şekilde anlama ve öğrenme süreci olan 
bilim, elde ettiği sonuçları insanlığın hizmetine sunarak; geniş manada medeni-
yetlerin gelişmesini sağlamakta, özelde ise insan yaşamını kolaylaştırmaktadır. 
Bilimin bu misyonu, bilimsel çalışmaların ve araştırmaların önemini birkez daha 
vurgulamaktadır.  

Günümüzde kontrolsüzce artan dünya nüfusu ve sanayileşme, sınırlı olan do-
ğal kaynaklar üzerinde beşeri baskıları arttırmış ve birçok çevresel sorunu ortaya 
çıkarmıştır. Özellikle son yüzyılda görülen bu hızlı değişime yanıt vermek, başta 
küresel ısınma ve etkileri olmak üzere, çevre kirliliği, ormansızlaşma, tarım alan-
larının tahribi, sağlıklı gıda ve suya erişim, ekolojik sorunlar, salgın hastalıklar 
vb. sorunları en aza indirebilmek için bilimsel araştırmalar kilit rol oynamaktadır.

Gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden 
insanların günümüzdeki ihtiyaçlarını karşılama kapasitesi olarak tanımlanabilecek 
sürdürülebilir kalkınmada, doğal kaynakların sürdürülebilirliği ana ekseni oluştur-
maktadır. Bilindiği gibi sürdürülebilirliğin klasik bileşenleri ekonomi, çevre ve top-
lumdur. Bu temel bileşenlere yeni halkalar ekleyebilmek,  fen, mühendislik, sağlık 
ve sosyal bilimler alanlarını kapsayacak şekilde geniş fikir sentezlerinin oluşturul-
ması, sürdürülebilirlik adına yeni ufukların doğmasını sağlayacaktır.  

Artan kaynak tehditlerine karşın sürdürülebilir kalkınmanın nasıl ve hangi 
yöntemlerle inşa edileceği sorusu önümüzdeki yüzyılda en çok tartışılan sorula-
rın başında gelecektir. Nüfus kontrolü ile birlikte ekolojik ayak izinin azaltılması, 
günümüzde yaşadığımız başta Covid-19 pandemisi olmak üzere birçok çevresel 
soruna karşı insanlığın doğru yanıtlar vermesini sağlayacaktır.

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa ve Artikel Akademi işbirliğinde “Sürdü-
rülebilirlik İçin Akademik Araştırmalar” kitap serisinin ikincisinibir araya ge-
tirerek yayınlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu eserin ortaya çıkmasında emeği 
geçen değerli bölüm yazarlarımıza teşekkür eder, saygılar sunarım.

Dr. Cengiz Kahraman

Editör

İstanbul Üniversitesi- Cerrahpaşa

Mühendislik Bilimleri Bölümü
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ÖZET

Bu çalışma; sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarını içe-
recek şekilde, gıda sektörüne yönelik olarak tedarik zinciri sürdürülebilirliğini 
ele alan literatürdeki çalışmaların analizini içermektedir. Çalışmada öncelikle 
yıllara göre sürdürülebilir gıda tedarik zinciri yönetimine yönelik ilgi ortaya kon-
maktadır. Ardından sürdürülebilir gıda tedarik zincirlerinin daha iyi anlaşılması 
için, ilgili boyut altındaki performans kriterleri ve bunlara ait göstergeler be-
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lirlenmektedir. Ayrıca; incelenen çalışmalar üzerinden sürdürülebilirliğin hangi 
boyutuna ve tedarik zincirinin hangi kısmına (yukarı, orta ve aşağı tedarik zinci-
ri) daha çok yönelindiği tespit edilmeye çalışılmaktadır. Ek olarak, sürdürülebilir 
gıda tedarik zinciri çalışmalarında kullanılan bilanço yaklaşımları ve araştırma 
yöntemleri analiz edilmektedir. 

Anahtar Sözcükler: sürdürülebilirlik, gıda tedarik zinciri, sürdürülebilir gıda 
tedarik zinciri yönetimi, üçlü bilanço, literatür taraması 



3

Binnur GÜRÜL - Sinem BÜYÜKSAATÇİ KİRİŞ - Dilek YILMAZ

GİRİŞ 

Gıda işletmelerinin önemli miktarda doğal kaynak kullanan çok karmaşık 
süreçlerden oluştuğu ve çevreyi farklı şekillerde etkileyen geniş bir yelpazede 
faaliyetler içerdiği göz önünde bulundurulduğunda, gelecek nesiller için doğayı 
korumak adına gıda tedarik zincirlerinin sürdürülebilir gelişimini sağlamak çok 
önemlidir. Aynı zamanda gıda sektörü, halk sağlığı üzerindeki doğrudan etkileri 
nedeniyle en önemli endüstriler arasındadır. Gıda üretiminde kaynakların yanlış 
kullanımı ile sürdürülebilirlik konusu ihmal edilirse, toplumun sürdürülebilirliği 
ciddi şekilde tehdit edilecektir (Emamisaleh ve diğ., 2018).

Gıda tedarik zincirleri; özellikle atık yönetimi (oluşturulan katı ve/veya sıvı 
atık, gıda kayıpları ve gıda atıkları/artıkları) ve çevre sorunları (küresel ısınma, 
ozon tabakası, iklim değişikliği vb. gibi) konusunda, sürdürülebilir tedarik zinciri 
yönetiminin zorluklarıyla karşı karşıyadır. Gıda tedarik zincirlerini, sürdürülebi-
lir bir şekilde yönetmek karmaşıktır; çünkü sürdürülebilirlik hedefini destekleye-
cek veriler çoğunlukla eksiktir. Öte yandan, sürdürülebilir gıda tedarik zincirin-
de en temel amaç; herkesi sürdürülebilir, eşit ve sağlıklı bir şekilde beslemektir 
(Paloviita, 2017). Kısacası; gıda tedarik zincirleri, sürdürülebilirliğin ekonomik, 
çevresel ve sosyal boyutunun birlikte incelenmesi gerektiği karmaşık sistemler-
dir. Hem bu karmaşık sistemleri yönetmek hem de yukarıda da bahsedilen zor-
lukların üstesinden gelebilmek için, öncelikle sürdürülebilir gıda tedarik zinciri 
yönetimine yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal performans kriterlerini ve bun-
ların alt göstergelerini bilmek gerekmektedir.

Mevcut literatürde, sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi popüler bir tema 
haline gelmiştir ve hem uygulama alanında hem de akademik alanda büyük ilgi 
görmektedir. Ancak teori ve pratikteki popülerliğine rağmen, mevcut çalışmalar-
da sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve/veya işletme sürdürülebilirlik hedefleri 
ile kriterler arasında net şekilde ve doğrudan bir bağlantı kurulmamıştır. Bu ne-
denle, bu çalışma; gıda sektöründe sürdürülebilir uygulamalara yönelik zemin 
hazırlamak amacıyla, yapılandırılmış bir literatür taraması yoluyla sürdürülebilir 
gıda tedarik zinciri yönetimi alanındaki tüm makalelerin sonuçlarını özetlemek-
te ve ilgili araştırmaları kapsayan kavramsal bir çerçeve sağlamaktadır. Ayrıca; 
literatürde sürdürülebilir gıda tedarik zinciri yönetimi için kullanılan kriterleri, 
işletme stratejik sürdürülebilirlik hedefleri ile bağlantılı şekilde ortaya koymak 
için çalışılmaktadır. İncelenen çalışmaları sınıflandırmak için tanımlayıcı boyut-
lar kullanılmıştır: (1) yayınların zaman periyoduna dağılımı nasıldır? (2) Sürdü-
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rülebilirliğin hangi boyutları ele alınmaktadır? (3) Tedarik zincirinin hangi kısmı 
incelenmiştir?  (4) Hangi araştırma yöntemleri uygulanmıştır? (5) Dikkate alınan 
bilanço yaklaşımı hangisidir?

Bu bağlamda; çalışma şu şekilde yapılandırılmıştır: İkinci bölümde kavramsal 
çerçeve sunularak sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi (STZY) ve sürdürüle-
bilir gıda tedarik zinciri (SGTZ) konuları hakkında kısaca bilgi verilmektedir. 
Üçüncü bölümde araştırma metodolojisi açıklanırken, ayrıca tanımlayıcı analiz 
sonuçları belirtilmektedir. Ayrıca yine bu bölümde sürdürülebilir gıda tedarik zin-
ciri için hedeflerle bağlantılı ekonomik, çevresel ve sosyal kriterlere detaylı bir 
bakış açısı sunulmaktadır. Çalışmanın son bölümünde sonuçlar hem araştırmacı-
lar hem de gıda sektöründeki yöneticiler açısından değerlendirilmektedir.

KAVRAMSAL ÇERÇEVE

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi (STZY)

Tedarik zinciri yönetimi ve sürdürülebilirliğin kesişimi olan “Sürdürülebilir 
Tedarik Zinciri (STZY)”, tüm tedarik zincirinin üçlü bilanço (ekonomik, çevre-
sel ve sosyal) üzerinde eşzamanlı performans göstermesini sağlamak amacıyla 
odak şirketler üzerindeki artan paydaş baskılarına bir cevap olarak geliştirilmiştir. 
Dolayısıyla tedarik zinciri yönetiminin çevre, ekonomi ve toplumdan oluşan üç 
kesime verdiği cevap, sürdürülebilir tedarik zincirinin temel taşlarını oluşturmak-
tadır.

Günümüz rekabet koşullarında sürdürülebilir tedarik zincirleri, işletmeleri ra-
kipler karşısında bir adım ileriye götürmekte ve işletmenin kârlılığını arttırmak-
tadır. Çünkü günümüzde rekabet; işletmeler arasında değil, işletmelerin içinde 
bulunduğu tedarik zincirleri arasında yaşanmaktadır (Brunori ve Galli, 2016).  
Bu nedenle herhangi bir işletmenin tedarik zinciri ortamında sürdürülebilirliği 
sağlaması çok önemlidir. Ürün yaşam döngülerinin kısalması, talepkâr müşteri-
ler, hızla değişen teknoloji ve malzeme ve süreçlerdeki hızlı değişimler altında 
tedarik zinciri yönetiminin sürdürülebilir olabilmesi için, tedarik zincirinin ni-
hai kullanıcının/müşterinin ihtiyaçlarıyla tam uyumlu olması gerekmektedir. Bu 
kapsamda sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi; çevresel boyutta doğal kaynak 
kullanımını en aza indiren, geri dönüşebilen ya da yeniden kullanılabilen ve ge-
nellikle çevreye dost yeşil ürün ve paketlerin tasarımı anlamına gelirken; sosyal 
boyutta paydaşlara yönelik etik, adil, sağlıklı ve güvenilir çalışma ortamı sağ-
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lanması anlamındadır. Ekonomik boyutta ise parasal ve diğer kaynakların temin 
sürekliliğini sağlarken ilgili riskleri minimize etmeyi ifade etmektedir.

Sürdürülebilir Gıda Tedarik Zinciri (SGTZ)

Gıda sektöründe sürdürülebilir tedarik zinciri yönetimi, dünyanın hızla büyü-
yen ve sanayileşen ülkelerindeki gıda güvensizliğinin üstesinden gelmek için ana 
araçlardan biri olarak tanımlanmıştır (Ojo ve diğ., 2017). Ayrıca sürdürülebilir 
gıda üretimi ve tedarik zinciri yönetimi; Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne 
ulaşmak için gıda endüstrisinde ilgili ve arzu edilen eylemlerden biridir (Ojo ve 
diğ., 2019).

Sürdürülebilir gıda tedarik zincirlerinin günümüzde popüler hale gelmesin-
de tüketicilerin rolü de büyüktür. Çünkü tüketiciler; enerji ve doğal kaynakların 
tüketimi, emisyonlar, gıda kalitesi, gıda güvenliği, gıda izlenebilirliği ve sosyal 
sorumlulukla ilgili konulara önem vererek gıda sürdürülebilirliğinde yüksek bek-
lentilere sahiptir. Bu nedenle sosyal ve çevre sorunlar; tarım ve dolayısıyla da 
gıda politikasının önemli bir parçası haline gelmiştir. Bu trend; mevcut gıda te-
darik sistemlerinin yapısını önemli ölçüde değiştirerek sürdürülebilir gıda tedarik 
zincirlerini optimize etmek için özellikle daha verimli operasyonel teknolojilere 
yol açmıştır. 

Sürdürülebilir gıda tedarik zincirindeki her aktör, su, toprak, hava ve enerji-
yi girdi olarak kullanan doğal kaynakları girdi olarak kullanırken, ideal amaç; 
süreç boyunca geri besleme döngüsü olan ters gıda tedarik zincirini yani tersi-
ne lojistiği oluşturmaktır. Bu nedenle sürdürülebilir gıda tedarik zinciri yönetimi 
(SGTZY), gıda zincirinde yer alan gıda üretimi ve dağıtım ile ilgili tüm süreçlerin 
yanı sıra, iade edilen kullanılmış veya kullanılmayan gıdaların ve/veya gıda atık-
larının (gıda kayıplarının) toplanması ve işlenmesi için tersine süreçleri de ifade 
etmektedir (Xiao-hui ve Jun, 2012).

Günümüzün gıda tedarik zincirleri; yüksek enerji tüketimi, sera gazı (GHG) 
emisyonları ve diğer ekonomik ve sosyal kaygılar gibi sorunlarla karşı karşıya 
kalmaktador. Her şeyden önce enerji; bir gıda ürününün yaşam döngüsünde bü-
yük bir rol oynamaktadır. Özellikle soğuk gıda zincirlerinde gıda kalitesini ve 
güvenliğini garanti etmeye yönelik sıcaklık kontrolü için enerji tüketimi şarttır. 
Öte yandan; kısa raf ömürlü gıda ürünleri, yüksek bozulma riski nedeniyle verim-
li dağıtım sistemleri gerektirmektedir. Gerek üretim esnasında gerekse dağıtım 
faaliyetleri sırasında çevreye yüksek derecede GHG emisyonları bırakılmaktadır. 
Bu bağlamda “yeşil” kaynak kullanımı gıda endüstrisinde daha da ön plana çık-
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maktadır. Ayrıca, adil ticaret ve yerelcilik/bölgeselcilik gibi sosyal sorumluluk 
girişimleri de gıda tedarik zincirlerini sürdürülebilir olmaya itmiştir. Bu duruma 
makro açıdan bakıldığında; kırsal kesimde çok sayıda insan, yaşamlarını ve ge-
çimlerini küçük çaplı tarım aracılığıyla yapmaktadır. Bu nedenle bu küçük çift-
çileri, sürdürülebilir tedarik zinciri yaklaşımıyla daha büyük tedarik zincirlerine 
entegre etmek, çiftçilerin verimliliğini ve gelirini artıracaktır. Diğer taraftan; gü-
nümüzün gıda tedarik zincirindeki işçiler genellikle yasadışı göçmenler, yeter-
siz ödenen ve/veya önemli güvenlik ve sağlık risklerine maruz kalan kişilerdir. 
İşçiler düzeyinde yaşanan bu sorunu aşmak için de sürdürülebilir gıda tedarik 
zincirlerine mutlak ihtiyaç vardır.

ANALİZ VE BULGULAR 

Gıda sektörüne yönelik yapılan çalışmaları araştırmak için, geniş kapsamı ne-
deniyle Google Akademik (Google Scholar) veri tabanı tercih edilmiştir. Bu veri 
tabanından Haziran 2020 tarih aralığına kadar İngilizce yazılmış ve yayınlanan 
yani erişime açık olan kaynaklar dikkate alınmıştır. Araştırmada kullanılan anah-
tar kelimeler; “sürdürülebilirlik gıda tedarik zinciri yönetimi”, “sürdürülebilirlik 
gıda tedarik zinciri”, “sürdürülebilir organik gıda tedarik zinciri”, “sürdürülebilir 
gıda tedarik zinciri” ve “sürdürülebilir gıda tedarik zinciri yönetimi” şeklindedir. 
Bu anahtar kelimeler çalışmaların “başlık”, “anahtar kelimeler” ve “özet” kıs-
mında aranmıştır.

Tarama sonucunda, sürdürülebilir gıda tedarik zincirleri hakkında ulaşılan 
257 tane çalışmanın derinlemesine bir analizini gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma-
lar; yayınlandıkları yıllara, çalışılan/araştırılan tedarik zincirinin kısmına (yukarı, 
orta ve aşağı tedarik zinciri), sürdürülebilirliğe yönelik olarak uygulanan yönetim 
yaklaşımlarına (üçlü, ikili ya da tekli bilanço), çalışmalarda kullanılan araştırma 
yöntemlerine ve son olarak da gıda sektörü için sürdürülebilirlik performansına 
yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal kriterlere göre sınıflandırılmıştır. Bu sınıf-
landırmalar araştırma boşluklarını ortaya çıkarmakta ve gelecek çalışmalar için 
yönlendirme sağlamaktadır. 

Öncelikle Şekil 1’de incelenen çalışmaların yayınlanan yıllara göre dağılımı 
gösterilmektedir. Buna göre; sürdürülebilir gıda tedarik zincirleri alanında ya-
yınlanmış çalışmaların sayısı yıllara göre artış göstermiştir. Özellikle 2011 mali 
krizinden ve Birleşmiş Milletler’in dünya nüfusunun artışına ilişkin 2013 yılında 
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yayınladığı rapordan sonra, gıda sektöründeki işletmeler dâhil tüm işletmelerin 
sürdürülebilir tedarik zincirlerine ilgisi artmıştır. Artan ilginin bir diğer nedeni 
de; artan dünya nüfusa karşın, 2008 yılında yaşanan gıda krizi gibi bir durumun 
tekrar yaşanmaması isteğidir. Çünkü 2008 yılında yaşanan gıda krizi nedeniyle 
dünyada yüzbinlerce insan açlıkla karşı karşıya kalmıştır.

Şekil 1. İncelenen çalışmaların yıllara göre dağılımı.

Şekil 2’den görüleceği üzere; incelenen çalışmalardan 121 tanesi niteliksel 
(sayısal olmayan), 136 tanesi de niceliksel (sayısal) çalışma şeklinde hazırlan-
mıştır. Nicel çalışmaların daha fazla olması, sürdürülebilirlik performansının 
araştırılmasından kaynaklanmaktadır. 

Şekil 2. İncelenen çalışmaların niteliksel ve niceliksel durumlarına göre dağılımı.

İncelenen çalışmaların tedarik zincirinin araştırılan/incelenen kısımlarına 
göre dağılımı Şekil 3’te gösterilmektedir.
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Şekil 3. İncelenen çalışmaların tedarik zincirinin kısmına göre dağılımı.

Girdi tedarikçileri ve üreticiler gibi yukarı tedarik zincirinin üyeleri, sürdü-
rülebilirlik yaklaşımının çoğunlukla inovasyon/yenilik ve çevresel maliyetle-
rini üstlenirken; işlemciler ve perakendeciler gibi aşağı tedarik zinciri üyeleri 
ise genellikle sürdürülebilirlikten ekonomik fayda ve katma değer almaktadır-
lar (Topp-Becker ve Ellis, 2017). Öte yandan; yukarı tedarik zinciri (upstream 
supply chain), tedarikçi odaklı; aşağı tedarik zinciri (downstream supply chain), 
müşteri odaklı; orta tedarik zinciri (internal supply chain), lojistik de dâhil olmak 
üzere ürün/hizmet ve süreç odaklıdır. Ticari bilginin gizliliğinden dolayı tedarik-
çilerden veri alma olasılığı düşük olduğundan, çalışmalarda %7 gibi daha düşük 
bir oranla yukarı tedarik zinciri çalışılmış olduğu düşünülmektedir.

İncelenen çalışmaların bilanço yaklaşımlarına göre dağılımı Şekil 4’te göste-
rilmektedir. Buna göre, dikkate alınan çalışmalarda sürdürülebilirlik %70 oranın-
da üçlü bilanço şeklinde ele alınmıştır. Gerçek bir sürdürülebilirlik anlayışında 
sürdürülebilirliğin üç boyutunun da dikkate alınması şarttır.

Şekil 4. İncelenen çalışmaların bilanço yaklaşımlarına göre dağılımı.
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İncelenen çalışmaların sürdürülebilirlik boyutlarına göre dağılımı Şekil 5’te 
gösterilmektedir.

Şekil 5. İncelenen çalışmaların sürdürülebilirlik boyutlarına göre dağılımı.

Şekil 5’te görüldüğü gibi, ekonomik boyut kümesinin toplamı 215 
(5+7+22+18=215); sosyal boyut kümesinin toplamı 208 ve çevresel boyut küme-
sinin toplamı ise 239’dur. Bu sonuca göre, incelenen çalışmalarda en çok çalışılan 
kısım sürdürülebilirliğin çevresel boyutudur. Bu durum; muhtemelen sürdürüle-
bilirlik yaklaşımının çıkış noktası olan “yeşil çevre” anlayışından ve dolayısıyla 
da çevreye yönelik daha çok yasal mevzuatın olmasından kaynaklanmaktadır. 
Öte yandan; sosyal boyuta yönelik göstergelerle ilgili hem standart ölçüm yön-
temlerinin olmaması hem de işletmelerin sosyal bilgileri raporlama konusunda 
deneyimsiz olması nedeniyle veri eksikliğinden dolayı, incelenen kaynaklarda en 
az çalışılan taraf sosyal boyuttur. Tuljak-Suban (2016)’ın da belirttiği gibi, sür-
dürülebilirliğin sosyal yönüne yönelik nitel göstergeleri (gıda tedarik zincirinde 
sosyal sorumluluk uygulama düzeyini ölçecek niteliksel göstergeler) tanımlamak 
için daha fazla analiz gerekmektedir.

Son olarak; incelenen çalışmaların araştırma yöntemlerine göre dağılımı Şekil 
6’da gösterilmektedir. Çalışmalarda Çok Kriterli Karar Verme (ÇKKV) yöntem-
leri çok az kullanılmıştır. 257 tane çalışma içerisinden sadece 23 tane (%9) çalış-
mada ÇKKV yöntemi kullanılmıştır. Çalışmalarda en çok kullanılan ÇKKV yön-
temi de Analitik Hiyerarşik Proses (AHP) metodudur. Öte yandan; matematiksel 
modellerde sürdürülebilir gıda tedarik zinciri yönetimine yönelik olarak sadece 
4 tane çalışmada Veri Zarflama Analizi (VZA) kullanılmıştır. Bu nedenle sürdü-
rülebilirlik performans ölçümünde modelleme yaklaşımlarını kullanmak gelecek 
çalışmalar için bir fırsattır.
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Şekil 6. İncelenen çalışmaların araştırma yöntemlerine göre dağılımı.

Bu çalışmanın ikinci amacı daha önce de belirtildiği gibi; gıda tedarik zin-
ciri perspektifinde sürdürülebilirlik performansını ölçmek için stratejik hedefler 
doğrultusunda sürdürülebilirlik kriterleri ve bunlara ait göstergeler için detaylı 
bir çerçeve sunmaktır. Gıda tedarik zincirlerinde sürdürülebilirlik performansının 
analizi için literatürde birçok kriter ve gösterge belirlenmiştir Bu çalışmadaki kri-
ter ve göstergeler, 1 Haziran 2020 tarihi öncesi literatürde bu konuya odaklanan 
çalışmalara dayanarak özetlenmiştir. 

Kriterlerin ve göstergelerin önemli birer araç olmalarının üç ana nedeni var-
dır: Birincisi, farkındalığı ve anlayışı artırmak; ikincisi karar vermeye yardımcı 
olmak ve üçüncüsü ise belirlenen hedeflere doğru ilerlemeyi ölçmektir (Govin-
dan, 2018). Bu nedenle; gıda işletmelerinin, kendi kendilerine yeterli olmaları 
ve sürdürülebilirliklerine yardımcı olmak için, tedarik zincirinde kriterlerin ve 
göstergelerin belirlenmesi önemlidir. Kriterler; işletmelerin başarıya yönelik he-
deflerine ulaşmaları için gerekli olan faktörlerdir. Tüm tedarik zinciri boyunca 
performans ölçmede daha başarılı olmak için, stratejik hedeflerin (sürdürülebi-
lirlik hedeflerinin), kriterler ile bağlantısının belirlenmesi gerekmektedir. Diğer 
bir ifadeyle; kriterler, işletmenin yaptıkları ile gerçekleştirmek istedikleri (he-
defledikleri) arasındaki uygunluğu gösterecek şekilde hizalanmalıdır. Yani hangi 
hedef için, hangi kriterin (değerlendirme aracının) yararlı olacağını ya da hangi 
kriterin hangi hedefe yönelik olduğunu (hangi hedefe hizmet ettiğini) net olarak 
ortaya koymak şarttır. 

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen sürdürülebilir kalkınma/büyüme he-
defleri, artık bir yaşam meselesidir. Müşteriler, yerli ve uluslararası yasal kurum-
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lar ve iş dünyasındaki rakipler arasındaki sürdürülebilirlik bilinci hızla yayılmak-
tadır. Sanayi sektörleri arasında gıda üretimi ve işleme; kaynak tüketimi, enerji ve 
su kullanımı, çevre bozulması ve atık oluşumu açısından dünya çapında önemli 
bir sürdürülebilirlik alanıdır. Diğer bir deyişle gıda üretim sektörünün; kaynak 
tüketimi, çevresel bozulma ve özellikle gıda güvenliği açısından sürdürülebilir 
kalkınma üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Gıda imalat sanayileri, sürdü-
rülebilir kalkınma ile ilgili küresel sorunları azaltma potansiyeline sahiptirler. 
Gıda üretim sektörü kritik endüstriyel alan olup; gıda güvenliğinin, su kullanımı-
nın ve enerji tüketiminin gelecekteki zorluklarını karşılamak adına, gıda üretim 
faaliyetlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir kalkınmayı sağla-
mak ve gıdaya yönelik küresel artan talebi karşılamak için gıda üretiminde uzun 
vadeli sürdürülebilirlik hedeflerine odaklanmaya ihtiyaç vardır (Ahmad ve diğ., 
2017). Diğer taraftan hükümetler, üniversiteler, temsili kurumlar ve özel sektör 
arasındaki ortaklık; hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebi-
lir kalkınma hedeflerinin (SKH’lerin) yerine getirilmesinde stratejik bir rol oyna-
maktadır. Özel sektör yani bu sektörde yer alan işletmeler, ekonomik etkilerinden 
dolayı, söz konusu bu ortaklıkta merkezi bir rol üstlenmektedirler (Pohlmann ve 
diğ., 2020). 

Tablo 1’de “Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri” baz 
alınarak, incelenen 257 çalışma içerisinden gıda tedarik zincirindeki işletmeler 
için sürdürülebilirliğe yönelik stratejik hedefler belirlenmiştir. Ayrıca her bir stra-
tejik hedef sürdürülebilirlik boyutları açısından değerlendirilmektedir.

Tablo 1. İşletmelerin sürdürülebilirliğe yönelik stratejik hedefleri

BM SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMA  
HEDEFLERİ

FİRMALARIN STRATEJİK 
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

HEDEFLERİ

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 
BOYUTU

Her tür yoksulluğu, nerede olursa 
olsun sona erdirmek. 

Maliyetlerin, ekonomik kayıpların 
en aza indirilmesi

Kırsal ve yerel/bölgesel kalkınma/
fayda ve toplulukların oluşturulması

Sosyal ve Ekonomik

(İkili Bilanço)

Açlığı bitirmek, gıda güvenliğini 
sağlamak, beslenme imkânlarını 
geliştirmek ve sürdürülebilir tarımı 
desteklemek.

Ürün ve tüketim sorumluluğunun 
arttırılması 

Atık ve kayıp miktarlarının en aza 
indirilmesi 

Sosyal ve Çevresel

(İkili Bilanço)
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İnsanların sağlıklı bir yaşam 
sürmelerini ve herkesin her yaşta 
refahını sağlamak.

Emniyetli, güvenlikli ve sağlıklı 
ortamların oluşturulması Sosyal

(Tekli Bilanço)

Herkesi kapsayan ve herkese eşit 
derecede kaliteli eğitim sağlamak ve 
herkese yaşam boyu eğitim imkânı 
tanımak.

Çalışan – İşveren ilişkilerinin 
geliştirilmesi Sosyal

(Tekli Bilanço)

Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağla-
mak ve kadınların ve kız çocuklarının 
toplumsal konumlarını güçlendirmek.

Eşitliğin/Adaletin sağlanması Sosyal

(Tekli Bilanço)

Herkes için temiz suya ve sağlığa 
uygun yaşam koşullarına sürdürüle-
bilir erişimi sağlanmak.

Toplum refah düzeyinin yükseltil-
mesi

Hava, su ve çevre kirliliğinin azal-
tılması

Sosyal ve Çevresel

(İkili Bilanço)

Herkes için erişilebilir, güvenilir, 
sürdürülebilir ve modern enerji sağ-
lamak.

Çevresel-ekolojik verimliliğin (eko-
verimliliğin) artırılması

Her türlü (finansal ve finansal ol-
mayan) hizmetlere ulaşabilirligin 
sağlanması 

Sosyal ve Çevresel

(İkili Bilanço)

Sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik 
kalkınmayı sağlamak, tam ve üretici 
istihdamı ve insan onuruna yakışır 
işleri sağlamak.

İş yaratma potansiyelinin 
arttırılması ve sürdürülebilir 
kalkınmanın sağlanması

Tedarik zinciri üyeleri arasındaki 
ilişkilerin geliştirilmesi

Sosyal ve Ekonomik 

(İkili Bilanço)

Dayanıklı altyapı inşa etmek. sürdü-
rülebilir ve kapsayıcı sanayileşmeyi 
ve yeni buluşları teşvik etmek.

Ekonomik gelişimin ve verimliliğin 
arttırılması

Ekonomik

(Tekli Bilanço)

Ülkelerin içinde ve aralarındaki 
eşitsizlikleri azaltmak. 

Kültürel mirasın korunması

Rekabetçi ekonomi yapısının oluş-
turulması

Sosyal ve Ekonomik 

(İkili Bilanço)

Kentleri ve insan yerleşim yerlerini 
herkesi kucaklayan, güvenli, güçlü ve 
sürdürülebilir kılmak.

Esnekliğin ve çevikliğin sağlanması
Sosyal, Ekonomik ve Çev-
resel (Üçlü Bilanço)

Sürdürülebilir tüketimi ve üretimi 
sağlamak.

Olumsuz ürün, üretim, hizmet, 
operasyon ve lojistik etkilerinin en 
aza indirilmesi

Sosyal, Ekonomik ve Çev-
resel (Üçlü Bilanço)

İklim değişikliği ve etkileri ile 
mücadele için acil olarak adım 
atmak.

İklim değişikliklerinin engellenmesi
Çevresel

(Tekli Bilanço)
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Okyanusları, denizleri ve deniz kay-
naklarını sürdürülebilir kalkınma için 
korumak ve sürdürülebilir şekilde 
kullanmak. 

Evrenin korunması (toprak, su, do-
ğal kaynakların ve ekosistemlerin 
korunması)

Çevresel

(Tekli Bilanço)

Karasal ekosistemleri korumak, resto-
re etmek ve sürdürülebilir kullanımını 
sağlamak, ormanların sürdürülebilir 
kullanımını sağlamak, çölleşme ile 
mücadele etmek, toprakların verim-
lilik kaybını durdurmak ve geriye 
çevirmek, biyoçeşitlilik kaybını dur-
durmak.

Dairesel/döngüsel sistemler, kapalı 
döngülü/kapalı çevrimli tedarik zin-
ciri modellerinin oluşturulması, 

Biyoçeşitliliğin korunması

Çevresel

(Tekli Bilanço)

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl 
ve herkesi kucaklayan toplumları teş-
vik etmek, herkesin adalete erişimini 
sağlamak, her seviyede etkin, hesap 
verebilir ve kucaklayıcı kurumlar inşa 
etmek.

Toplum içerisinde saygınlığın arttı-
rılması

Ekonomik risklerin ve belirsizlikle-
rin azaltılması

Ekonomik ve Sosyal

(İkili Bilanço)

Sürdürülebilir kalkınma için küresel 
ortaklığın uygulama araçlarını güç-
lendirmek ve küresel ortaklığı yeni-
den canlandırmak.

Operasyonel yeterliliğin iyileştiril-
mesi ve geliştirilmesi Ekonomik

(Tekli Bilanço)

Tablo 1’den BM Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’nin daha çok sosyal bo-
yut odaklı olduğu açıkça görülmektedir. Küresel ekonomide ülkeler ve işletme-
ler; kalkınmadan dolayı öncelikle ekonomik boyuta ve daha sonra çevresel yasal 
mevzuatlardan dolayı çevresel boyuta daha çok önem verdiklerinden; Birleşmiş 
Milletler tarafından belirlenen sürdürülebilir kalkınma hedeflerin sosyal boyut 
odaklı olması çok doğaldır. 

Ek olarak; literatürden ele alınan gıda sektörüne özgü sürdürülebilir tedarik 
zinciri çalışmalarında dikkate alınan ve sürdürülebilirliğin üç boyutuna (ekono-
mik, çevresel ve sosyal) ait kriterler ve göstergeler, stratejik sürdürülebilirlik he-
defler bazında detaylı olarak sınıflandırılmıştır. Stratejik sürdürülebilirlik hedefler 
bazında, gıda tedarik zincirleri için ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilir-
lik kriterleri ve göstergeleri sırasıyla Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te verilmektedir. 
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Tablo 2. Sürdürülebilir gıda tedarik zincirleri için ekonomik sürdürülebilirlik kri-
terleri ve göstergeleri.
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Tablo 2, Tablo 3 ve Tablo 4’te yer alan ilgili kriter ve göstergelere ait detaylı 
referanslar Gürül (2021)’ün çalışmasında yer almaktadır.
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SONUÇ

Bu çalışma; sürdürülebilirliğin ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarını içe-
recek şekilde, gıda sektörüne yönelik olarak tedarik zinciri sürdürülebilirliğini ele 
alan literatürdeki çalışmaların analizini içermektedir. Ayrıca gıda tedarik zinciri 
için temel sürdürülebilirlik kriterlerinin ve göstergelerinin kavramsal bir çerçe-
vesini sunmaktadır. Çalışmadan elde edilen bulguları kısaca şu şekilde özetlemek 
mümkündür:

•	 Sürdürülebilir gıda tedarik zincirlerin tasarlanması ve yönetilmesine yö-
nelik akademik ve kurumsal ilgi; gıda şirketlerinin iş performansını ve 
ekonomik kazanımlarını, çevresel ve sosyal performansla dengelemede 
karşılaştıkları artan zorluklar nedeniyle, son yıllarda önemli ölçüde art-
mıştır. Özellikle 2011 mali krizinden ve 2013 yılında Birleşmiş Milletler 
dünya nüfusu raporunun ardından, gıda sektöründeki işletmeler dâhil tüm 
işletmelerin sürdürülebilir tedarik zincirlerine ilgisi artmıştır. Bu nedenle, 
sürdürülebilir gıda tedarik zincirleri alanında yayınlanan çalışmaların sayı-
sı da buna paralel olarak artış göstermiştir.

•	 Gıda tedarik zincirlerinde, özellikle tedarikçilerin davranışlarını ve işlem-
lerini araştırmak ve açıklamak için çok az araştırma mevcuttur. Bu durum, 
çalışmalarda yukarı tedarik zinciri kısmının az incelendiği anlamına gel-
mektedir.

•	 Başlıca gıda üreticileri genel sürdürülebilirlik uygulamalarını takip etme-
leri gerektiğini belirtmelerine rağmen; işletmelerin gıda tedarik zincirlerin-
de sürdürülebilirliği sağlama çabaları temelde çevresel ve ekonomik fay-
daları izlemek ve değerlendirmek için olmuştur. Dolayısıyla ihmal edilen 
taraf sosyal refahtır. Literatürde, gıda tedarik zincirlerinin sürdürülebilirlik 
performansının ölçümünde çevresel kriterlere ve göstergelere ağırlıklı ola-
rak odaklandığı görülmüştür; yani çevresel boyut daha çok çalışılmıştır. 
Ayrıca literatürde sosyal kriterler, diğer kriterlere göre daha az sayıda ta-
nımlanmıştır.

•	 Gıda tedarik zincirlerinin tek bir ekonomik performans ölçüsü (örneğin, 
üretim maliyeti) açısından tasarımı araştırmacılar için genellikle kolaydır. 
Ancak modelleme ve optimizasyon yaklaşımları açısından hem çevresel 
ve sosyal sürdürülebilirlik göstergeleri hem de çoklu performans kriterleri 
dikkate alınmalıdır. Ancak literatürde daha az sayıda modelleme çalışması 
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bulunmaktadır 

Elde edilen bulgular, gıda tedarik zincirleriyle ilgili gelecekteki araştırma-
lara yön verebilecek ve sürdürülebilirlik performansının daha etkin ve verimli 
bir şekilde modellenmesine ve ölçülmesine rehberlik etmek için kullanılabilecek 
niteliktedir. Gıda sektöründe sürdürülebilir tedarik zinciri konusunda özellikle 
performans ölçümü alanında niceliksel nitelikte ve matematiksel model olarak 
daha çok araştırma yapılmasına ihtiyaç vardır.  Ayrıca gıda sektöründe sosyal 
sürdürülebilirlik konusunda daha çok çalışma yapılmalıdır.

Bununla birlikte bu çalışmanın sonuçları, sadece sürdürülebilir gıda tedarik 
zincirinin literatür boşluğunu doldurmakla kalmayıp; her sürdürülebilirlik hedefi 
için tedarik zinciri performansında önemli olan bir dizi kriteri doğrudan tanım-
ladığı için, daha uygun olan kriterlerin benimsenmesiyle belirlenen hedeflere 
ulaşma ve sürdürülebilirlik performansının iyileştirilmesi konusunda yöneticile-
re yardımcı olabilecektir. Buna ek olarak, sürdürülebilirlikle ilgili kriterlerin ve 
göstergelerin anlaşılması; yöneticilerin, gıda tedarik zincirlerindeki kaynakları 
daha verimli şekilde yönetmelerine imkan sağlayacaktır. Bu çalışmada ortaya ko-
nulan kriterler ve göstergeler; anlaşılabilir, uygulanabilir ve hem KOBİ’ler hem 
de büyük işletmeler için geçerlidir. Aynı zamanda çeşitli yerlerde/lokasyonlarda 
faaliyet gösteren işletmeler tarafından kullanılabilecek özelliktedir.
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ÖZET

Ilıman iklim kuşağındaki bölgelerde mısır, buğday, yulaf, pirinç, arpa gibi 
küçük taneli hububatlarda küf mantarları tarafından üretilen bir kısım ikincil 
metabolit insan sağlığını ve insanlığın geleceğini ciddi manada riske etmekte-
dir. Fusarium spp. ve Gibberella spp. tarafından üretilen ksenoöstrojen olarak 
klasifiye edilen zearalenon bu metabolitlerin en önemlilerinden biridir. Kim-
yasal yapısı incelendiğinde östrojenlere benzerlik gösteren bu eksojen madde 
hücrenin östrojen reseptörlerine bağlanma kabiliyetine sahiptir ve biyoakümü-
lasyona neden olur. Bu durum üreme bozukluklarından üreme sistemi hasta-
lıklarına kadar değişen olumsuzluklara neden olan bir hormonal dengesizliğe 
sebep olur.

Bulaşık hububat ve hububat mamullerinin uzun süreli tüketimi önemli bir risk 
unsuru olarak değerlendirilmektedir.  Mısır, arpa, buğday ve yulafın yem maddesi 
olarak yoğun olarak kullanımı hayvansal orijinli gıdaların da kontaminasyonuna 
neden olmaktadır. Hububatın yetiştirme, depolama ve işleme yöntemlerinin kont-
rol altında tutulmasıyla mahsulün kirlenmesini önlemeye yönelik yaklaşımlar ise 
arzu edilen sonuçları vermemektedir. Toksinin hububat ve hububat mamullerinin 
depolanması sırasındaki yüksek stabilitesi ve yüksek sıcaklık derecelerinde deg-



60

Hububatlardaki Zearalenon Kontaminasyonuna Küresel Isınmanın Etkileri Ve Halk 
Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi

rade olmaması dikkat çekicidir.

Küresel sıcaklık ortalamalarının artışı saprofit küf türlerinin üremesini teşvik 
etmektedir. Hububat türlerindeki zearalenon kontaminasyonu da küresel ısınma 
etkisiyle alınan tüm tedbirlere rağmen risk oluşturmaya devam etmektedir.

Bu çalışma dünya nüfusunun beslenmesi açısından ikame edilemeyecek 
bir öneme sahip olan hububatların küresel ısınma ile ilişkili olarak zearalenon 
açısından risk durumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

Anahtar Sözcükler: Zearalenon, Küresel ısınma, Gıda güvenliği, Halk sağ-
lığı, Tahıl 
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GİRİŞ 

Ilıman iklim kuşağındaki bölgelerde mısır, buğday, yulaf, pirinç, arpa gibi 
küçük taneli hububatlarda küf mantarları tarafından üretilen bir kısım ikincil 
metabolit insan sağlığını ve insanlığın geleceğini ciddi manada riske etmektedir 
(Hueza ve ark., 2014; Appell ve ark., 2017; Bai ve ark., 2018). Tüm gıdalarda 
bu kapsamda değerlendirilen yüzlerce bileşik mevcuttur. Günümüze değin bu 
metabolitlerin 50’ye yakını kapsamlı olarak incelenmiştir. Yapılan araştırmalar 
dikkate alındığında dünya piyasalarına arz olunan gıdaların dörtte birinin miko-
toksinlerle kontamine olduğu sanılmaktadır (Coppock ve Dziwenka, 2014). 

Gıdanın mikroflorası, gıdanın su aktivitesi, ortam sıcaklığı, relatif rutubet ve 
atmosferik kompozisyona bağlı olarak değişim gösterir. Mikroflora ve ortamda 
üreyen pestler sayılan bu koşulları aktif olarak değiştirebilir (Coppock ve Jacob-
sen, 2009). Pest yönetimi, hasat, harman ve elleçleme aşamalarında meydana ge-
len dane hasarları mikrobiyel büyümeyi tetiklemektedir. Kuraklık ve yoksunluk 
durumları da doğrudan veya tüketen hayvanlardan elde edilen hayvansal ürün-
lerin yenilmesi yoluyla insanların mikotoksinlere maruziyetini arttırmaktadır 
(Coppock ve Dziwenka, 2014).

Satır aralarında geçen sıcaklık olgusu, iklim değişiklikleri ve küresel ısınma 
bahsiyle değerlendirilmesi gereken önemli bir süreç olarak karşımıza çıkmakta-
dır. Sanayi devrimi sonrası enerji kaynağı olarak fosil yakıtların kullanımında-
ki artış küresel ısınma sürecini hızlandıran en önemli etkendir (Türkeş ve ark., 
2000). Atmosfere yayılan, güneşin ışınlarının yeryüzünü ısıtmasından sonra 
radyasyon etkisiyle tekrar uzaya yayılmasını sera etkisi göstererek engelleyen 
karbondioksit, metan ve azotoksit gibi gazlar küresel ısınmaya yol açmaktadır 
(NASA, 2021). Bugün küresel ısınmadan yaklaşık %75 oranında enerji kullanı-
mı ve endüstriyel faaliyetler sorumlu tutulmaktadır (Türkeş ve ark., 2000). G7 
ülkeleri, Çin ve Hindistan ise bu tablonun oluşmasında baskın pay sahipleridir 
(Özkök ve Polat, 2018).

1901’den itibaren yıllık küresel sıcaklık ortalamalarının değişimi Şekil 1’de 
verilmiştir. Yüzey verileri bir dizi kara tabanlı meteoroloji istasyonundan ve de-
niz yüzeyi sıcaklık ölçümlerinden alınarak hesaplanmış olup, uydu ölçümleri 
dünya atmosferinin en düşük seviyesi olan alt troposferi kapsamaktadır.

Küresel ölçekte 1980’li yıllarda ölçümlenmeye başlayan sıcaklık artışları, 
Türkiye’de yaklaşık 10 yıllık bir gecikmeyle gözlemlenmiştir. Yapılan iklim mo-
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dellemelerine göre gelecek on yıl içinde ülke genelinde sıcaklık artışının 2 ila 3°C 
aralığında olacağı öngörülmektedir. Mevsimlere göre farklılıklar göstermekle 
birlikte Türkiye yüzey sıcaklıkları, küresel ortalamalarla benzer bir artış eğilimi 
içerisindedir (Demir, 2009). Küfler tarafından mikotoksin üretimi için optimal 
sıcaklık aralığının genellikle 20-30°C olduğu düşünülürse küresel ısınmanın ve 
iklim değişimlerinin gıdaların mikotoksin kontaminasyonu riskini arttıracağını 
öngörmek çok zor olmayacaktır (Coppock ve Dziwenka, 2014; Mycotoxins.info, 
2021).

Şekil 1. 1901-2020 yılları arası küresel sıcaklık anomalileri (NOAA, 2021).

Bu çalışma dünya nüfusunun beslenmesi açısından ikame edilemeyecek 
bir öneme sahip olan hububatların küresel ısınma ile ilişkili olarak zearalenon 
açısından risk durumunu ortaya koymayı amaçlamaktadır. 

ZEARALENONUN KİMYASAL ÖZELLIKLERI VE 
METABOLİZMASI

İlk olarak 1962 yılında izole edilen Zearalenon, (3,4,5,6,9,10-hexahyd-
ro-14,16-dihydroxy-3-methyl-1H-2-benzoxacyclotetradecin-1,7(8H)-dione; 
C18H22O5; molekül ağırlığı: 31,36; CAS Kayıt Numarası 17924-92-4) adını izole 
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edildiği Gibberella zeae’dan almıştır. Zearalenon için literatürde ZON veya ZEA 
gibi kısaltmalar kullanılmaktadır. Fusarium culmorum, Fusarium graminearum 
(Gibberella zeae), Fusarium moniliforme, Fusarium roseum, Fusarium tricinc-
tum tarafından üretilmektedir. Steroidal olmayan östrojenik bir mikotoksin diğer 
ifade şekliyle ksenoöstrojen olarak klasifiye edilen zearalenon, bir fenolik resor-
siklik asit laktonudur ve mikotoksinlerin en önemlilerinden biridir (Bennett ve 
Klich, 2003; Zinedine ve ark., 2007; Milicevic ve ark., 2015; Bai ve ark., 2018; 
Pleadin ve ark., 2019). Zearalenon, aktivitesi yaklaşık olarak aynı olan β izomeri 
ve kendinden dört kata kadar daha toksik olabilen α-zeranol dahil olmak üzere 
150’den fazla dikkate alınması gereken türevi tanımlanan bir toksindir. Zearale-
non yalnızca su alkalinleri, eter ve alkollerde çözülebilir (Pleadin ve ark., 2019).

Toksinin hububat ve hububat mamullerinin depolanması sırasındaki yüksek 
stabilitesi ve 150°C’ye kadar yüksek sıcaklık derecelerinde degrade olmaması 
dikkat çekicidir (Zinedine ve ark.,2007; EFSA, 2011b; Hueza ve ark., 2014; Ap-
pell ve ark., 2017).   

İnsanlarda zearalenon mikoöstrojenlerinin metabolizması tam olarak anla-
şılamamıştır. Ancak hayvan verileri, bu mikoöstrojenlerin diğer tüm formlara 
metabolize edildiğini göstermektedir (Massart ve Saggese, 2010). Zearalenon, 
esas olarak alfa-zeralenol (α-ZEL) ve beta-zeralenol’e (β-ZEL) metabolize edilir 
ve daha sonra sırasıyla alfa-zearalanol (a-ZAL veya zeranol) ve beta-zearalanol 
(β-ZAL) dönüştürülür (Kleinova ve ark., 2002).

ZEARALENONUN HUBUBAT VE  
HUBUBAT ÜRÜNLERINDE VARLIĞI

Bulaşık hububat ve hububat mamullerinin uzun süreli tüketimi zearalenon 
için önemli bir risk unsuru olarak değerlendirilmektedir. Gıdalardaki zearalenon 
düzeyleri için ABD’de herhangi bir düzenleme bulunmamakla birlikte, EFSA 
(Avrupa Gıda Güvenliği Ajansı) tarafından zearalenonun gıda ürünlerinde izin 
verilen maksimum seviyeleri Tablo 1’de verilmiştir. Mısır, arpa, buğday ve yulafın 
yem maddesi olarak yoğun olarak kullanımı hayvansal orijinli gıdaların da “carry 
over” etkisiyle kontaminasyonuna neden olmaktadır (Bai ve ark., 2018). Hubu-
batın yetiştirme, depolama ve işleme yöntemlerinin kontrol altında tutulmasıyla 
mahsulün kirlenmesini önlemeye yönelik yaklaşımlar ise arzu edilen sonuçları 
vermemektedir (Niderkorn ve ark., 2007; Kowalska ve ark., 2016). 



Küresel sıcaklık ortalamalarının artışı saprofit küf türlerinin üremesini teşvik 
etmektedir. Hububat türlerindeki zearalenon kontaminasyonu da küresel ısın-
ma etkisiyle alınan tüm tedbirlere rağmen risk oluşturmaya devam etmektedir 
(Lahouar ve ark., 2017; Baltacı ve Kalkancı, 2021).

Tablo 1. Zearalenonun gıda ürünlerinde izin verilen maksimum seviyeleri 
(EFSA, 2011a).

Gıda Sınıfı Limit değer

Çocuk ve bebek gıdaları 20 μg/kg

Tahıllar ve mısır bazlı atıştırmalıklar 50 μg/kg

İşlenmemiş mısır 200 μg/kg

Finlandiya’da 1987 ve 1988 yılları mahsullerinden yerli ve ithal (İsveç, Ka-
nada, ABD, SSCB, Almanya, Macaristan, Suudi Arabistan menşeili) tahıl ve 
yemlerin temsili örneklerinde zearalenonun tespiti için yapılan bir çalışmada Fin 
menşeili ürünlerde %10,07, ithal ürünlerde ise %5,89 oranında tespit edilebilir 
düzeyde zearalenon bulunmuştur. Örneklerdeki zearalenon konsantrasyonlarının 
oldukça düşük seviyede bulunduğu rapor edilmiştir (Hietaniemi ve Kumpulai-
nen, 1991).

Bulgaristan’ın tüm bölgelerinden örneklenen insan gıdası olarak tüketime 
sunulacak 140 buğday numunesinin taşıdığı zearalenon riskini ortaya koymak 
için yapılan bir çalışmada zearalenon ile kontaminasyon sıklığı %69 olarak 
bildirilmiştir. Pozitif örneklerde ortalama konsantrasyon 17 µg/kg ve azami kon-
taminasyon seviyesi 120 µg/kg olarak tespit edilmiştir. Örneklerin ilkbahar ve 
yaz aylarında yoğun yağışların yaşandığı 1995 yılında hasat edildiği rapor edil-
miştir (Vrabcheva ve ark., 1996). 

Almanya’da 99 tahıl örneğinde (41 buğday, 17 yulaf ve 41 mısır) zearale-
non konsantrasyonlarını tespit için yapılan bir araştırmada buğday, yulaf ve mı-
sır örneklerinde zearalenon insidansı sırasıyla %63, %24 ve %85 ve ortalama 
konsantrasyonlar sırasıyla 15, 21 ve 48 µg/kg olarak tespit edilmiştir (Schollen-
berger ve ark., 2006).

Almanya’daki gıda mağazalarından zearalenon ve metabolitlerini tespit için 
satın alınan 45 soya gıdası numunesinde zearalenon, α-zearalenol ve β-zearalenol 
sırasıyla 7, 5 ve 2 numunede bulunmuştur. Zearalenonun 5 numunede α-zearale-



nol ile birlikte bulunduğu ve bu numunelerin 2’sinin ayrıca β-zearalenol içerdi-
ği de bildirilmiştir. Zearalenon bir soya proteini örneğinde 50 µg/kg düzeyinde 
bulunmuş ve bir soya unu örneğinde de bu seviyenin aşıldığı rapor edilmiştir 
(Schollenberger ve ark., 2007).

Güneybatı Nijerya’da depolanan mısır, buğday ve soya fasulyesinde F. acu-
minatum, F. compactum, F. culmorum, F. equiseti, F. graminearum, F. lateritium, 
F. poae, F. proliferatum, F. semitectum, F. sporotrichioides, F. subglutinans ve F. 
verticillioides olmak üzere 12 Fusarium türü izole edilmiştir. Mısır örneklerinden 
izole edilen küflerin %96’sını F. sporotrichioides, buğday örneklerinden izole edi-
len küflerin tamamını F. graminearum ve soya fasulyesinden izole edilen örnek-
lerin %80’ini F. semitectum oluşturmuştur. Kantitatif zearalenon tayini amacıyla 
ELISA test kiti kullanarak yaptıkları analizlerde ise F. equiseti’nin test edilen 
koşullar altında soya fasulyesinde (27,2 μg/kg) en yüksek zearalenonu ürettiğini 
bildirmişlerdir. Buğdayda F. lateritium ve soya fasulyesi üzerinde F. equiseti ta-
rafından zearalenon üretimine ilişkin bu çalışmada 30°C’de üretilen zearalenon 
seviyelerinin, 25°C’de ortalama üç katına çıktığını ve depolamanın 24. ve 30. 
günler arasında ise zearalenon düzeylerinin iki katına yaklaştığını bildirmişlerdir 
(Ezekiel ve ark., 2008). 

Avrupa Komisyonunun (EC), Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesinden (EFSA) 
zearalenonun güvenliğini ve kahvaltılık tahıllarda zearalenon için maksimum 
seviyede (ML) olası bir artışın tüketicilere yönelik riskini gözden geçirmesi için 
talep ettiği çalışmada 19 Avrupa ülkesi tarafından 2005-2010 yıllarında gıda ör-
neklerinden elde edilen toplam 13.075 analitik sonuç ve işlenmemiş tahıllara iliş-
kin 9.877 sonuç kullanılmıştır. Zearalenone, numunelerin %15’inde ölçülebilir 
seviyelerde rapor edilmiştir. En yüksek zearalenon konsantrasyonları buğday ke-
peği, mısır ve bunlardan elde edilen mamuller olan mısır unu, mısır gevreği gibi 
ürünlerde rapor edilmiştir. Tahıllar ve tahıl bazlı gıdalar, tahıl öğütme ürünleri, 
ekmek ve ince unlu mamüllerin bireylerin zearalenon maruziyetlerine en büyük 
katkıyı yaptığı belirlenmiştir. Zearalenonun kritik etkilerinin, östrojenik aktivite-
sinden kaynaklandığı bildirilmiştir (EFSA, 2011b). 

İtalya ve Suriye menşeili buğday danelerinde Fusarium mikotoksinlerini be-
lirlemek için yapılan bir çalışmada zearalenon ile kontamine örnek sayısının Su-
riye menşeili örneklere (%25) kıyasla İtalya menşeili örneklerde (%34,04) daha 
baskın bulunduğu bildirilmiştir. Ancak coğrafi alan, iklim, agronomik uygulama-
lar ve diğer türlerle rekabet küf izolatlarının varlığı ile ilişkilidir. İtalya’nın coğ-
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rafi yapısı değerlendirildiğinde iklimsel özellikleri daha ziyade Akdeniz havzası 
benzeri olarak nitelendirilebilecek Sicilya Bölgesi’nde bu oranının (%25) Suriye 
menşeili örneklere benzer olduğu görülmüştür (Alkadri ve ark., 2014). 

Sırbistan’da gıda tedarik zincirinin mikotoksin kontaminasyonunu tespit et-
mek amacıyla yapılan bir çalışmada 2014 yılında hayvan yemi olarak kullanı-
lan mısırların %53,9 oranında, buğdayların %33,3 oranında, gıda maddelerinden 
buğday unlarının ise %33,3 oranında zearalenon ile kontamine olduğu bildiril-
miştir. Bu verilerin zearalenonun hayvansal ürünlere “carry over” etkisiyle kon-
taminasyonu ve halk sağlığı açısından risk oluşturabilmesi açısından önemli ol-
duğu düşünülmektedir (Milicevic ve ark., 2015).

ZEARALENONUN HALK SAĞLIĞI AÇISINDAN 
OLUŞTURDUĞU RISKLER

Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı (IARC) zearalenonu insanlar için 
kanserojen olmayan (Grup 3) kategoriye dahil etmiştir (IARC, 1993). Ancak, 
kimyasal yapısı incelendiğinde östrojenlere benzerlik gösteren bu eksojen madde 
uterus, meme bezi, karaciğer ve hipotalamus gibi hücrelerinin östrojen reseptörle-
rine bağlanma kabiliyetine sahiptir ve biyoakümülasyona neden olur. Zearalenon 
kanda seks hormonu bağlayıcı globulinlere bağlanabilir. Bu durum üreme bo-
zukluklarından üreme sistemi hastalıklarına kadar değişen olumsuzluklara neden 
olan bir hormonal dengesizliğe sebep olur (EC, 2000; Kowalska ve ark., 2016;). 

Epidemiyolojik analizler, çevresel östrojenik maddelerin insanlarda yumurt-
lama eksikliği, kısırlık, oligospermi ve dölleme yeteneği kaybının nedeni olabile-
ceğini doğrulamaktadır (Kuciel-Lisieska, 2008). Zearalenonun rahim hücrelerini 
uyardığı ve rahim kütlesinde artışa neden olduğu kanıtlanmıştır. Bu metaboli-
tin neoplastik lezyonların gelişimine katkıda bulunması kuvvetle muhtemeldir 
(Gajęcka ve ark., 2004). Ayrıca ergenlik ve menopoz dönemindeki kadınlarda 
oldukça önemli olan kararsız hormonal denge bozukluğuna yol açtığı da bildiril-
miştir (Naciff ve Daston, 2004).

Ergenlik, bir kadının gelişiminde gelecekteki meme kanseri geliştirme riski 
üzerinde çevresel etkilerin büyük role sahip olabileceği kritik bir dönem olarak ta-
nımlanmıştır (Colditz ve Frazier, 1995). Östrojenik endokrin bozucu kimyasallar 
(zearalenon, ftalat esterleri, bisfenol A v.b.) önemli araştırmaların konusu olmuş-
tur. Özellikle endişe verici olan, hormonal sinyallere duyarlılığın yüksek olduğu 
ve endojen östrojen seviyelerinin hala düşük olduğu kadın pubertal döneminde 
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maruz kalmaların erken ergenlik başlangıcına yol açması ve nihayetinde meme 
kanseri riskini artırma olasılığıdır (Roy ve ark., 2009).

Amerika, Çin, Porto Riko, İsviçre, İtalya, Macaristan popülasyonunda zeara-
lenon ile idiyopatik erken ergenlik arasındaki ilişkiyi destekleyen kanıtlar bulun-
duğu bildirilmiştir (Massart ve Saggese, 2010; Bandera ve ark., 2011; Deng ve 
ark., 2012).

Porto Riko’da 1978 ve 1981 yılları arasında meydana gelen altı ay ile sekiz 
yaş arasındaki kızlarda erken ergenlik salgınına neden olan ajanın kan plazmasın-
da tespit edilen zearalenon veya zearalanol olduğu bildirilmiştir (Sàenz de Rodri-
guez, 1984; Sàenz de Rodriguez ve ark., 1985).

Macaristan’ın çocuklarda erken ergenlik insidansında artış bildirilen güneydo-
ğu bölgesinde yapılan bir çalışmada hastalardan alınan serumlarda zearalenonun 
18,9-103,5 µg/ml konsantrasyonlarında bulunduğu bildirilmiştir. Zearalenonun, 
hastalardan toplanan fazla gıda örneklerinde de mevcut olduğu rapor edilmiştir 
(Szuets ve ark., 1997).

Endometriyal dokuda zearalenon ölçümü yapılan 49 kadının 27’sinde endo-
metrial adenokarsinom, 11’inde endometrial hiperplazi ve 11’inde normal pro-
liferatif endometrium tespit edilmiştir. Gruplarda zearalenon değerleri sırasıyla 
47,8 ± 6,48 ng/ml, 167 ± 17,69 ng/ml ve tespit limitinin altında olarak bildirilmiş-
tir (Tomaszewski ve ark, 1998).

Bir yıl boyunca iki yüz kadın üzerinde kan plazmasında zearalenon (ZEA) 
varlığı ile meme bezi tümörlerinin oluşumu arasındaki ilişkiyi incelemek için 
gerçekleştirilen bir çalışmada 74 hastada (%37) sorumlu etken olarak zearalenon 
tespit edilmiştir. 44 (%59,5) hastada benign, 30 (%40,5) hastada malign lezyonlar 
görüldüğü bildirilmiştir. İnsan organizmasında zeranol varlığı, hiperöstrojenizm 
olasılığını ve bunun sonucunda kötü huylu ve iyi huylu tümörlerin büyümesini 
arttırdığı bildirilmiştir (Kuciel-Lisieska ve ark., 2008).

İnsanlarda zearalenon esas olarak idrarda glukuronid konjugatı ve α-zeara-
lenon olarak bulunmaktadır (Collins ve ark., 2021). Ruanda’da doğurganlık ça-
ğındaki 139 kadından oluşan bir örneklem grubu ile yapılan çalışmada, diyetle 
mikotoksin maruziyetine ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yapılmıştır. Kadın-
ların %61’inin idrarında zearalenon ve α-zearalenon tespit edildiği ve her iki bi-
leşiğinde konjuge edildiği rapor edilmiştir. Alım ve atılım ölçümlerine dayalı ola-
rak kadınların çoğunluğunda, WHO (Dünya Sağlık Örgütü) ve FAO (Birleşmiş 



68

Hububatlardaki Zearalenon Kontaminasyonuna Küresel Isınmanın Etkileri Ve Halk 
Sağlığı Açısından Değerlendirilmesi

Milletler Gıda ve Tarım Örgütü) katılımlı JECFA (Gıda Katkı Maddeleri Uzman 
Komitesi) tarafından bildirilen 0,5 μg/kg vücut ağırlığı/gün zearalenon ve me-
tabolitlerinin geçici maksimum tolere edilebilir günlük alım miktarının 2-5 katı 
maruziyetler tespit edildiği bildirilmiştir (JECFA, 2000; Collins ve ark., 2021).

SONUÇ

Ilıman iklim bölgelerinde ortaya çıkacağı bildirilen zearalenon mikotok-
sininin günümüzde yüksek sıcaklık derecelerinde de riskli seviyelerde tespit 
edilebilmiştir. Nemli ve yağışlı yaz aylarındaki mahsulllerin Fusarium toksin içe-
riklerinin sıcak ve sonbahar aylarına kadar yağışsız geçen dönemlerdeki tahıllara 
oranla daha az olduğu tespiti (Hietaniemi ve Kumpulainen, 1991), bugün olağan 
bir durum haline gelmiştir. Bu durumuyla Fusarium türleri sıcaklık artışlarına 
adapte olmak bir yana ürettikleri önemli mikotoksinlerden biri olan zearalenon 
açısından riskin artmasına da sebep olmuştur (Mycotoxins.info, 2021). 

Zearalenon limit değerlerini aşmayan gıdalar için kanuni açıdan “tüketimine 
uygundur” kararı verilmektedir. Fakat insan sağlığı açısından biyoakümülasyon 
özelliği olan bu toksinin meydana getirebileceği riskler değerlendirilmelidir. Gü-
nümüzün en önemli sağlık sorunları arasında görülen bireylerin mental ve psi-
kolojik anlamda da ciddi problemler yaşamasına sebep olan, ülkelerin ekonomi-
lerine sağlık harcamaları kaleminde ciddi yük getiren sterilite, erken ergenlik ve 
kanser vakalarının etkeni olacağı düşünülen “gıdalarda östrojenik etkili bulaşan-
lar” konusunda çözümcü bakış açısıyla politikalar üretmek ise elzemdir.
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ÖZET

Çevre kirliliğin en önemli sebeplerinden biri olarak görülen plastikler günü-
müzde gıda ve su güvenliğini de riske eden etmenler olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Şehirleşen toplumun ihtiyaçlarını temin etmek konusunda düşük maliyeti, 
dayanıklılığı ve kolay işlenebilirlik gibi avantajlarıyla mucizevi çözüm önerile-
ri sunan plastik endüstrisi ve kullanım sonrası doğru bir şekilde yönetilemeyen 
plastik atıklar farklı boyutlarda insan sağlığı problemlerinin şekillenmesine ne-
den olmaktadır. 2050 yılına kadar gezegenimizde yaklaşık 12 milyar ton plastik 
atık oluşacağı tahmin edilmektedir.

Doğaya üretim aşamalarında saçılan polimerler ve kullanım sonrası kazara 
veya kasten atılan plastikler rüzgârlar, dalgalar, yağışlar gibi çevresel etkilerle 
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zaman içinde bozunarak mikro- ve nanoplastikler olarak tanımlanan parçacıklara 
dönüşmektedirler. İnsanoğlunun doğrudan ya da dolaylı olarak etkileşim içinde 
bulunduğu bu polimer parçacıklar ile kontamine çevrenin, gıda güvenliği yöne-
tim sistemlerini ve tehlike analizlerinini yakın zamanda değiştireceği öngörül-
mektedir. 

Bu çalışma polimeri hammadde olarak kullanan bir fabrika çevresinde yetiş-
tirilen ineklerden alınan sütlerin polimer kontaminasyonu riskini araştırmak ve 
risk tanımını yapmak amacıyla planlanmıştır.

Gıdanın polimer kontaminasyon riskini hızla tespit etmek için çalışmamız-
da suni sindirme, filtrasyon, mikroskobik bakı ile polimer şüpheli cisim tayini, 
SEM-EDS ile morfolojik tespit ve yarı kantitatif bileşen analizi ve nihai kimyasal 
tanımlama için FT-IR yöntemleri kullanılmıştır.

Anahtar Sözcükler: Mikroplastik, gıda kirliliği, gıda güvenliği, halk sağlığı, 
analiz  
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GIRIŞ 

Isıl direnç, sertlik, yoğunluk ve dayanıklılık gibi değerli fiziko-kimyasal özel-
likleri nedeni ile sürekli enerji tasarrufuna ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda 
bulundukları için en çok üretilen ve kullanılan yapay malzeme türlerinden biri 
olan ve üretimleri gün geçtikçe daha da artan plastikler hayatımızda önemli bir 
rol oynamaktadır (Barbeş ve ark., 2014; Morgado ve ark., 2021). 

Sadece 2019 yılında üretilen plastik miktarı 368 milyon ton olarak kayıtlara 
geçmiştir. 2050 yılına kadar gezegenimizde yaklaşık 12 milyar ton plastik atık 
oluşacağı tahmin edilmektedir (Cox ve ark., 2019; Plastics Europe, 2020).

Doğaya üretim aşamalarında saçılan polimerler ve kullanım sonrası kazara 
veya kasten atılan plastikler rüzgârlar, dalgalar, yağışlar gibi çevresel etkilerle 
zaman içinde bozunarak 1 μm ila 5 mm boyutlarındaki mikroplastik ve 1 μm’den 
daha küçük nanoplastik olarak tanımlanan parçacıklara dönüşmektedirler (Frias 
ve Nash, 2019; Morgado ve ark., 2021). 

Çevre kirliliğin en önemli sebeplerinden biri olarak görülen mikroplastikler 
günümüzde gıda ve su güvenliğini de riske eden etmenler olarak karşımıza çık-
maktadır. Şehirleşen toplumun ihtiyaçlarını temin etmek konusunda düşük ma-
liyeti, dayanıklılığı ve kolay işlenebilirlik gibi avantajlarıyla mucizevi çözüm 
önerileri sunan plastik endüstrisi ve kullanım sonrası doğru bir şekilde yönetile-
meyen plastik atıklar farklı boyutlarda insan sağlığı problemlerinin şekillenmesi-
ne neden olmaktadır (Rist ve ark., 2018; Morgado ve ark., 2021). 

Mikroplastikler gerek plastiklerin üretimleri sırasında çeşitli amaçlarla kul-
lanılan ağır metalleri, bisfenol A, ftalatlar gibi toksik maddeleri; gerek ambalaj 
malzemesi olarak kullanıldıkları antibiyotikler, hormonlar, pestisitler, herbisit-
ler, insektisitler gibi kimyasalları adsorbe ederek; gerekse film oluşturma özelliği 
bulunan bakterileri veya viral etkenleri taşıyarak bulaştıkları gıdaları riskli hale 
getirebilirler (Rochman ve ark., 2013; Brennecke ve ark., 2016; Viršek ve ark., 
2017; Koelmans ve ark., 2019; Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği, 
2020).   

Mikroplastiklerin gıdalarla tüketimi neticesinde ağızdan başlayarak tüm sin-
dirim ve boşaltım sisteminde mikrotravmalara neden olması, 0,15 mm’den daha 
ufak mikroplastiklerin ise mukozal bariyeri aşabilmesi mümkün görülmektedir 
(Guirgis ve ark., 2011; Rist ve ark., 2018; Arı ve Öğüt, 2021). Mukozanın özel 
epitel hücreleri olan M hücreleri tarafından bağırsaktan kana taşınabilmekte ve 
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burada lenfatik sistem yoluyla karaciğer ve safra kesesine taşınabilmektedir. 
Mikroplastikler plasenta ve kan-beyin bariyerini de aşabilmekte ve akciğerlere 
hasara neden olabilmektedir (Wright ve Kelly, 2017). Kardiyopulmoner tepkiler, 
endojen metabolitlerin değişiklikleri, genotoksisite, inflamatuar tepkiler, oksida-
tif stres, besin emilimi üzerindeki etkiler, bağırsak mikroflorası üzerindeki etkiler 
ve üreme bozuklukları bildirilen diğer önemli sağlık problemleri olarak karşımı-
za çıkmaktadır (Hodges ve ark., 1995; Liebezeit ve Liebezeit, 2013; Smith ve 
ark., 2018)

Mikroplastikler renk, şekil, boyut ve görünüş gibi fiziksel özellikleri; karak-
terizasyon, partikülün ve polimer tipi gibi kimyasal özellikleri ile karakterize 
edilmektedirler. Gıdalarda ve çevresel matrislerde standartlaştırılmış analiz pro-
sedürleri mevcut değildir (Morgado ve ark., 2021)

İnsanoğlunun doğrudan ya da dolaylı olarak etkileşim içinde bulunduğu bu 
polimer parçacıklar ile kontamine çevrenin, gıda güvenliği yönetim sistemlerini 
ve tehlike analizlerinini yakın zamanda değiştireceği öngörülmektedir. 

Amaç

Bu çalışma İstanbul’da polimerleri hammadde olarak kullanan bir fabrika 
çevresinde yetiştirilen ineklerden alınan sütlerin polimer kontaminasyonu riskini 
araştırmak ve risk tanımını yapmak aynı zamanda sütlerde bir mikroplastik analiz 
protokolü oluşturabilmek amacıyla planlanmıştır. 

Örneklem 

Çalışma örneklemi, uygun veya elverişlilik (convenience) örnekleme yöntemi 
kullanılarak oluşturulmuştur. Örneklemi oluşturan sütlerin risk unsuru olarak dü-
şünülen fabrikanın merkez olduğu 1 km alan içerisinde yetiştirilen ve otlamaya 
çıkarılan ineklerden sağılmış olmasına dikkat edilmiştir. Çalışmada sağılan 45 
inek sütünün toplandığı bir paslanmaz çelik kazandan alınan 5 numune kullanıl-
mıştır. 

Yöntem

Sütlerin polimer kontaminasyon riskini hızla tespit etmek için çalışmamız-
da suni sindirme, filtrasyon, mikroskobik bakı ile polimer şüpheli cisim tayini, 
SEM-EDS ile morfolojik tespit ve yarı kantitatif bileşen analizi ve nihai kimyasal 
tanımlama için ATR-FTIR yöntemleri kullanılmıştır.
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Analiz Güvenliği

Analize başlamadan önce kullanılacak olan distile su, enzim deterjanı, filt-
re kâğıdı mikropartikül varlığı riski açısından kontrole tabi tutulmuştur. Kulla-
nılacak olan tüm sarf malzemeler plastik kontaminasyonunu önlemek için cam 
materyalden seçilmiştir. Ayrıca mikroskobik bakıya kadar olan tüm aşamalarda 
havadan kaynaklanabilecek olası bir MP kontaminasyonunun önlenmesi amacıy-
la steril ekim kabini içinde çalışılmıştır.

Sütlerin Suni Sindirimi 

Süt numunelerini filtrasyona hazırlamak için suni sindirim yöntemi uygulan-
mıştır. Süt kompozisyonunu oluşturan besin bileşenlerinin filtre porlarını tıka-
masını önlemek ve örneğin iyi bir şekilde filtrasyonunu sağlamak için içeriğinde 
preteolitik, karbolitik ve lipolitik enzimler bulunan bir enzim deterjanı (Prozyme 
Active) bu amaçla temin edilmiştir. Örneklerden alınan 25 ml süt numunesi 20 
ml distile su, 2 ml enzim deterjanı ile homojen bir şekilde karıştırılarak 40°C’de 
5 dakika inkübasyona bırakılarak suni sindirim tamamlanmıştır. 

Filtrasyon

Suni sindirime uğratılan süt numunesi 80°C’de bir dakika ısıl işleme maruz 
bırakılarak 1,2 µm por çaplı cam elyaf filtreden (MFV3 Filterlab) vakum pompa-
sı ile geçirilmiştir. Filtreler cam petri içerisine aktarılarak oda ısısında kurumaya 
bırakılmıştır.

Mikroskobik Bakı ile Şüpheli Cisim Tayini

Filtreler ışık mikroskobu (CX31, Olympus) altında 4x-10x büyütmede in-
celenmiştir. Şüpheli mikropartiküller dijital kamera (Canon A640) kullanılarak 
partikül büyüklüğüne uygun bir optik zoom kullanılarak fotoğraflanmış, görün-
tüleme ve ölçüm yazılımı (Kameram Software 1.3.0.8 Mikrosistem, Turkey) kul-
lanılarak da uzunluğu ölçülmüştür. 

SEM-EDS ile Morfolojik Tespit ve Bileşen Analizi

Işık mikroskobu altında tespit edilen ve işaretlenen mikropartiküllerin görün-
tülenmesi amacıyla taramalı elektron mikroskobu (FEI, Quanta FEG 450) kul-
lanılmıştır. Polimer görüntüsü veren partiküllerin yarı kantitatif bir yöntem olan 
enerji dağılımlı X-Işını spektroskopisi (EDS) ile element analizi yapılmıştır. 
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ATR-FTIR ile Nihai Tanı

Yarı kantitatif tayini yapılan polimerin/lerin fourier dönüşümü (FT-IR) kul-
lanılarak kızılötesi spektrometri ile kombinasyon halinde gerçekleştirilen zayıf-
latılmış toplam yansıması ATR-FTIR (Agilent Cary 630) cihazı ile yapılmıştır. 

Bulgular 

Örnek alınan gün, örneklem yapılan boş süt kazanı MP kontaminasyon du-
rumunun tespiti için incelenmiştir. Boşaltılan süt kazanı temizlik/dezenfeksiyon 
işlemleri uygulandıktan sonra distile suyla yıkanmış, yıkama sıvısından kazan 
vanası yardımıyla numune alınmıştır. Alınan numunelerde MP kontaminasyonu 
saptanamamıştır. Ardından süt örneklerinin analizine geçilmiştir. 

Enzim deterjanı kullanılmadan yapılan sütün soğuk filtrasyonu ve sütün 40°C 
ve 80°C’de sırasıyla ısıtılarak filtrasyonu filtre porlarının tıkanması nedeniyle başa-
rılı olmamıştır. Süt numunelerinin filtrasyonu için kullanılan suni sindirim yöntemi 
ise başarı ile uygulanmıştır. Süt numuneleri 1,2 µm por çaplı cam elyaf filtreden 
rahatlıkla geçirilebilmiştir. Oda sıcaklığında cam petriler içinde kurutulan filtre ka-
ğıtları ışık mikroskobu ile incelenmiştir. Tüm numunelerin şüpheli mikropartikül 
içerdiği tespit edilmiştir. Tüm filtre alanının taranması sonucunda süt numunelerin-
deki şüpheli MP içeriği 64±14,96 partikül L-1 olarak tespit edilmiştir. 

Işık mikroskobuna entegre edilen kamera ile görüntüler fotoğraflanmıştır. Gö-
rüntülenen mikropartiküllerin boyutları yazılım ile ölçülmüştür (Şekil 1).

Şekil 1. Işık mikroskobunda şüpheli mikroplastik görüntüsü (476,21 µm)



Işık mikroskobunda görüntülenen mikropartiküller üzerinde SEM-EDS ile 
mikroyapısal inceleme yapılmıştır. SEM görüntüleri düşük vakum altında, 10,00 
kV’de, 1200x büyütmede 50 µm alan taranarak elde edilmiştir (Şekil 2). SEM-E-
DS ile yüksek çözünürlüklü olarak görüntülenen mikropartiküllerin spektrum-
larının yorumlanması partiküllerin bozunması, yaşlanması veya biyofilmlerle 
kaplanması nedeniyle oldukça zahmetlidir. Spektrum yorumlaması, karakteristik 
bantları görsel olarak tanımlayarak diğer bir ifade ile bantların dalga sayılarını 
ve piklerini çeşitli polimerlerin karakteristik bantlarının dalga sayıları ve pikleri 
ile karşılaştırarak manuel olarak yapılmıştır (Şekil 3) (Morgado ve ark., 2021). 
EDS’den elde edilen grafik sonucunda incelenen mikropartikülün polimer olduğu 
kanaatine varılmıştır. Yarı kantitatif bir yöntem olarak kabul edildiği ve çalışma-
mızda da polimer türü tayinine imkân verecek dağılımda veri sağlamadığı için bir 
sonraki aşama olan ATR-FTIR analizi gerçekleştirilmiştir.

Şekil 2. SEM’de şüpheli mikroplastik görüntüsü
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Şekil 3. EDS’de şüpheli mikroplastiğin element analizi

Hammadde polimerlerin veya geri dönüştürülmüş polimerik malzemelerin 
hızlı ve rekabetçi analizi için ATR-FTIR son yıllarda sıklıkla kullanılmaktadır 
(Barbeş ve ark., 2014). ATR-FTIR spektrumlarının yüksek çözünürlüğü, spekt-
rum karşılaştırmasını biyofilm kontaminasyonu ve sinyal zayıflamasından kay-
naklanan parazitlere (artifaktlara) daha yatkın hale getirir (Morgado ve ark., 
2021). ATR-FTIR polimer kütüphanesinden polimerin etilen propilen (EPR 
618337) olduğu tespit edilmiştir (Şekil 4). Mikroplastik olarak kabul edilmeyen 
mikropartiküller bu çalışmada bildirilmemiştir.

Şekil 4. ATR-FTIR’da mikroplastiğin tanısı
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SONUÇ VE ÖNERILER

Endüstriyel üretim alanları ile iç içe sürdürülen hayvancılığın çıktısı olan 
ürünlerin polimer kontaminasyon riskinin belirlenmesi ve rutin bir analiz proto-
kolü oluşturabilmek amacıyla yapılan bu çalışma ile örneklem materyali olarak 
belirlenen sütlerde MP kontaminasyonu tespit edilmiştir. Tek sağlık konseptinde 
önemli bir risk unsuru olarak nitelendirilebilecek polimer kontaminasyonunun 
geniş bir örneklem kümesi ile etkinlik derecesinin arttırılarak farklı gıda matris-
lerinde de yapılmasının elzem olduğu düşünülmektedir. 

Uygulanan analiz protokolünde en önemli aşamalardan biri analiz güvenliği-
dir. Hava yoluyla, giysilerle ve analizde kullanılan ekipmanlarla kontaminasyo-
nun önlenmesi gerekmektedir. Analiz güvenliğinde yapılan hatalar yanlış pozitif 
sonuç alınmasına neden olacağı gibi kontaminasyon kaynağı hakkında yapılacak 
değerlendirmelerin de yönünü değiştirecek ve isabetini azaltacaktır.

Gıda üretim teknolojilerinin polimer kontaminasyonuna yönelik olarak göz-
den geçirilmesi, kullanılan ekipmanların kontaminasyona mahal vermeyecek ma-
teryalden dizayn edilmiş olmasına dikkat edilmelidir. 

Mevcut dünya şartlarında gıda MP kontaminasyonun önlenmesi zor olarak 
değerlendirilse bile son tüketiciye gıdaların ulaştırılması sırasında alternatif am-
balajlama tekniklerinin kullanılması ve ilave önleyici tedbirler ile kontaminasyon 
riskinin bertaraf edilmesinin mümkün olacağı düşünülmektedir. 

Gıda güvenliği yönetim sistemlerinin ve tehlike analizlerinin MP bulaş ris-
ki de düşünülerek hazırlanmasının ve bu konuda önleyici-düzeltici faaliyetlerin 
planlanmasının uygun olacağı düşünülmektedir. 
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ÖZET

Primer sektör olan tarım neolitik dönemden bu yana önemini ve ekonomik 
güncelliğini korumaktadır. Bu kadim iktisadi faaliyet insanoğlunun genetik kod-
larında yer alan toprakla ilişkisini her dönemde güçlü tutan bir dinamik olmuştur. 
Artan dünya nüfusu karşısında insanlığın besin kaynaklarından en önemlisini teş-
kil eden tarım, günümüzde de stratejik bir iktisadi faaliyet olarak görülmektedir. 
Zirai faaliyetlerin en önemli bileşenlerinden biri de hiç şüphesiz topraktır. Top-
rağın tekstürü, hangi doğal şartlar altında oluştuğu, kimyasal yapısı ve içerdiği 
organik bileşenler, ürün desenini etkilediği gibi tarımsal verimliliği de doğrudan 
etkilemektedir. 
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Alfisoller sınıfında yer alan ve Akdeniz iklim bölgesinde kalkerli araziler 
üzerinde oluşan Kırmızı Renkli Akdeniz toprakları (Terra Rosalar) ülkemizde 
genellikle makiler ile kızılçam ormanlarının altında gelişme göstermektedir. Ta-
rımsal verimlilik açısından orta düzeyde yer alan bu topraklarda başta zeytin ol-
mak üzere Akdeniz iklimi ile karakterize birçok tarım ürünü yetiştirilmektedir. 
Ege Bölgesinde kısmen görülen Akdeniz Bölgesinde ise daha yaygın olan Terra 
Rosalarda yıkanma sonucunda kireç uzaklaşırken toprakta aşırı biçimde (F2O3) 
demir (III) oksit birikir. Bunun sonucunda demir bileşiklerinden dolayı toprak 
kırmızımsı bir renk almaktadır. Bu topraklarda demir bileşiklerinin optimum 
düzeye getirilmesiyle verimlilikte önemli oranda artış kaydedileceği çalışmada 
gösterilmiştir.

Bu tip toprakların tarımsal verimliliğinin arttırılabilmesi için kullanılabilecek 
kitosan, kitin gibi karbonhidrat esaslı çeşitli biyopolimerler mevcuttur. Bu ça-
lışmada Türkiye’de Terra Rosa topraklar üzerindeki ziraat hayatı ve verimliliği 
araştırılmış, yenilenebilir bir kaynak olan itakonik asitten yola çıkarak Terra Rosa 
tipi toprakların kalitesinin iyileştirilmesine yardımcı olacak bir polimer sistemi 
önerilmiştir. Bu maksatla itakonik asidin diglisidil esteri sentezlenmiş ve bu ester 
yine dietil itakonat ile çeşitli karışım oranlarında polimerize edilmiş ve elde edi-
len materyal daha sonra sülfosalisilik asit ile reaksiyona sokularak Fe 3+ iyonları-
nı etkili bir şekilde tutan ve bu sayede toprak kalitesini iyileştiren ayrıca zamanla 
bozunmaya uğrayarak yok olan bir malzemeye dönüştürülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Toprak, Ziraat Coğrafyası, Biyopolimerler, Tarımsal Ve-
rimlilik.
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GIRIŞ

Tarım primer sektör olarak geçmişte olduğu gibi günümüzde de önemini 
korumaktadır. Artan dünya nüfusu karşısında insanlığın besin kaynaklarından en 
önemlisini teşkil eden tarım, günümüzde de stratejik bir iktisadi faaliyet olarak 
görülmektedir. 2020 yılı verilerine göre 7,8 milyar kişiye ulaşan dünya nüfusu 
hızla artmakta ve Dünyanın özellikle az gelişmiş bölgelerinde gıdaya erişim 
giderek zorlaşmaktadır. Bunun en önemli nedenlerinden biri birçok bölgede tarım 
alanlarının fonksiyon değiştirerek başka amaçlarla kullanılması dolayısıyla tarım 
alanlarının gün geçtikçe azalmasıdır. Bu sorunun önüne geçebilmek her şeyden 
önce mevcut tarım alanlarının korunmasına bağlıdır. Bununla birlikte toprağın 
hangi doğal şartlar altında oluştuğunu, kimyasal yapısını bilmek ve içerdiği or-
ganik bileşenleri analiz ederek toprağın verimini arttıran uygulamalar yapmak 
da son derece önemlidir. Topraktaki verimi arttırmak ürün desenini ve tarımsal 
üretimi doğrudan etkilemektedir. 

Tarımsal faaliyetler, çevreyi, halk sağlığını, insan topluluklarını korumakla, 
doğal kaynakların doğru kullanılmasıyla sürdürülebilir olmaktadır [1]. Tarımsal 
gıda sisteminin bir parçası olarak tarımı anlamaya yönelik yapılan bu vurgu coğ-
rafya alanında yapılan çalışmaların yalnızca sosyal bilimler içinde değil, ilgili 
tüm bilim dallarını içine alan çok disiplinli bir boyutta ele alınması gereklili-
ğini ortaya koymaktadır [2]. Tarım, bilindiği gibi doğal sınırlılıklar nedeniyle 
dünyanın her bölgesinde yapılamadığından, öncellikle tarım ürününe uygun ik-
lim, topoğrafya ve toprak şartlarının bulunması önem kazanmaktadır. Ülkemizde 
1950’li yıllardan itibaren başlayan şehirleşme hareketleri sonucunda Ege/Akde-
niz aksında yer alan birçok tarım alanı asli fonksiyonundan uzaklaşarak başka 
amaçlarla kullanılmaya başlanmıştır [3].

Bu çalışmada ülkemizde Alfisoller sınıfında yer alan ve Akdeniz iklim 
bölgesinde kalkerli araziler üzerinde oluşan Kırmızı Renkli Akdeniz toprakların 
(Terra Rosalar) tarımsal verimliliğinin arttırılması araştırılmıştır. Ege Bölgesi ile 
Akdeniz Bölgesi’nde yayılım alanı bulan bu topraklarda verimliliğin arttırılması 
zeytin, pamuk tütün gibi ekonomik değeri yüksek endüstriyel bitkilerin daha faz-
la miktarda yetiştirilmesine olanak sağlayacaktır. 

İtalyanca kökenli bir sözcük olan “Terra Rosa” kelimesi kırmızı, killi, 
farklılaşmamış ve genellikle kireçli ana kayalar üzerinde oluşmaktadır. Terra 
Rosa topraklara Akdeniz Bölgesi’nde sıkça rastlandığı için “Kırmızı Akdeniz 
Toprağı” olarak anılmaktadır. Toprağın aldığı kırmızı ve kahverengi renkler ise 
demir oksit ve hematit den kaynaklanmaktadır [4].  
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Terra Rosa topraklar esas itibariyle garig vejetasyonu altında,  kalsik, kireçli 
veya dolomotik kireçtaştarı üzerinde oluşmasına rağmen, orman tahribi ve şiddet-
li güneş ışınlarına maruz kalan sahalarda “Terra Fusca” topraklarının dönüşmesi 
ile de meydana gelmektedir. Bu topraklar kil bakımından zengindir. Bünyesinde 
derin çatlaklar ve kaya parçaları bol miktarda bulunur. Kompakt kireçtaşı üzerin-
de toprak katı ve sığdır. “Terra Rosa” adı da verilen bu toprakların oluşması fer-
rujenik topraklar için de rubification (kırmızılaşma) olayı ile bağlantılıdır. Serbest 
demiroksitle kırmızılaşma dekarbonasyonla meydana gelmektedir. Ayrıca, nemli 
mevsimde yıkanma kurak mevsimde kırmızılaşma olayları hakimdir. Kurak dev-
rede elektro-negatif, ferri silisik kompleksleri oluşturan ferik hidroksitler tahrip 
olmakta ve buna karşılık hematit gotit veya turgit çökelmektedir [5]. 

Terra Rosalar toprak sınıflamasına göre (SOIL SURVEY STAFF, 1975) Al-
fisols, Ultisols, Inceptisols ve Mollisols olarak geçerken, FAO sınıflamasına 
göre (FAO,1974) Terra Rossa Luvisols (Chromic Luvisols), Phaeozems (Haplic 
Phaeozems) ya da (Luvic Phaeozems) ve (Cambisols) olarak geçmektedir. Hır-
vat toprak sınıflama sistemine göre de Cambic Soils (ŠKORIĆ, 1986) sınıfına 
girmektedir [6].

Zonal topraklar içerisinde yer alan Terra Rosalar Akdeniz iklim bölgelerinde 
yayılım alanı bulan topraklardır. Akdeniz ikliminin yağış sıcaklık şartları al-
tında kalkerli arazi üzerinde gelişim gösterirler. Bu topraklar kırmızı-kızıl renk-
te olup içerisindeki (F2O3) bileşiklerinden dolayı bu rengi almaktadır. Oluştuğu 
yerdeki anakaya şartları ve iklim parametrelerine göre koyu kırmızımsı kahve, 
değişik tonlarda kırmızı ve sarı renkte de bulunabilmektedir. Daha önce de de-
ğinildiği gibi toprağın renk alma süreçlerinde rubifikasyon ile amorf ve kristalin 
demir bileşiklerinin etkili olduğu düşünülmektedir [7]. 
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Şekil 1. Terra Rosa Topraklar ve Horizonlaşma Şekli [8].

Terra Rosalar genellikle karstik boşluklarda, kırıklar boyunca, karbonat ka-
yaları yatak yüzeyleri arasında gelişme alanları bulmaktadır. Bu tip toprakların 
kalınlıkları birkaç cm’den birkaç metreye kadar ulaşabilmektedir. Terra Rosa top-
raklar hidrografik birimler, ya da rüzgârla başka alanlara taşınabilmektedir [9]. 
Bu yönüyle kısmen de olsa azonal özellik gösterebilmektedirler.

Tipik Terra Rosa toprakların en saf kalker kayaları üzerinde oluştukları bilin-
mektedir. A horizonu organik madde bakımından oldukça fakirdir. B horizonu 
daha kalın bir yapıya sahip olup, kil miktarı oldukça fazladır. (Şekil 1.) Terra Ro-
saların toprak yüzeyinde büyük kalker moloz ve taşlarına sıkça rastlanmaktadır. 
B ve C horizonlarında bazen A horizonlarından kirecin yıkanması ve birikmesi 
sonucu yeniden kristalleşmiş saf CaCO3 kristallerine rastlanılır. Terra Rosalar çok 
derin olmayan yüzeysel topraklardır. Doğal bitki örtüsü baskın olarak makilerdir. 
Eğimli arazilerde yüzey akışının olduğu bölgelerde oluşma şartları elverişlidir. 
Bu nedenle erozyonun aktif olduğu ithosolik karakterde topraklardır. C horizonu-
na genellikle rastlanılmaz, profil yapıları A/B/D şeklinde olur. Bazla doyulmuş-
luk %100’dür. Hakim olan değişebilir katyonlar Ca ve Mg’dir  [10].
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Şekil 2. Akdeniz İklimi Yağış ve Sıcaklık Düzeni (Ortalama)[11].

Daha önce de belirtildiği gibi iklimin bu toprak tipinin oluşmasındaki belirleyici 
rolü büyüktür. Dolaysıyla Terra Rosa topraklar genellikle Akdeniz ikliminin hüküm 
sürdüğü İspanya, İtalya, Yunanistan, Slovakya, Hırvatistan, Türkiye gibi Akdeniz 
ülkelerinde görülmektedir [4]. Yukarıdaki grafikte tipik Akdeniz ikliminin sıcaklık 
ve yağış grafiği görülmektedir. Bu iklim tipinde en sıcak ay ortalaması 26-28 °C, 
en soğuk ay ortalaması ise 8-10 °C dir. Yıllık sıcaklık ortalaması 18 °C kadardır. 
Ekstrem düşük sıcaklıklar dışında kar yağışları ve don olayı pek görülmez. En fazla 
yağış kışın, en az yağış yazın düşer. Kışın görülen yağışlar cephesel kökenlidir. 
Yıllık yağış miktarı ise yükseltiye göre değişmekle birlikte ortalama 600 mm ci-
varındadır. Bu yağış ve sıcaklık düzeni karstik arazi üzerinde Terra Rosa toprak-
ların oluşumunda ideal bir iklimsel ortam sunmaktadır.

Türkiye’de Terra Rossa Topraklar
Dünya üzerindeki herhangi bir coğrafi bölgenin iklimi, yer şekilleri, toprak 

yapısı, bitki örtüsü vb. doğal şartları, beşeri ve ekonomik faaliyetlerin yapılma-
sına taban teşkil etmekte ve bu faaliyetler üzerinde şekillendirici bir role sahiptir  
[12]. Dolayısıyla fiziki coğrafya şartları, beşeri faaliyetlerin türünü, miktarını ve 
yoğunluğunu belirlemede birincil derecede öneme sahiptir. Tarım bir beşeri faali-
yet olarak toprak yapısı, iklim vb. doğal şartlardan en fazla etkilenen sektörlerden 
biridir.
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Ülkemizde birçok tarım ürününün yetiştirilmesine olanak veren çeşitli tipte 
topraklar mevcuttur. Türkiye’de görülen çeşitli toprak tiplerine ilişkin harita Şe-
kil 3’te gösterilmiştir. Terra Rosa toprakların dağılımına bakıldığında Akdeniz 
bölgesinde daha yoğun olmak üzere, Kıyı Ege ve güney Marmara bölgelerinde 
parçalı bir şekilde görüldüğü anlaşılmaktadır. Bilindiği gibi bu alanlarda Akdeniz 
iklimi görülmekte olup, karstik araziler de geniş yer tutmaktadır.  

Şekil 3. Türkiye Büyük Toprak Grupları Haritası [13].

Ülkemizde görülen Terra Rosa topraklar tüm toprak tipleri içerisinde %2,9’luk 
bir alan kaplamaktadır. Ülkemizde bu topraklar üzerinde maki ve kızılçam or-
manlarına sıkça rastlanmakta olup, yaygın olarak karbonatlı kayaçların yıkamaya 
uğraması ile oluşmaktadır [14]. Maki ve garig topluluklarının Türkiye’deki yayı-
lış alanlarına bakıldığında maki bitki örtüsünün Terra Rosa gibi az kireçli toprak-
larda oluştuğu gözlenirken, garig bitki topluluğunun ise kalker ana kaya üzerinde 
oluşmuş kireçli topraklarda daha fazla bulunduğu görülmektedir [15]. Terra Rosa 
topraklarda kil içeriği oldukça yüksektir. Ana kaya kaya olarak ilk sırada kireç 
taşı olmak üzere, kil, gnays, konglomera ve marn gibi kayaçlar bu toprakların 
oluşumunda uygun bir zemin sağlarlar. Karstik çukurların tabanlarında ve yakın 
bölgelerinde yaygın olarak oluşmaktadırlar [16].

Terra Rosa topraklar verimlilik açısından orta sınıfta yer alan topraklardır. 
Gerekli gübreleme ve sulama şartları sağlandığında verimliliklerine artış olmak-
tadır. Zeytincilik bu tip topraklar üzerinde yapılan en önemli zirai faaliyettir. 
Türkiye’de tüm toprak çeşitleri içerisinde kapladıkları alan yaklaşık 1.800.000 
ha. kadar olup, bu arazinin ¼ ünde tarım yapılabilmektedir. Ege ve Akdeniz’de 
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yaygın olarak bulunan Terra Rosa topraklar, Güney Marmara Bölümü’nde, Ça-
nakkale Geyikli civarında da görülmektedir. Bu topraklar üzerinde yoğun zeytin 
alanları bulunmaktadır [17]. Başka bir ürün grubuna ise Osmaniye çevresinde 
rastlanmaktadır. Bu bölgede yapılan yerfıstığı ziraatının önemli oranda Terra 
Rosa topraklar üzerinde olduğu görülmüştür. Yer fıstığı tohumlarının yüksek 
oranda yağ içermektedir. Yağ sanayinde ham madde olarak kullanılan yer fıstığı 
bitkisinin havadaki serbest azotu toprağa bağlamada önemli bir rolü bulunmakta-
dır [18]. Bu örnekten hareketle azot türevi gübrelerin kullanılmasının Terra rosa 
topraklarda tarımsal verimliliği arttıracağı düşünülmektedir. Yine aynı bölgedeki 
Amik Ovası’nın doğu kesiminde bulunan Terra Rosa topraklarda patates tarımı 
yapılmaktadır. Ancak, bu alanlarda toprağın verimini attırmak için aşırı gübre-
leme, sulama ve ilaçlama gibi faaliyetler toprağın tuzlanmasına yol açmakta ve 
toprak kalitesini bozmaktadır [19]. 

Terra Rosa toprakları içerdiği yüksek kil nedeniyle meyve bahçeleri, seralar, 
otlatma, sebze yetiştirme gibi çok geniş yelpazede tarımsal faaliyetler için elve-
rişlidirler [20]. Yukarıda da değinildiği gibi Türkiye’de sadece ¼ ünde tarımsal 
faaliyetin olduğu bu topraklarda, toprağın veriminin arttırılması yoluyla tarımsal 
çeşitliliğin sağlanması, Ege ve Akdeniz Bölgeleri için ekonomik kalkınma açısın-
dan da önemli bir dinamik olacaktır. 

Türkiye’de Terra Rosa toprakların tarımsal kullanımlarının yanında endüstriyel 
kullanımlarına yönelik araştırmalar da bulunmaktadır. Cengiz ve Kuşçu’nun 
2010 yılında yaptığı bir yaptığı çalışmada Isparta’da bulunan Anamas dağlarının 
formasyonunda yer alan Terra Rosaların, TS4790 standartlarına uygun ve tuğla 
kiremit yapımında hammadde olarak kullanılabileceği anlaşılmıştır [21].

Terra Rosa Toprakların Verimliliğinin Arttırılması 

Terra Rosa topraklarda demir, Fe3+ halinde bulunmaktadır. Demirin bu tip 
topraklarda optimize edilmesinin bu toprakların tarımsal verimliliğini arttıracağı 
düşünülmektedir. Bu tip toprakların taşınarak sanayi tesislerinde çeşitli kimya-
sal işlemlere tabi tutulması ve içindeki Fe3+ iyonlarının optimize edilmesi teoride 
mümkündür. Ancak böyle bir işlem ekonomik olmayacağından, tercih edilebilir 
bir seçenek olarak gözükmemektedir.  Topraklardaki demirin uzaklaştırılmasın-
dan ziyade bağlanması ve böylece Terra Rosa tipi toprakların tarımsal verim-
liliğinin arttırılması daha uygun bir seçenektir. Bu maksatla iki yol izlenebilir: 
Bunlardan ilki Terra Rosa tipi topraklarda demiri koordinatif bağlarla bağlayacak 
fonksiyonel gruplara sahip polimerler kullanmak, ikincisi ise Fe3+ iyonu baskılan-
mış polimerik malzemeler kullanmaktır. 
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Polimerik malzemeler petrol, kömür veya yenilenebilir kaynaklardan elde 
edilebilirler. Çevresel kaygılar, gerek petrol gerekse kömür rezervlerinin sınırlı 
oluşu,  polimerlerin alternatif kaynaklardan elde edilmesi konusunda yoğun ça-
lışmaların ortaya çıkmasına ve ticari ürünlerin gelişmesine yol açmıştır. Ticari 
olarak elde edilebilecek olan kitosan veya poli aljinik asit türevleri, demir iyon-
larının tutulmasında kullanılabilecek doğal polimerler olarak ön plana çıkmakta-
dır. Kitosandaki amin grupları ve poli aljinik asitteki serbest karboksil grupları 
demir iyonlarını bağlayabilecek potansiyele sahip fonksiyonel gruplardır. Ancak, 
bu gruplar sadece demiri değil ortamda bulunan ve kompleks yapabilecek diğer 
katyonları da tutabilirler. Bu sebeple sadece demiri bağlayabilmeleri (demire spe-
sifik grupların ana polimer zincirine eklenmesi durumu hariç olmak üzere) pek 
mümkün görünmemektedir.
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İyon baskılanmış polimerlerle de demir iyonlarının spesifik olarak ortamdan 
uzaklaştırılması mümkün olmaktadır. Bu maksatla iyon baskılanmış polimer sen-
tezi sırasında ortama demir iyonları katılırsa, polimer oluşumu sırasında o iyon-
lara spesifik kavitelere sahip materyaller elde edilmektedir. Daha sonra uygun 
bir işlemle (pH değişimi, solventle yıkama v.b.) demir iyonları uzaklaştırılır ve 
Fe3+ iyonlarına spesifik iyon baskılanmış polimerler elde edilir. Ancak bu metot 
zahmetli bir işlem olup şu an için çok büyük ölçeklerde üretiminin ekonomik 
olmayacağı öngörülmektedir.

Bu çalışmada yukarıda bahsedilen malzemelerden farklı olarak Fe3+ iyonları-
na spesifik, biyo esaslı ve kolay üretilebilecek bir polimer sentezi tasarlanmıştır. 
Kullanılması düşünülen malzeme  biyo esaslı monomerler,  dietil itakonat ve dig-
lisidil itakonattır. Elde edilen polimerik malzeme daha sonra sülfo salsilik asit ile 
modifiye edilerek Fe3+ iyonlarına spesifik hale getirilmiştir. Elde edilen polimerik 
malzeme granüler halde elde edilmiş olup, kullanılan diglisidil itakonat oranına 
bağlı olmak üzere 10 mg/g Fe3+iyonu bağlama kapasitesine sahip polimerler elde 
edilmiştir.

Diglisidil itakonat ve Dietil itakonat

İtakonik asit, Aspergillus Terrus tipi bir mantarın fermentasyonu sonucu elde 
edilen beyaz renkli ve tuza benzer bir görünüme sahip bir dikarboksilik asittir. 
Yapısı metakrilik aside benzetilebilir. İtakonik asit, dietil itakonat ve diglisidil 
itakonatın yapıları Şekil 6’da gösterilmektedir. Dietil ve diglisidil itakonatlar, ita-
konik asitten elde edilen, renksiz akışkan ve fazla kokusu olmayan maddelerdir. 
Elde edilen bu monomerlerin polimerleri de biyo uyumlu maddelerdir. Diglisidil 
itakonat itakonik asidin epiklorhidrinle reaksiyonu sonucu elde edilen bir ester-
dir. Yapısında hem reaktif bir çift bağa hem de iki tane epoksi grubuna sahiptir. 
Molekül yapısındaki çift bağın ve epoksi grubunun polimerleşme mekanizmaları 
birbirinden farklıdır ve bu sebeple diglisidil itakonat molekülü hibrit monomer 
olarak adlandırılırlar.
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Şekil 6. a- itakonik asit, b- diglisidil itakonat ve c-dietil itakonatın yapıları

Dietil itakonat, itakonik asidin etanol ile bir Lewis asit katalisti varlığında, 
Fischer esterifikasyonu reaksiyonu ile veya disiklohekzil karbodiimid gibi bir 
reaktif ile reaksiyonlarından kolaylıkla elde edilir. Reaksiyon FTIR spektrosko-
pisi ile kolaylıkla takip edilir. İtakonik asidin ftir spekturumnda 1705 cm-1 de ve 
2500-3500 cm-1 arasında karboksil grubundan kaynaklanan pikler gitmiş olup, 
esterleşme sonucu 1739 ve 1728 cm-1 de iki tip ester grubunun varlığından kay-
naklanan karakteristik pikler ortaya çıkmıştır. İtakonat grubunda bulunan çift bağ 
her iki spektrumda da 1640 cm-1 civarında gözlenmiştir (Şekiller 7 ve 8).

Şekil 7. İtakonik asit FTIR spektrumu [22].
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Şekil 8. Dietil itakonatın FTIR spektrumu [22]. 

Yine itakonik asit potasyum karbonat varlığında epiklorohidrinle reaksiyon 
sokulduğunda kolaylıkla diglisidil itakonat esterine dönüştürülür. Reaksiyon 
genel olarak aseton içerisinde gerçekleştirilmektedir. Aseton içerisinde reflüks 
yapılan karışımdan 4 saat sonunda yüksek verimle diglisidil itakonat elde edilir. 
Reaksiyonun gidişatı ftir spektroskopisi tekniği ile takip edilebilir. Son ürün ince-
lendiğinde 300-3500 cm-1 bölgesinde bir kısım epoksi grubunun açılması sonucu 
–OH gruplarına öze küçük bir pik oluştuğu gözlemlenir. Yine1740 ve 1728 cm-1 
de glisidil ester pikleri gözlenir. Ayrıca 1642 ve 3060 cm-1 de gözlenen pikler 
reaktif çift bağın varlığını göstermektedir. (Şekil 9). 

Şekil 9. Diglisidil itakonatın FTIR spektrumu [23].



97

Dr. Cengiz KAHRAMAN - Doç. Dr. Gökhan ÇAYLI- Araş. Göv. Seda TEMEL

Polimerizasyon Reaksiyonu

Tipik bir polimerizasyon reaksiyonunda dietil ve diglisidil itakonat esterleri 
AIBN (Azobisizobutironitril) başlatıcısı ile 40-60 oC arasında polimerize edilmiş-
lerdir. Reaksiyon ortamı azot gazı ile temizlenerek oksijen kalıntılarının reaksiyonu 
inhibe etmeleri engellenmiştir. AIBN miktarı genellikle toplam monomer miktarı-
nın %1 i olacak şekilde ayarlanmıştır. Polimerizasyon sırasında diglisidil itakonatın 
%20 civarında kullanılmasının optimum faydayı sağlayacağı görülmüştür.

Sülfo Salislik Asit ile Modifikasyon ve Fe3+ Bağlama Kapasitesi

Daha önce de zikredildiği gibi yapılan çalışma ile ana polimer zincirinde en 
fazla %20 oranında diglisidil itakonat içeren diglisidil itakonat / etil itakonat 
kompolimerleri sentezlenmiştir. Elde edilen polimerler şeffaf malzemeler şeklin-
de olup,  daha sonra bu polimerler THF gibi inert bir solventte çözülerek sülfü-
salisilik asit içeren THF çözeltisi ile karıştırılmıştır. Elde edilen çözeltiden THF 
uçurulup karışım 100 oC ısıtıldığında epoksi grupları açılarak sülfosalisilik asit 
bağlanmasının gerçekleştiği ve bu bağlanmanın sülfo grubu üzerinden olduğu 
tespit edilmiştir. (Şekil 10) Daha sonra elde edilen bu modifiye polimer 0,1 mg 
/ ml Fe3+ içeren çözeltilerle karıştırılıp bekletildiğinde bağlanan SSA miktarı ile 
doğru orantılı olarak Fe3+ iyonlarını absorbladığı bulunmuştur. 
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SONUÇ

Toprak tarımsal faaliyetlerin vazgeçilmez ve en önemli bileşenlerinden bi-
ridir. Günümüzde artan demografik sorunlar ve yüksek nüfus artışı, tarım top-
raklarından en üst seviyede yararlanmayı zorunlu kılmaktadır. Tarım, bir beşeri 
faaliyet olarak, artan dünya nüfusu karşısında stratejik bir sektör olma özelliğini 
sürdürmektedir. Bu nedenle toprakların amacına uygun ve planlı bir şekilde kul-
lanılması önem taşımaktadır. Türkiye’de Terra Rosa topraklar başta Akdeniz ve 
Ege Bölgelerimizde önemli bir yayılım alanı bulmaktadır. Bu toprakların büyük 
çoğunluğunun tarıma kazandırılması hem bölgesel kalkınmaya hem de ülke eko-
nomisine önemli katkılar sağlayacaktır. Bu topraklarda biyopolimerlerin kullanı-
larak toprak yapısının iyileştirilmesi, tarımda verimi arttıracağı gibi ürün desenini 
de olumlu yönde etkileyecektir.

Çalışmamızda, fermentasyonla elde edilen itakonik asitten yola çıkılarak basit 
endüstriyel proseslerle üretilebilecek itakoink asit polimerleri sentezlenmiş ve 
yine bu polimerlere SSA (sülfosalisilik asit) kolay işlemlerle bağlanmıştır. Bu 
sayede de demir (3+) iyonlarını seçimli olarak tutabilme kapasitesine sahip ve ay-
rıca zamanla toprak içerisinde degradasyona uğrayarak yok olabilen bir son ürün 
elde edilmiştir. Çevre dostu olan ve pestisitler gibi toprakta kalıntı bırakmayan bu 
malzemenin kullanılmasıyla demir (3+) iyonlarının Terra Rosa tipi topraklarda 
kontrol edilmesi sağlanabilecektir. Bu çalışmada önerilen malzeme sayesinde bu 
tip topraklardan tarımda daha fazla yararlanılması mümkün görülmektedir. 
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ÖZET

Günümüzde modern teknolojik gelişmelerin takip edilmesi hem küçük hem 
de geniş seviyede büyük ehemmiyet taşımaktadır. Dijitalleşme bugün sosyo-e-
konomik gelişimin esas itici kuvvetlerinden biri şeklinde karşımıza çıkmaktadır 
Dijital ekonomi kavramının sürdürülebilir kalkınma açısından önemi, dinamik 
ve rekabetçi bir ekonominin meydana getirilmesinde önemli bir payı barındır-
masından ileri gelmektedir. Bu çalışma ile birlikte sürdürülebilir kalkınma ve 
dijital ekonomi arasındaki ilişki ele alınmaya çalışışmış, bu kapsamda bir litera-
tür taraması yapılmıştır. Uygulama içermediği için sınırlı olan bu bildiride, konu 
kapsamında meydana getirilen çalışmaların incelenmesi ışığında sürdürülebilir 
kalkınma ve dijital ekonominin bugün gelinen noktada birbirinden ayrı ele alın-
maması gerektiği zira ekonomi ile doğrudan ilişki içerisinde olan sürdürülebilir 
kalkınma kavramının ekonominin yeni formu olan dijital ekonomi ile bütünleş-
mesi kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kalkınma, Sürdürülebilir, Ekonomi, Dijital



102

Sürdürülebilir Kalkınma Ve Dijital Ekonomi İlişkisi

ABSTRACT

Today, following modern technological developments is of great importan-
ce at both a small and a large level. Digitalization is one of the main drivers 
of socio-economic development today. With this study, the relationship between 
sustainable development and digital economy has been tried to be discussed, and 
a literature review has been made in this context. In this paper, which is limited 
because it does not include an application, it is an inevitable fact that the concept 
of sustainable development and digital economy should not be considered sepa-
rately at the point reached today, in the light of the examination of the studies 
carried out within the scope of the subject, because the concept of sustainable 
development, which is in direct relation with the economy, integrates with the 
digital economy, which is the new form of the economy appears.

Keywords: Development, Sustainable, Economy, Digital



103

Araş. Gov. Nazlı Çağıl KÜÇÜKGÖKSEL

GİRİŞ

Bugün gelinen noktada Bilgi İletişim Teknolojileri’nde meydana gelen ge-
lişmeler, ekonominin dijitalleşmesi sürecine de yol açmıştır. Bilhassa internete 
girme alışkanlığının yaygınlaşması, ekonomik etkinliklerin sanal aleme geçmesi-
ne sebebiyet vermiştir. Bu neden ile, bugün ekonomi ile alakalı klasik kuram ve 
nizamlar yerlerini yeni bir ekonomi modeli niteliği ile kendini gösteren “dijital 
ekonomi” kuram ve nizamlarına bırakmaya başlamıştır. Dijital ekonomi; e-tica-
ret, internet reklamcılığı ve bulut bilişim gibi dijital etkinliklerin tamamını kap-
sayan bir üst kavram olma niteliğini üstlenmektedir

Dijital ekonomi bugünün şartlarında ekonomik kalkınma sürecinin esas öğesi 
şeklinde kabul edildiğinden bilgi ve iletişim teknolojileri alanında devletler ara-
sında üst düzeylere çıkan bir rekabet mevzuu olmaktadır.

Bu çalışma ile birlikte günümüzde alan yazında oldukça yer verilen sürdü-
rülebilir kalkınma ve dijital ekonomi arasındaki ilişki ele alınmaya çalışılmıştır. 
Konu kapsamında önce kavramsal bir çerçeve oluşturularak, kalkınma kavra-
mı ve kalkınma kavramının çeşitleri ele alınmış; bu noktada ekonomi ve sanayi 
kalkınmalarına da konu kapsamında az da olsa yer verilmesinin faydalı olacağı 
düşünülmüştür. Çalışmanın sonraki kısımlarında sürdürülebilirlik kavramının ne 
olduğuna, ortaya çıkmasına sebep olan faktörlere ve motivasyonuna yer verilerek 
sürdürülebilir ekonomi kavramı açıklanmaya çalışılmıştır.

Son olarak konu kapsamında meydana getirilen çalışmalardan elde edilen bil-
giler ile dijital ekonomi kavramı ve sürdürülebilir kalkınma arasındaki ilişki irde-
lenmeye çalışılmıştır. Bu noktada, bir uygulama içermediğinden dolayı bildiri bir 
literatür taraması olma niteliği taşımaktadır.

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KAVRAMI

2.1. Kalkınma Kavramı 

Gelişmiş ve gelişme aşamasında olan devletlerin esas ekonomik amaçları “bü-
yüme ve kalkınma” kavramları çerçevesinde şekillenmektedir. Bu nedenle ülkeler 
kaynak ve kabiliyetlerini hem optimal bir şekilde kullanmak hem de bu kaynak 
ve kabiliyetlerin dağılımını dengeli bir şekilde gerçekleştirmek durumunda kal-
mışlardır (Sevinç, 2011: 37). Bu bağlamda günümüzde bölgeler arasında yaşa-
nılan dengesizlikler ülkelerin ekonomik anlamda kalkınmalarını önemli ölçüde 
etkilemektedir. Zira yaşanılan sosyal ve ekonomik sorunlar dünya genelinde pek 
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çok ülkede ulusal bir sorun olarak görülmektedir ve bölgesel dengesizlikleri gi-
dermeye yönelik arayışlar da daha çok “bölgesel kalkınma” odaklı çözümlere 
yönelmektedir. Bu nedenle “kalkınma ve bölge” kavramlarının tanım ve kapsamı 
büyük bir önem arz etmektedir (Kanberoğlu, 2008: 5-6).

Kalkınma kavramı; iktisadi, sosyal ve kültürel olarak pek çok disiplin tarafın-
dan çeşitli anlamlar yüklenerek kullanılmakta ve bu yönüyle de kavram dinamik 
bir nitelik arz etmektedir. Zira kavramın kullanımı başlangıçta makro düzeyde 
ülkelerin kalkınması ile ilişkilendirilirken, zamanla bölgelerin kalkınmasına doğ-
ru evrimleşerek genişlemiş (Deviren vd., 2014:1) ve sadece ekonomik, sosyal ve 
kültürel yapının geliştirilmesi olarak değil, aynı zamanda toplumsal refah düze-
yinin artması olarak da tanımlanmıştır (Kanberoğlu, 2008: 6).

Genel olarak kalkınma, “Ulusların ekonomik gelişmişlik seviyesine ulaşa-
bilmek için ulusal ekonomilerini bütüncül bir yaklaşım ile düzenleme çabası” 
olarak tanımlanmaktadır (Alüftekin, 2007: 23). Yine kavram başka bir tanımda 
“bir ülkede sosyo-ekonomik ve politik alanda arzulanan her çeşit değişim ve ge-
lişim” olarak nitelendirilmektedir (Günçavdı vd., 2002:80). Bu bağlamda Oakley 
ve Gerforth, kalkınma kavramına farklı anlamlar yüklemektedir. Buna göre kal-
kınma; 

“Bireylerin daha çok gelir kazanmaları sureti ile hayat standartlarının 
üst seviyelere çıkartılması doğrultusunda sosyal düzene güncel ve mo-
dern imalat teknikleri sunulması, geleneksel toplumların toplumsal ve 
teknolojik açıdan, gelişmiş devletlerin bünyesinde bulunan teknolojik ve 
toplumsal yapıya dönüştürülmesi, insanların ne yapacaklarını, aldıkları 
sağlıklı kararlar ile belirledikleri özgür deneyimler”

şeklinde tanımlanmaktadır (Tolunay, vd. 2002: 119). 

Görüldüğü gibi kavram kullanım amacına ve içeriğine bağlı olarak gelişme 
göstererek; büyüme, gelir artışı ve yapısal değişme gibi kavramlarla birlikte kul-
lanılarak anlam kaymasına uğramış ve kavram sanayileşme ya da modernleşme 
yerine kullanılabilmektedir (Yavilioğlu, 2002: 59).

Bu bağlamda çalışmada kalkınma türleri “sürdürülebilir, ekonomi ve sanayi 
kalkınması” şeklinde açıklanacaktır. Ancak bu bildirinin temel konularından biri 
olduğu için sürdürülebilir kalkınma ayrı bir başlık içinde ele alınacaktır.
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2.1.1. Ekonomik Kalkınma

Ekonomik kalkınma; “ekonomik göstergelere göre açıklanmaya çalışılan ve 
sınırları kesin olarak belirlenemeyen, ancak milli gelir, yurt içi hâsıla vb. bazı 
belirtkenlerin belli düzeylerde seyretmesi ile kendini gösteren bir olgu” şeklinde 
tanımlanmaktadır. Bu bağlamda literatürde “ekonomik kalkınma ve ekonomik 
büyüme” birbirleri yerine kullanılabilmektedir. Genel olarak ekonomik kalkın-
ma, milli gelirdeki artışın sürekli ve reel olmasını ve bir plan dahilinde gerçekleş-
tirilmesi gerektiğini vurgular. Ayrıca ekonomik kalkınmada; sosyal, ekonomik, 
politik ve kültürel aktörler arasında ortak bir uzlaşma sağlanması ve bu durumun 
kurumsallaştırılması daha çok öne çıkmaktadır (Tokur, 2008:26-27).

2.1.2. Sanayi Kalkınması

Sanayi kalkınması; ülkelerin sanayileşme sürecini tamamlayabilmesi ve üret-
kenliğini belirli bir noktaya getirerek vatandaşlarının refah seviyesini geriye 
çevrilemeyecek şekilde artırması şeklinde tanımlanabilmektedir (Göker, 1993: 
129). Bu bağlamda sanayi kalkınması ülkeler için üretim artışı, istihdam yaratma, 
ekonomik ve ticari hayatın canlanması, ihracat gelirlerini artırarak döviz getiri-
si sağlaması gibi sonuçlarla vatandaşlarının hayat kalitesine katkı sağlamaktadır 
(Göker, 1993: 129).

2.3. Sürdürülebilirlik Kavramı

Sürdürülebilirlik kavramı 20.yüzyılla birlikte başlayan çevre ve tabiatla ilgili 
problemlerin yarattığı endişeden dolayı tarih sahnesine çıkmıştır. Yakın geçmiş 
ve günümüzde, çevre problemlerine karşı insanlar, toplumlar ve devletler, dünya 
üzerinde doğal kaynakların randımanlı ve kontrollü şekilde tüketilmesi amacıyla 
yeni planlar ve tutum arayışına girmişlerdir. Çevresel problemler ve doğal kay-
naklarının ne kadar verimli olacağı konusundaki talepler, sürdürülebilirliğe yöne-
lik farkındalık ve iş birliği içerisinde olma düzeyini yükseltmektedir. Sürdürüle-
bilir kavramıyla epeyce yeni bir fikir olarak karşılaşılsa da kavramın kökeninde, 
sosyal adalet, korumacılık ve enternasyonalizm gibi diğer sosyal, ekonomik ve 
çevresel kalkınma hareketleri yer almaktadır. 20. Yy’ın sonlarına doğru bahsi ge-
çen düşünce hareketlerinin bir araya gelmesiyle ‘sürdürebilir kalkınma’ kavramı 
meydana gelmiştir. (Brundtland, vd., 1987).

İngiliz dilindeki “sustainable development” teriminin Türkçe’ye çevrilmiş 
şekli olan “sürdürülebilir gelişme”, Kentbilim Terimleri Sözlüğünde, “çevre de-
ğerlerinin ve doğal kaynakların savurganlığa yol açamayacak biçimde akılcı yön-
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temlerle, bugünkü ve gelecek kuşakların hak ve yararları da göz önünde bulun-
durularak kullanılması ilkesinden özveride bulunmaksızın, ekonomik gelişmenin 
sağlanmasını amaçlayan çevreci dünya görüşü” şeklinde ifade edilmektedir (Ke-
leş, 1998). 

Sosyal ve ekolojik bir kuram olan sürdürülebilirlik, biyoçeşitliliği muhafaza 
etmek suretiyle ve bu ideali sonsuza dek sürdürme yeteneğini planlamaktadır. 
Öte yandan, toplumun var olan gereksinimlerini en iyi şekilde giderebilecekleri 
ve bugünün en büyük potansiyellerini ifade edebilecekleri bir medeniyet ve insan 
faaliyetini yapılandırma aracı olması amaçlanmıştır. Sürdürülebilir Kalkınmanın 
amacı, sonraki kuşakların ihtiyaç duyacakları gereksinimlerini giderebilme yete-
neklerinden taviz vermeden bugünün gereksinimlerini karşılamak şeklinde ifade 
edilmektedir (Keleş, 1998).

2.4. Sürdürülebilir Kalkınma Kavramı 

1987 yılında literatüre giren “sürdürülebilir kalkınma” kavramı uluslararası ve 
ulusal kurumlar tarafından tanımlanmıştır 

Birleşmiş Milletler kavramı; “gelecek kuşakların iktisadi ihtiyaçlarını karşı-
layabilme olanaklarını azaltmadan ve tehlikeye sokmadan, bugünkü kuşakların 
ihtiyaçlarının karşılanması” olarak tanımlamaktadır (Fisunoğlu, 1998: 13). 

İktisadi Kalkınma Vakfı ise sürdürülebilir kalkınmayı; “milletin refah düzeyi 
doğrultusunda az, orta ve bilhassa uzun dönemde ihtiyaç bulunan gereksinimle-
rin giderilmesine yönelik ekonomik büyüme modeli” şeklinde tanımlamaktadır 

Bu tanımlamalara göre kavram, “bugünkü ihtiyaçların, gelecek nesillerin ken-
di ihtiyaçlarını yerine getirme olanağını engellemeyecek şekilde karşılanması” 
şeklinde değerlendirmektedir (Tokur, 2008: 25). Bu bağlamda sürdürülebilir kal-
kınmada temel hedef, “bugünkü kuşakların yaşam kalitesini yükseltmek için çaba 
sarf ederken, sonraki nesillere de hayat standartlarını üst seviyelere çıkarabilme 
olanağı tanıyacak bir dünya bırakabilmek” şeklinde ifade edilmektedir (Yalçın, 
2006: 7). 

Görüldüğü üzere sürdürülebilir kalkınma kavramının önemi de tam bu nok-
tada ortaya çıkmaktadır. Zira sürdürülebilir kalkınma, ekonomik kalkınmanın 
sağlanması yolunda gerçekleştirilen faaliyetlerin çevreye zarar vermeden yürü-
tülmesi gerektiğini vurgulamaktadır (Nemli, 2008: 4).
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3. DİJİTAL EKONOMİ KAVRAMI

3.1. Dijital Ekonomi Kavramı

Bugün gelinen noktada Bilgi İletişim Teknolojilerinde meydana gelen ge-
lişmelerle birlikte internetin hayatın pek çok alanında kendine yer bulabilmesi, 
dijital ortamda gerçekleştirilen ticari işlemlerin meydana gelmesine ve yaygın-
laşmasına sebebiyet vermiştir. Yeni BİT’in hayatın her yerinde kendine yaygın 
şekilde yer bulması, iktisat alan yazınında “internet çağı”, “bilgi teknolojisi dev-
rimi”, “dijital ekonomi” gibi terimler ile tanımlanmaktadır. Dünya üzerinde diji-
tal ekonomi terimi yerine tekonomi, enformasyon ekonomisi, ağ ekonomisi, bilgi 
ekonomisi, ağırlıksız ekonomi ve yeni ekonomi terimlerine de rastlanılmaktadır 
(Özcan, 2016: 73).

Dijital ekonomi terimiyle e-ticaret teriminin genel olarak birbiri yerine kul-
lanıldığı görülmek ile beraber dijital ekonomi, kapsamına elektronik ticareti de 
alan bir üst kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital ekonomi; elektronik 
ticaret, çevrimiçi uygulama mağazaları, web tabanlı reklamcılık, bulut bilişim, üç 
boyutlu baskı, dijital (sanal) para kullanımı gibi etkinliklerin ya da  iş modelleri-
nin tamamını kapsamaktadır (Özcan, 2016:. 73).

3.2. Dijital Ekonominin Tanımı ve Dijital Ekonomik İş Modelleri

3.2.1. E-Ticaret

Konu kapsamında alanyazında yer alan e-ticaretle alakalı çalışmalar incelen-
diğinde, elektronik ticaret hakkında birçok tanıma rastlanmaktadır. En özet ifade 
ile e ticaret sanal ağlar üzerinden gerçekleşen her çeşit ürün ve hizmetin alınıp 
satıldığı, Dünyanın hemen hemen tüm bölgelerinde faaliyet sürdüren ve değişik 
bölgelerden ürün ya da hizmet satın almaya olanak sağlayan ticaret çeşidi olarak 
tanımlanabilmektedir (Otuzoğlu, 2017: 3).

Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Teşkilatı’na göre, elektronik ticaret, kuru-
luş ve kişileri alakadar etmekte olan ticari anlamdaki faaliyetler ile alakalı bütün 
fonksiyonların bilgisayar ağları vasıtası ile gerçekleştirilmesi şeklinde ifade edil-
mektedir. Bu ifadeden hareketle e-ticaretin siber ağlar üzerinden yürütülebildiği 
ve bu işlemde alıcı ve satıcı tarafların geleneksel ticaret tekniklerinin aksine yüz 
yüze gelmeleri gereksinimin bulunmadığı söylenebilmektedir (Akçi ve Annaç, 
215: 413-4323).
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3.2.2. Web Tabanlı Reklamcılık 

Web tabanlı reklamcılık ya da bilinen diğer ismi ile internet reklamcılığı, in-
ternetin yaygınlaşması ile beraber gelişim göstermiş ve ilk olarak 1994’de “Ho-
twired” sitesinde banner reklamında rastlanılmıştır (İTO, 2010: 6). 

İnternet reklamcılığıyla birlikte müşteri daha fazla bilgiye ulaşabilmek doğrul-
tusunda reklamı tıklayabilmekte ve istediğinde reklamın konusu olan ürün veya 
hizmeti satın alabilmektedir (Özcan, 2016: 75). Web tabanlı reklamcılık esasın-
da arama motoru reklamları, e-posta reklamları, içerik ağı reklamları, sosyal ağ 
reklamları, web site reklam alanları ve reklam siteleri şeklinde ele alınmaktadır 
(Arık, 2017).

3.2.3. Bulut bilişim

Bulut bilişim sunucu bilgisayarlar ve benzer türde internete bağlanabilen 
aygıtların istenildiği takdirde kullanılması ile kaynakları kullanıcılar arasında 
paylaşılabilen internet tabanlı bilişim hizmetlerinin genel adı olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Netinternet’e (2017) göre, bulut bilişim, diğer kullanıcılar ile kay-
dedilen ya da paylaşılan dokümanlar, resimler, müzik ya da videolar için çevrim 
içi bir depo fonksiyonu üstlenmekte ve hizmet alt yapısı gerekmeden, herhangi 
bir yazılım, işlem ya da veri erişimi olmadan alınacak hizmetlerin sağlanabilme-
sini konu edinmektedir. Welsum’a (2016: 4) göre, verilen hizmet, sağlayıcının alt 
yapısı kullanılarak sanal ortamda sağlandığından, kullanıcılar internet üzerinden 
türlü elektronik aygıtları kullanmak sureti ile sisteme erişebilmektedir.

3.2.4. Elektronik ödeme hizmetleri

Kullanılan ödeme araçları itibari ile elektronik ticaretin, klasik yollarla ger-
çekleştirilen ticaret ile ortak paydalarda buluşabildiği görülmektedir. E-ticaret 
haricinde de nakit, kredi kartı gibi öğelerin yanında çevrim içi ortamdan alışveriş 
yapan tüketiciler için çeşitli seçenekler de mevcuttur.

Sanal kredi kartları son zamanlarda ortaya çıkmış bir alternatif ödeme aracı-
dır. Bahsi geçen kartlar çevrim içi mekânda gerçek mekâna göre bir fark göster-
memektedir. Kart kullanıcıları limitleri kapsamında istedikleri yer ve zamanda 
alım-satım yapabilme olanağına sahiptirler. Bu kartlar açısından değinilmesi ge-
reken bir nokta da güvenlik sertifikalarıdır. SSL ismi ile bilinen güvenlik sertifi-
kaları, şifreleme tabanlı şekilde çalışmaktadır. Çevrim içi olarak çalışan sistem, 
e-ticaret kuruluşları arasında oldukça fazla kullanılan bir sistem olarak karşımıza 
çıkmaktadır. Güvenlik sertifikaları, tüketicilerin bilgilerini muhafaza ederek gü-
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ven içerisinde alım-satım yapmalarını sağlamaktadır. Dünya genelinde yayılma 
ve kullanım sürati doğrultusunda, sistemin başarılı olarak işlediği, gelişim ve de-
ğişimlere açık olduğu görülmektedir.

Bir diğer yaygın ödeme aracı olarak da EFT karşımıza çıkmaktadır. Bilhas-
sa 1990’lı yıllardan bu yana bankacılık alanında yaygın olarak kullanılan EFT 
sistemi e-ticaret kuruluşları açısından da kolaylıklar yaratmaktadır. Bahsi geçen 
sistemde kullanıcı bir banka hesabında bulunan parasını çevrim içi ortam üzerin-
den alışveriş yaptığı kuruluşun banka hesabına göndererek alışverişi gerçekleştir-
mektedir. EFT işlemlerinin kredi kartıyla kıyaslandığında güvenilirlik düzeyinin 
yüksek olduğu da yaygın bir görüş olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira, kredi kar-
tında meydana gelen hırsızlık ve kopyalama gibi olayların gerçekleşme ihtimali 
fon transferinin gerçekleşmesi sırasında görülme ihtimali ve sıklığı düşüktür. Bu 
durum bu sistemin yaygın talep görmesinde mühim bir faktördür.

EFT ve Kredi kartı kadar olmasa da yaygın kullanılan e-ticaret ödeme araçla-
rından biri de Banka havalesidir. Banka havalesinin EFT ve kredi kartları kadar 
yaygın olmama sebebi bu işlemlerde tarafların aynı bankayla çalışması mecburi-
yetlerinin bulunmasıdır. Bugünlerde rastlanan “FAST” adı verilen işlemlerle bir-
likte farklı bankalara havale yapmanın yolu açılmış ancak henüz yaygın olarak 
kullanılmaya başlamamıştır. 

4. DİJİTAL EKONOMİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA

Sürdürülebilir kalkınmanın temelleri Uluslararası Doğayı ve Doğal Kaynakla-
rı Koruma Birliği’nin meydana getirdiği 1980 tarihli “World Conservation Stra-
tegy” isimli bildiriye uzanmaktadır. Lakin mevzu bahis kavramın kendine geniş 
yer bulmaası Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun 1987 tarihli “Ortak 
Geleceğimiz” isimli raporu ile gerçekleşmiştir. Bahsi geçen rapor doğrultusun-
da sürdürülebilir kalkınma, “Günümüzün gereksinimlerini sonraki kuşaklarında 
kendi gereksinimlerini giderebilme olanağından taviz vermeden gidermeye çalı-
şan kalkınma olarak ifade edilmektedir (Yeni, 2014,184).

Sürdürülebilir kalkınma kavramının sosyo-ekonomik ve çevresel olmak sureti 
ile esas 3 uzanımından bahsedilmekte ve bahsi geçen üç uzanım arasında denge-
li bir ilişki kurulmak mecburiyeti bulunmaktadır. Ekonomik uzanım, ilk olarak 
ürün ve hizmet tüketimindeki artışlar ile insan refahını üst düzeylere çıkartma 
işlevini üstlenmektedir Tocan ve Duduman’a (2010) göre .çevresel uzanım, eko-
lojik düzenlerin birliğinin ve elastikliğinin muhafaza edilmesine odaklanmakta 
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iken, sosyal uzanım, insan ilişkilerinin zenginleştirilmesine ve kişisel ve grup 
çıkarlarının gerçekleştirilmesinin altını çizmektedir 

Lakin mevzu bahis kavramın ekonomik uzanımı diğerlerine oran ile daha 
fazla öne çıkmakta ve bir büyüme oranını esas almaktadır. Bugün büyümenin 
meydana getirdiği çevre problemlerinden ziyade çevre problemlerinin ekonomik 
kalkınma üzerindeki negatif etkilerinden bahsedilmektedir (Can, 2017: 139). 

Konu kapsamında meydana getirilen çalışmalar bilhassa gelişme aşamasında 
olan devletlerde kalkınmanın önüne geçen duvarlar olarak siyasi kriz, savaş ve 
toplumlar arası gerilimler haricinde BİT ile kalkınma siyasiyatlarından birbirin-
den özgür şekilde saptadığını açıklığa kavuşturmaktadır. Öte yandan kalkınma 
için dijital ekonomi doğrultusunda pek çok uygulamanın daha evvelden saptan-
mış milli politika ve eylem planı doğrultusunda yapılandırılmadığı görülmektedir

Dijital ekonomi, BİT gelişimi, bilgi hacminin ve yapısının üst düzeylere çık-
ması, bilgilerin süratli bir biçimde iletilmesi ve bilginin sağlanması gibi özellik-
leri ile sürdürülebilir kalkınmanın gelişiminde fayda sağladığı gibi öte yandan 
sürdürülebilir kalkınma da dijital ekonominin gelişimine önemli katkılar sunmak-
tadır (Tocan ve Duduman, 2010). Rezny ve arkadaşlarına (2019: 1) göre, dijital 
ekonomi genel olarak hem yüksek hem de sürdürülebilir ekonomik büyümenin 
sağlanmasında toplumsal dönüşümün mühim bir aracı olarak karşımıza çıkmak-
tadır. Bugün bilgi toplumu, sürdürülebilir kalkınmanın bir kaynağı olmakta ve 
dolayısı ile sürdürülebilir toplumlar meydana getirmede esas bir görev üstlen-
mektedir (Hegyes, vd., 2017, 40).

SONUÇ

Çalışmada bahsedildiği üzere, sürdürülebilir kalkınma sonraki kuşakların 
kendi gereksinimlerini giderme imkanlarından ödün vermeden bugünün gereksi-
nimlerini gideren kalkınma olarak karşımıza çıkmakta ve ekonomik büyümeyle 
ekolojik ve sosyal uzanımlar arasında denge meydana getirmektedir.

Bugün gelinen noktada şirketler ve devletler açısından rekabetin vazgeçilmez 
araçları olarak; teknolojik gelişim, var olan ürünlerde yenilenme sürecini hızlan-
dırmak ve yeni ve kaliteli ürün geliştirmek gösterilmektedir. Bahsi geçen sürecin 
bilincinde olan devletler dijital ekonomi sürecine süratli bir biçimde uyum sağla-
yarak ekonomik kalkınma sürecini hızlandırmaktalardır. 

Meydana getirilen bu çalışma ile dijital ekonomiyle sürdürülebilir kalkınma 
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arasındaki ilişki teorik olarak ele alınmaya çalışılmış ve bu doğrultuda iki değiş-
kenin de günümüzün şartlarında birbirlerinden ayrı ele alınılamayacağı sonucuna 
ulaşılmıştır. Çalışma bir uygulama içermediğinden istatistiki verileri bulunma-
makta bu durumda çalışmayı sınırlı bir hale getirmektedir. Ancak bu bildiri ile 
birlikte konuya genel bir bütünlük kazandırılarak daha sonra meydana getirilecek 
olan çalışmalara rehber olabileceği umut edilmektedir. 
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GİRİŞ

Ulaştırma sektörü içerisinde sağlamış olduğu konfor, hız ve güvenlik sayesin-
de havayollarının dünya ulaştırma payı içerisindeki yeri her geçen gün artmakta-
dır. 1960’lı yıllarda ortalama 100 milyon insan pahalı bir ulaşım tercihi olan ticari 
hava taşımacılığından faydalanmaktayken, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü 
(ICAO) verilerine göre 2019 yılında 4,5 milyar insan ticari hava taşımacılığın-
dan faydalanmıştır (ICAO, 2016, 2019; Overton, 2019). Sivil havacılık sektörünü 
iklim değişikliği açısından önemli kılan nokta; hızlı büyüme oranları ve yüksek 
irtifada emisyon salınımı yapması sonucunda iklim değişikliği üzerinde büyük 
etkiye sahip olmasıdır. Aynı zamanda sivil havacılık sektörün genel olarak kara 
ulaşımı, enerji üretimi, tarım ve sanayi üretiminde ortaya çıkan emisyonlara oran-
1 Bu makale, yazarın “İklim Değişikliği ile Mücadele Çerçevesinde Türkiye’nin Sivil Havacılık Emis-

yonlarının: Uluslararası Sözleşmeler ve Uygulamalar Açısından Analizi” başlıklı doktora tezinden 
üretilmiştir.
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la daha az miktarda emisyon salınımına neden olsa da son 60 yılda gerçekleşen 
operasyonel verimlilik ve gelişen teknolojilere rağmen kişi başı emisyon salını-
mında en yüksek ve en hızlı büyüme potansiyeline sahip sektördür (European 
Commission, 2021; Overton, 2019). 

ICAO, sivil havacılıktan kaynaklı emisyonların 2015 yılına oranla 2050 
yılında 3 (üç) katına çıkacağını vurgulamaktadır. 2018 yılında küresel CO2 

emisyonların %2,4’ünü üreten ticari havacılık sektörünün bir ülke olması du-
rumunda, küresel CO2 emisyon payında ilk on ülke arasında hatta Japonya ve 
Almanya arasında 6. sırada olacağı belirtilmektedir. New York-Lizbon arasında 
veya Montreal-Londra arasında gidiş-dönüş yapan bir uçağın ortaya çıkardığı 
emisyonlar, Avrupa Birliği’nde (AB) yaşayan ortalama bir insanın bir yıl bo-
yunca evinin ısınması sonucu ortaya çıkaracağı emisyona eşdeğerdir. Hatta tek 
bir uçuştan kaynaklanan kişi başı CO2 oranı o kadar yüksektir ki bir uçuştan 
kaçınmak, bir yıllık benzinle araç sürmeye eşdeğer olabilir. 2013 yılında tica-
ri havacılıktan kaynaklanan CO2 miktarı 710 milyon tonken, 2017 yılında %4 
oranında büyüme ile 860 milyon tona, 2018 yılında ise %5 oranında artarak 905 
milyon tona ulaşmıştır (David Suzuki Foundation, 2021; European Commis-
sion, 2021; Overton, 2019). Overton’a (2019) göre, uçakların ortaya çıkarmış 
olduğu emisyonların %90’nı 3.000 fit üzerindeki seyir faaliyetlerinde gerçek-
leşmektedir. Geri kalan %10’luk kısım ise iniş-kalkış döngüsünde (LTO) ortaya 
çıkmaktadır. Ortaya çıkan emisyonların gerek iklim değişikliği gerekse yerel 
hava kalitesi üzerinde etkisi (Gürçam, Konuralp ve Ekici, 2021) bulunmaktadır.

İnsanların veya taşınabilir eşyaların bir noktadan başka bir noktaya götürül-
mesine ulaştırma ya da taşımacılık faaliyeti denilmektedir. Ulaştırma sektörü, 
ülke ekonomisi ve insanların refahı açısından önemli bir yer tutmaktadır. Ticari 
havacılık sektörü, 20. yüzyılın başlarından itibaren yaşanan teknolojik gelişmeler 
ile birlikte hızlı bir büyüme sürecine girmiştir. Özellikle 1970’li yıllarda Amerika 
Birleşik Devletleri sivil havacılık sektöründe yaşanan serbestleşme ve liberal-
leşme hareketleri, birçok ülkenin sivil havacılık sektörünü etkilemiştir (Aldemir 
ve Şengür, 2018, s. 142; Nelson ve Reddy, 2018; Whitelegg, 2000; Yalçınkaya, 
2019, ss. 406–442; Yüksel, 2014, s. 8). ABD’de yaşanan serbestleşmenin etkisi 
ve neoliberalizmin tüm dünyada hegemonik bir pozisyona erişmesi, Türk ticari 
havacılık sektörüne de etki etmiştir. Bunların bir sonucu olarak 1983 yılında yü-
rürlüğe giren 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ile özel havayolu şirket-
lerinin de sivil havacılık faaliyetlerinde bulunmasına imkân tanınmıştır. Devletin 
rolünün azaltılması temelinde liberalleşme, Türkiye’de turizmin ön plana çıka-
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rırken, bunu da ticari havacılık üzerinden yürütmüştür. Türkiye’de liberalleşme 
kapsamına dâhil olan ticari havacılık sektörünün iç ve dış hatlarda büyümesine 
2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu büyük katkılar sağlamıştır (Aldemir ve 
Şengür, 2018, ss. 142–145; Yalçınkaya, 2019, ss. 406–442). 

Türkiye’nin gerek ekonomik gerekse toplumsal olarak gelişmesi ve dünya ile 
entegrasyon çerçevesinde sivil havacılığın gelişmesine özel bir önem gösterilmiş-
tir. Türkiye’nin coğrafi konumunun getirdiği çeşitlilik sivil havacılık sektörünün 
gelişmesine de yardımcı olmuş ve dünyada hızlı ilerleme gösteren ülkelerden biri 
konumuna yükselmiştir (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 2015). 2003 yılından 
itibaren atılan liberalleşme adımları ve havacılık sektörünü de kapsayan libera-
lizasyon ve vergi indirimi uygulamalarıyla beraber Türk ticari havacılık sektörü, 
2003 yılından itibaren hızlı bir gelişme göstermiştir (Ulaştırma Denizcilik ve Ha-
berleşme Bakanlığı, 2013). Türk ticari havacılık sektörü, dünyada sivil havacılık 
sektöründe en hızlı büyüyen 4 ülkeden biridir. Sektörde ufak tefek kesintiler olsa 
da büyüme bir doyum noktasına ulaşmamıştır (Yazgan ve Yiğit, 2013). Ancak 
ticari havacılığın insanlığa faydası olduğu kadar neden olduğu emisyonlar neti-
cesinde zararları da olmaktadır. Dünya’da ve Avrupa’da büyüme oranları bakı-
mından ilk sıralarda yer alan Türk ticari havacılık sektörünün, büyüme oranlarına 
dikkate alındığında ortaya çıkardığı emisyonlarında aynı hızla büyümektedir. Bu 
bakımdan iklim değişikliği ile mücadele kapsamında en çok etkilenecek alanlar-
dan Akdeniz Bölgesi’nde (IPCC, 2021) bulunan Türkiye’nin bu kapsamda yapa-
cağı mücadele önem arz etmektedir.

İklim değişikliği, bilimsel temeller ışığında günümüzde hemen hemen tüm dün-
ya tarafından kabul edilen bir çevresel sorundur. Bu sebeple iklim değişikliğiyle 
mücadele için, 1990’lı yıllardan itibaren küresel mücadele dönemi başlatılmıştır. 
1992 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kabul edil-
miş ve iklim değişikliğiyle mücadelede izlenecek yol haritası belirlenmiştir. Ancak 
sözleşmenin yeterli yaptırım gücü olmaması dolayısıyla emisyonları daha kararlı 
şekilde azaltmak adına, 1997 yılında Kyoto Protokolü kabul edilmiştir. 2005 yılın-
da yürürlüğe gire protokol, sözleşmeden farklı olarak taraf olan devletlerden Ek-B 
içerisinde yer alanlara emisyon azaltım yükümlülüğü getirmiştir. Protokol kabul 
edildikten 8 yıl sonra yürürlüğe girmesi, ABD gibi sera gazı salınımında büyük 
pay sahibi bir ülkenin taraf olmaması ve günümüzde emisyonların yaklaşık dörtte 
birini yayan Çin gibi bir ülkenin sera gazı azaltımı yükümlüğü altına alınmaması 
protokolün iklim değişikliğiyle mücadelede istenilen yolu kat etmesini engellemiş-
tir (Gürçam, 2022, ss. 6–7). 2020 yılında Kyoto Protokolü sona ereceğinden dolayı, 
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2015 yılında Fransa’nın Başkenti Paris’te 4 Kasım 2016 yılında yürürlüğe giren 
Paris Anlaşması kabul edilmiştir. 2020 sonrasında iklim değişikliğiyle mücadelenin 
kaderini belirleyecek anlaşma, küresel toplumun üzerinde uzlaştığı bir müzakere 
metnidir. Ancak yaklaşık 30 yıllık mücadele süreci dikkate alındığında, sera gaz-
larının azaltılması hususunda önemli bir gelişme kaydedilmemiştir (Roy ve Gupta, 
2020). Çerçeve sözleşme ile başlayan, Kyoto ve Paris’le devam eden süreçte ulus-
lararası havacılık ve deniz taşımacılığı sınır ötesi ve açık denizler üzerindeki nite-
likleri nedeniyle ulusal katkılardan muaf tutulmuş, bu sektörlerden kaynaklanan 
emisyonları “sınırlama veya azaltma” sorumluluğunu Uluslararası Sivil Havacılık 
Örgütü ve Dünya Denizcilik Örgütü’ne verilmiştir. Aynı şekilde 2015 yılında imza-
lanan Paris Anlaşması’nda da ticari havacılık emisyonlarına yer verilmeyerek, hava 
kargo ve ticari hava taşımacılığında artan talepler sivil havacılık sektöründe ortaya 
çıkan emisyonların kontrol altına alınmasını zorlaştırmıştır (Gössling ve Humpe, 
2020, s. 2; Overton, 2019)”

Dünya’da havacılık emisyonlarının azaltılmasına yönelik AB Emisyon Ticaret 
Sistemi ve Uluslararası Havacılık için Karbon Dengeleme ve Azaltma Planı (COR-
SIA), sürdürülebilir havacılık yakıtları, teknolojik yenilemeler gibi çalışmalar ya-
pılmaktadır (European Commission, 2021).  Son olarak, İskoçya’nın Glasgow şeh-
rinde 31 Ekim-12 Kasım 2021 tarihleri arasında yapılan Taraflar Konferansı’nın 26. 
Toplantısında da iklim değişikliğiyle mücadele açısından havacılığın hızlı büyüyen 
karbon emisyonlarını sınırlama konusunda anlamlı bir anlaşmaya varılamamış ve 
genel olarak bağlayıcı kararlar çıkmamıştır (Steiner, 2021). 

Neoliberalizmin kendi içerisinde yaşadığı en büyük çelişkisi sorunları ortaya 
çıkarma ve bunlarla mücadele etme gibi görünme işlevidir. İklim değişikliği hu-
susunda da bu çelişkisi devam etmektedir. Anti-sosyal devlet politikaları, küresel 
elitin, ulus-devletin piyasa başarısızlıklarına daha etkili ve müdahaleci bir rol 
üstlendiği savaş sonrası dönemin refah devleti liberalizminin yerini alan doktrini 
olan neoliberalizm tarafından ulusal egemenliği aşındırma yöntemi olarak işlev 
görmektedir. Bu politikalar, kamu hizmetlerini piyasa aktörlerine ve hayırsever 
faaliyetlere bırakmaktadır. Bunun yanında neoliberalizm, toplumsal sorunlarda 
veya meselelerde küresel piyasa organlarının karar verme durumunda olduğunu, 
ayrıca hükümetler ile diğer kamu organlarının yalnız özel sektörün karlılığına 
hizmet etmesi gerektiğini vurgulamaktadır. Ancak iklim değişikliği gibi küresel 
çapta yıkıcı bir piyasa başarısızlığı ile mücadelede devletlerin öncü rol üstlenme-
sinden başka bir alternatif bulunmamaktadır (Brecher, 2015; Corporate Watch, 
2016, ss. 7–8; Gürçam, 2022; Gürçam ve diğerleri, 2021; Konuralp, 2020, 2021; 
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Konuralp ve Bicer, 2021). Neoliberaller, sürdürülebilir kalkınma ve birey refahı 
için giderek artan ekonomik büyümenin ve kişi başına düşen gelir oranının art-
masının öncelikli koşul olduğunu ifade ederler. Ekonomik kalkınmanın artma-
sı çevresel kaynakların korunması ve değerlendirilmesine fayda sağlayacağını 
ileri sürmektedirler (Clapp ve Dauvergne, 2005). Ancak neoliberalizm, sürekli 
bir ekonomik büyüme, özel mülkiyet, serbest piyasa ve kar gibi çevresel krizler 
yaratan bir anlayışla yaklaşanların, çevresel krizlerin çözümünde yine kar getire-
cek yeni yollar bularak egemenliklerine devam ettikleri bir sistemdir (Corporate 
Watch, 2016, ss. 7–8). Ancak bu çalışma, uluslararası ortamın hangi düşünceye 
sahip olursa olsun doğanın korunması ve gelecek yarınlarında bu dünyadan aynı 
hak ve çerçevede yararlanması düşünceleri etrafından şekillenmiştir. Diğer bir 
ifadeyle insan merkezli düşüncenin yerine doğa merkezli bir bakış açısıyla çevre-
sel sorunlara yaklaşmanın, çevresel sorunların çözümünde anahtar rol oynayaca-
ğını vurgulamaktadır. Ayrıca, ekonomi, tarım, sanayi, sosyal hayat, insan hakları 
gibi geniş bir alana etki ederek insan ve canlı ekosistemini etkileyen küresel bir 
sorun olan iklim değişikliğini, hızlı büyüyen Türk ticari hava taşımacılığının ik-
lim değişikliği ile mücadele kapsamında yapmış olduğu çalışmaları yayınlamış 
oldukları faaliyet raporları çerçevesinde ele alarak sürdürülebilir bir havacılık 
siteminin mümkün olup olamayacağını doğa merkezli yaklaşımla tartışmaktadır.

METODOLOJİ

Sivil havacılık sektöründen kaynaklanan emisyonların azaltılmasına yönelik 
çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ya-
pılan ilk çalışma AB Emisyon Ticaret Sistemi’dir. Piyasa temelli bir uygulama 
olan ETS, emisyon azaltımı konusunda başarı sağlayamadı. ETS’ye dâhil olan 
şirketler çevreyi kirletmek adına cömert izinler almaları, karbondioksit emisyonu 
azaltım yükümlülüğü olmadığı anlamına gelmektedir. İklim değişikliği konusun-
da AB açısından en büyük adım olan ETS pratikte,  emisyonları sürekli sıkılaşan 
bir uygulama ile ucuz ve verimli bir yol haritası sunarken, uygulamada, kirliliği 
azaltma ve adil bir sürdürülebilir ekonomiye geçişi baltalamaktadır. Çünkü uygu-
lama büyük kirleticileri sınırlamak yerine ödüllendirmektedir. Havacılık açısın-
dan yalnız Avrupa Ekonomik Alanı içerisindeki uçuşları kapsayan ETS’den bü-
yük emisyon kaynağı olan uluslararası uçuşlar muaf tutulmuştur. Ayrıca yalnızca 
CO2 emisyonlarını kapsayan ETS, uçaklardan kaynaklı kontrail ve diğer gazların 
etkisini gizlemektedir (Corporate Europe Observatory, 2011).
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Sivil havacılık emisyonlarının azaltılmasına yönelik atılan bir başka önemli 
adım ise ICAO tarafından uygulamaya konulan CORSIA’dır. CORSIA, hava-
yollarının ve diğer uçak operatörlerinin 2020 seviyelerinin üzerindeki CO2 emis-
yonlarındaki herhangi bir büyümeyi dengeleyeceği küresel bir denkleştirme pla-
nıdır (Air Transport Action Group, 2021). Bir başka ifadeyle CORSIA, küresel 
havacılık endüstrisinden kaynaklanan CO2 emisyonlarını dengelerken büyümeye 
de izin veren bir programdır. Bu doğrultuda piyasa temelli bir mekanizma olan 
CORSIA’nın bir azaltma planı olmamasının aksine emisyon azaltımı konusun-
da herhangi bir hedef de belirlememiştir. Böylelikle havayollarına kendi karbon 
emisyonlarını azaltmaya yönelik zorunlu bir yükümlülük sunmamıştır. 2020 yı-
lından başlayarak uluslararası uçuşlardan kaynaklanan emisyonları dengeleme 
yönünde bir uygulama olsa da uçakların seyir faaliyetlerinden kaynaklanan sera 
gazaları ve kontrails veya ozon oluşumu gibi iklim değişikliği üzerinde büyük 
etkiler devam edecektir. Bu sebeple iklim değişikliği ile mücadele kapsamında 
sera gazları etkili bir şekilde azaltılamamaktadır (Atmosfair, 2021).  

Sürdürülebilir havacılıkta emisyon salınımında en önemli nokta yakıt kulla-
nımından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple yakıt konusunda havacılık alanında 
önemli bir adım atılmadığı müddetçe havacılık kaynaklı emisyonlarda büyü-
meyle orantılı olarak artmaya devam edecektir. Sürdürülebilir alternatif yakıtlar 
kerosen yakıta göre %10 oranında tasarruf sağlarken, palm yağı %14 oranında 
tasarruf sağlamaktadır. Ancak palm yağını elde etmek üretilen bölgelerde yıkıcı 
etkilere neden olabilir. Yani palm yağının tüm yaşam döngüsü boyunca neden 
olacağı sera gazı diğer geleneksel yağlardan üç kat daha fazladır. Bu orana kıyas-
la fosil yakıtlar bile konvansiyonel yakıtlardan %10 daha az emisyon üretiyorlar-
sa “sürdürülebilir alternatif yakıtlar” olarak kabul edilebilirler (Stay Grounded, 
2019). 2019 yılında toplam 200.000 tondan fazla Sürdürülebilir Havacılık Yakıtı 
(SAF) üretilmiştir. Ancak üretilen bu miktar ticari havacılık için kullanılan yıllık 
300 milyon toplam jet yakıtının küçük kısmıdır. Önümüzdeki yıllarda sürdürüle-
bilir havacılık yakıtı projeleri hayata geçirilse dahi en fazla 4 milyon ton üretilmiş 
olacaktır. Ancak bu oran bile 2030 yılı için tüketilecek jet yakıt talebinin %1’ine 
tekabül etmektedir. SAF sektöründe yenilikler artıkça kapasitede genişleyecektir. 
Fakat her bölgede aynı oranda SAF üretilmeyecek ve tüm talepler karşılanma-
yacaktır. Maliyet düşse bile elde edilen SAF’lar kesinlikle fosil yakıtlardan daha 
pahalı olacaktır (McKinsey, 2020).

Araştırmada yukarıda belirtilen AB ETS, CORSIA ve Sürdürülebilir Hava-



cılık Yakıtları bakımından Türk sivil havacılık sektöründe iki önemli kurumun 
çalışmaları incelenmiştir. İlk olarak Türkiye’nin sivil havacılık alanında denetle-
me ve düzenleme yetkisine sahip Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 2011 ve 2019 
yılları dahil olmak üzere faaliyet raporları, ikinci olarak ise Türkiye’de gerek 
uçuş ağı, gerek uçak filosu bakımında geniş bir ağa sahip Türk Hava Yolları’na 
ait 2011 ile 2019 yılları dâhil olmak üzere yayınlanan yıllık raporlar, 2016 yılı 
çevresel performans raporu ve 2018, 2019 ve 2020 yılı sürdürülebilirlik raporla-
rından faydalanılmıştır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ

İklim değişikliği, günümüzde insan ve çevre arasından yaşanan en önemli so-
run olarak değerlendirilmektedir. Dünya Ekonomik Forumu (2017) tarafından Y 
kuşağı üzerinde yapılan “Küresel Şekillendiriciler 2017 Anketi” kapsamında 186 
ülke ve bölgeden yaşları 18 ile 35 arasında değişen 31 binden fazla kişi, toplum, 
iş dünyası, siyaset, ekonomi ve teknolojinin yanı sıra işyeri ve kariyer beklenti-
lerine ilişkin görüşlerini aktaran bu çalışmaya göre, dünyayı etkileyen en ciddi 
sorunların başında yüzde 48 ile iklim değişikliği ve doğanın yıkıma uğraması, 
yüzde 38,9 savaşlar ve yüzde 30,8 ile eşitsizlikler yer almıştır. Sanayi Devrimi ile 
birlikte atmosferin doğal dengesi değişmeye başlamıştır. Özellikle de II. Dünya 
Savaşı sonrasında artan bu değişim atmosferin yapısını geçmişte olmadığı kadar 
etkileyerek dünyanın ortalama sıcaklıklarına etki etmiştir. NASA (2021) tarafın-
dan da ifade edildiği üzere, 1850 yıllarından itibaren başlayan ve fosil yakıtların 
yakılması sonucu insan kaynaklı olarak atmosferde biriken sera gazları, gözlem-
lenen uzun dönemli dünya iklim sisteminin ısınmasına neden olmaktadır. NASA 
tarafından verilen bilgilere göre, Sanayi Devrimi döneminden 2020 yılına kadar 
küresel sıcaklıklarda ortalama 1oC sıcaklık farkı oluşmuştur. Özellikle de 1960’lı 
yıllardan itibaren düzenli bir sıcaklık artışı dönemine girilmiştir. Aynı şekilde 
IPCC tarafından 2021 yılında yayınlanan 6. değerlendirme raporunda da küre-
sel sıcaklıklardaki artışın 2010-2019 yılları arasında Sanayi Devrimi dönemine 
(1850-1900) göre 1oC’den fazla arttığı belirtilmiştir (IPCC, 2021).

İklim değişikliği ortaya çıkardığı sonuçlarla bir güvenlik sorununa dönüşmüş-
tür. Hastalıklar, su temini ve gıda sorunu, yangınlar, deniz seviyelerinde yüksel-
me gibi sonuçlar temel olarak insana etki eden güvenlik sorunları veya nedenle-
ridir. Küresel sıcaklıkların artmaya devam etmesi durumunda, insanlık büyük bir 
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büyük felakete doğru sürüklenmektedir. Eckersley’in (2007) ifade ettiği üzere, 
iklim değişikliği insanların temiz su, gıda ve sağlık gibi temel ihtiyaçlarını etki-
leyecektir. 

BULGULAR

SHGM 2011 Yılı Faaliyet Raporu göre, sürdürülebilir havacılık faaliyetle-
rinin gelişimini sağlayıcı alt yapı çalışmaları yapmak ve uluslararası işbirliğini 
geliştirmek misyon olarak benimsenmiştir. 2002 yılında 532.531 olan havayolu 
trafiği 2011 yılında yüzde 150,10 büyüyerek 1.331.835 rakamına ulaşmıştır. 2002 
yılında iç hat yolcu trafiği toplam havayolu trafiği içerisinde yüzde 25,84’lük bir 
paya sahipken, 2011 yılında yüzde 49,71 paya sahip olmuştur. Yine 2003 yılında 
34.443 milyon olan toplam yolcu sayısı, 2011 yılında 117,347 milyona ulaşmıştır. 
2011 yılı itibariyle dış hat yolcu trafiği ise yüzde 50,29‘luk pay ile 59.018 milyon 
yolcuya ulaşmıştır. Hava kargo bakımından da 2002 yılından 2011 yılına yüzde 
16 oranında büyüme gerçekleştirerek, 2011 yılında 2.229,285 ton taşıma gerçek-
leştirmiştir. 2003 yılında ticari hava taşımacılığında 162 uçak kullanılmaktayken, 
2011 yılında yüzde 115,43 büyüme ile uçak sayısı 349’a ulaşmıştır. 2002 yılında 
tek havayolu 2 merkezden 25 noktaya iç hat uçuşu gerçekleştirirken, 2011 yılında 
6 havayolu 7 merkezden 47 iç hat noktasına uçuş gerçekleştirmiştir. 2002 yılın-
da dış hatlarda 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken, 2010 yılı sonu itibariyle dış 
hatlarda uçuş noktası 175’e ulaşmıştır. (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 2012).

SHGM 2012 Yılı Faaliyet Raporu’nda 2011 yılında var olan uçak sayısı yüz-
de 6,01 oranında büyüme ile 2012 yılında 370’e yükselmiştir. 2003 yılında Türk 
Hava Yolları tarafından sadece iç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya 9,1 milyon 
yolcu taşınırken, 2012 yılında 6 havayolu operatörü tarafından 7 merkezden 49 
noktaya 64,5 milyon yolcu ulaştırılmıştır. Dış hatlarda 2003 yılında 60 noktaya 
uçuş gerçekleştirilmekteyken, 2012 yılında üç katın üzerinde bir büyüme ile 192 
noktaya ulaşmıştır. Küresel olarak yaşanan ekonomik kriz tüm dünyayı etkilerken 
Türk ticari havacılık sektörü büyümesini sürdürmüş ve sektör ortalamasının üs-
tünde büyüme oranına sahip olmuştur (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 2013).

SHGM 2013 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, 2012 yılında 1.376,486 olan uçak 
trafiği 2013 yılında yüzde 9,33 oranında artarak 1.504,973 olmuştur. 2003 yılında 
toplam 34.443,655 milyon yolcu havayolu ulaşımından faydalanırken, 2013 yı-
lında 149.995,868 yolcu faydalanmıştır. 2003 yılında havayolu kargo aracılığıyla 
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taşınan yük 964.080 ton olurken, 2013 yılında 2.595,371 ton olmuştur. Hava kar-
go da dâhil olmak üzere 2012 yılında toplam uçak sayısı 370 iken, 2013 yılında 
yüzde 4,05 oranında artışla 385’e yükselmiştir. 2003 yılında iç hatlarda 2 merkez-
den 26 noktaya uçuş gerçekleşirken, 2013 yılında 6 merkezden 52 noktaya uçuş 
gerçekleştirilmiştir. 2003 yılında dış hatlarda 60 noktaya uçuş gerçekleştirilmek-
teyken, 2013 yılında 236 noktaya uçuş gerçekleştirilmiştir (Sivil Havacılık Genel 
Müdürlüğü, 2014). 

SHGM 2014 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, 2013 yılında toplam uçak sayısı 
hava kargo da dâhil olmak üzere 385 iken, 2014 yılında bir önceki yıla oran-
la yüzde 9,61’lik bir artışla 422’ye yükselmiştir. Toplam uçak sayısı içerisinde 
hava kargo yapan uçak sayısı 21, yolcu taşımacılığı yapan uçak sayısı 401 olarak 
ayrılmıştır. Türkiye’nin gelişen ticari havacılık sektörü yakalamış olduğu yüzde 
10,9’luk yolcu artış oranıyla dünya ortalaması olan yüzde 5,9’u ve Avrupa orta-
laması olan yüzde 5,7’nin ortalama iki katında bir yolcu trafiğinde büyüme kat 
etmiştir. İç hatlarda 2003 yılında 2 merkezden 26 noktaya uçuş gerçekleştirilir-
ken, 2014 yılında 7 merkezden 53 noktaya uçuş gerçekleştirilmiştir. Dış hatlarda 
2003 yılında 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken, 2014 yılında 237 noktaya uçuş 
gerçekleştirilmiştir (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 2015).

SHGM 2015 Yılı Faaliyet Raporu’nda 2014 yılında sivil havacılık sektöründe 
hizmet veren uçak sayısı (hava kargo dâhil) 422 iken, 2015 yılında yüzde 15,88 
oranında bir artışla 489’a yükselmiştir. Kargo uçaklarının toplam yük kapasitesi 
2003 yılından 2015 yılına kadar yüzde 481 oranında artışla 1.759,600 kg’a ulaş-
mıştır. Türk sivil havacılık sektörüne yapılan yatırımlar ve gelişen hizmetlerle be-
raber 2015 yılında gerçekleşen büyüme oranları yüzde 15 oranında gerçekleşerek 
dünya ortalaması olan yüzde 5’in üç katına çıkmıştır. Uluslararası Havalimanı 
Konseyi tarafından 2015 yılı havayolu yolcu istatistiklerini içeren rapora göre, 
Grup-1’de yer alan Atatürk Havalimanı Avrupa’da gerçekleşen yüzde 5,2’lik artı-
şın üzerinde yüzde 9,1 oranında bir büyümeyle yolcu trafiğini en çok artıran ikin-
ci havalimanı olmuştur. EUROCONTROL tarafından yapılan tahminlere göre, 
2014 ile 2021 yılları arasında Türk ticari havacılık sektörünün Avrupa’da en fazla 
sefer yapacak ülkeler kategorisinde birinci sıraya yükseleceği tahmin edilmek-
tedir. İç hat uçuşlarında 2014 yılına kıyasla 2015 yılında Türk havacılık sektörü 
yüzde 14,1 oranın da bir artışla 97.486,000 bin yolcuya hizmet vermiştir. Dış 
hat uçuşlarında ise 2014 yılına kıyasla yüzde 4,4 oranında bir artışla 83.870,000 
bine ulaşırken, toplam yolcu sayısı da yüzde 9,4 oranında artmıştır. 2003 yılında 
iç hat uçuşlarda 2 merkezden 26 noktaya uçuş gerçekleştirilirken, 2015 yılında 7 
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merkezden 55 noktaya ulaşmıştır. 2003 yılında dış hat uçuşlarda 60 noktaya uçuş 
gerçekleştirilirken, 2015 yılında 112 ülke ve 261 noktaya gerçekleşmiştir (Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü, 2016).

SHGM 2016 Yılı Faaliyet Raporu’na göre,  son on üç yılda Türk havayolu 
firmalarının sahip olduğu uçak sayısı yüzde 233 oranında artış göstererek 540’a 
ulaşmıştır. 540 uçağın 25’i hava kargo taşımacılığında kullanılırken, 515’i yolcu 
taşımacılığında kullanılmaktadır. Son on üç yılda kargo taşımacılığında kulla-
nılan uçakların yük kapasitesi ise yüzde 502 oranında artarak 1.821,600 kg’a 
ulaşmıştır. 2015 yılına kıyasla 2016 yılında iç hatlarda gerçekleşen uçuşlarda se-
yahat eden yolcu sayısı yüzde 6 oranında artarak 102.655,000 bine ulaşmıştır. Dış 
hatlarda ise 2015 yılına oranla yüzde 4 oranında düşüş yaşayarak 70.969,000 bine 
inmiştir. 2003 yılında iç hatlarda havayolu seyahatine 2 merkezden 26 noktaya 
olacak şekilde yapılmaktayken, 2016 yılında 7 merkezden 55 noktaya gerçek-
leşmiştir. Yurt dışı uçuşlarında ise 2003 yılında 60 noktaya uçuş gerçekleşirken, 
2016 yılında 286 noktaya uçuş gerçekleşmiştir. Türk havacılık sektörü kurmuş 
olduğu uçuş ağıyla Dünya’da ilk sıralarda yer alırken, aynı şekilde yolcu taşı-
ma ve uçak trafiği bakımından da ilk sıralarda yer almaktadır. Uluslararası Hava 
Taşımacılığı Birliği (IATA) tahminlerine göre 2035 yılına kadar Türk havacılık 
sektörü Dünyada toplam yolcu sayısı bakımından 10. sıraya, iç hatlarda ise 8. 
sıraya yükseleceği öngörülmektedir (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 2017).

SHGM 2017 Yılı Faaliyet Raporu’na göre Türk sivil havacılık sektörü 2003 
yılıyla başlayan yatırımlar ve serbestleşme sonucunda uçak sayısı son on beş yıl-
da yüzde 219 oranında artış göstermiştir. Hava kargo kapasitesi son on beş yılda 
yüzde 517 oranında artış göstererek 1.866,000 kg’a ulaşmıştır. 2017 yılı sonunda 
iç hat ve dış hat dâhil olmak üzere uçuş yapılan nokta sayısı 351’e ulaşmıştır. Ha-
vayolu taşımacılığında iç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya uçuş gerçekleşirken, 
2017 yılında 7 merkezden 55 noktaya uçuş gerçekleşmiştir. Havayolu taşımacı-
lığında 2003 yılında dış hatlarda 60 noktaya uçuş yapılmaktayken, 2017 yılında 
296 noktaya uçuş yapılmıştır. 2017 yılında genişleyen yurt dışı uçuş ağı ile 119 
ülke ve 296 noktaya uçuş gerçekleştirilmiştir. IATA verilerine göre 2036 yılına 
kadar Türk havacılık sektörü Dünyanın ilk onu arasına girecektir. Bunun yanında 
pazar payını artıran en büyük beşinci havacılık pazarı olacaktır. Son on beş yıl 
verilerine göre, Dünya ortalamalarının üstünde bir büyüme ile Türk havacılık 
sektörü, toplam yolcu sayısında yüzde 461 oranında artırarak 193 milyona, uçak 
trafiğini yüzde 261 oranında artırarak 1.912,216 bine ve yük oranını yüzde 251 
oranında artırarak 3.385,522 tona ulaşmıştır (Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 
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2018).

SHGM 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nda Türk sivil havacılık sektöründe son 
yıllarda önemli ilerlemeler kat edildiği belirtilirken, toplam yolcu sayısı son on 
altı yılda yüzde 510 oranında artışla 210 milyona, uçak trafiği yüzde 281 oranında 
artış 2.017.763’e ve toplam yük taşıma oranı ise yüzde 296’lık artışla 3.821.894’e 
ulaşmıştır. Türk sivil havacılık sektöründe 2003 yılından bu yana yaşanan geliş-
melerle beraber uçak sayısında yüzde 218 oranında, koltuk kapasitesinde yüz-
de 253 oranında, kargo kapasitesinde yüzde 625 oranında artış yaşanırken, uçuş 
yapılan toplam nokta sayısı da 374’e ulaşmıştır. İç hat uçuşlarında 2003 yılında 
2 merkezden 26 noktaya uçuş gerçekleştirilmekteyken, 2018 yılında 7 merkez-
den 56 noktaya uçuş gerçekleştirilmiştir. Dış hat uçuşlarda 2003 yılında 50 ülke 
içerisinde 60 noktaya uçuş gerçekleştirilmekteyken, 2018 yılında 124 ülke ve 
5 havayolu operatörüyle 318 noktaya uçuş gerçekleştirilmiştir (Sivil Havacılık 
Genel Müdürlüğü, 2019).

SHGM 2019 Yılı Faaliyet Raporu’nda ise 2018 yılında faaliyete giren İstan-
bul Havalimanı Uluslararası Havalimanları Konseyi’nin 2019 yılı Avrupa Hava 
Trafik Raporu’na göre 68,5 milyon yolcu ile Avrupa’nın beşinci havalimanı ol-
muştur. Türk ticari havacılık sektörü 2019 yılı itibariyle 126 ülke ve 328 nok-
taya uçuş gerçekleştirmiştir. Sektör 2019 yılı itibari ile son on yılda doğrudan 
bağlantılarını yüzde 159,9 oranında, dolaylı bağlantılarını yüzde 144,5 oranın-
da, havalimanı bağlantılarını yüzde 151,5 oranında ve merkez bağlantılarını ise 
yüzde 386 oranında artırmıştır. Türk Sivil Havacılık Sektörü toplam yolcu sa-
yısı bakımından son on yedi yıl baz alındığında yüzde 507 oranında artışla 209 
milyon yolcuya ulaşılmış, uçak trafiği bakımından yüzde 284 oranında artışla 
2.030.291’e ulaşılmış ve son olarak hava kargo taşımacılığında yüzde 256 ora-
nında artışla 3.436.423 tona ulaşmıştır. 2018 yılında 515 ulan uçak sayısı 2019 
yılında 546’ya yükselmiştir. 2003 yılında iç hatlarda 2 merkezden 26 noktaya 
uçuş gerçekleştirilmekteyken, 2019 yılında 7 merkezden 56 noktaya uçuş gerçek-
leştirilmiştir. 2003 yılında dış hatlarda 60 noktaya uçuş gerçekleştirilirken, 2019 
yılında 5 havayolu operatörü 126 ülke ve 328 noktaya uçuş gerçekleştirilmiştir 
(Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, 2020).

THY 2011 Yılı Yıllık Raporu’na göre, 2003 yılında 10 milyon civarında olan 
yolcu sayısı 2011 yılında 33 milyona,  65 olan uçak sayısı 179’a ve 103 olan 
uçuş noktası ise 196’ya ulaşarak büyük bir gelişme kaydedilmiştir. 2 0 1 1 
yılı 24 yeni hatla beraber en fazla hat açılışının yapıldığı yıl olmuştur. 2011 yı-
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lında THY, dış hatlarda en fazla yolcu taşıyan havayolları sırlamasında IATA 
verilerine göre ilk 10 içerisinde yer alarak büyük bir başarı sağlamıştır. IATA 
verilerine göre, 2011 yılında küresel yolcu talebi arzının yüzde 6,3 olduğu bu 
dönemde THY yüzde 24,7 oranında bir büyüme göstermiştir. Son üç yıl içeri-
sinde büyüme kararlığını devam ettirmeyi göstermek isteyen THY, 87’si yolcu 
uçağı olmak üzer toplamda 92 uçak siparişi verilmiştir. THY akaryakıt kaynaklı 
maliyetleri düşürmek için filosunu yenileyerek filo yaşını düşürmekte ve çeşitli 
projeler üzerinde çalışmaktadır. 2010 yılında iç hatlardaki uçuş noktası 42 iken, 
2011 yılında 44’e ulaşmıştır. 2010 yılında dış hatlardaki uçuş noktası ise 132’den 
152’ye ulaşmıştır. Böylece 2011 yılında 82 ülke, 189 şehir olmak üzere toplamda 
196 uçuş noktasına sefer düzenlenmiştir. 2004 yılında 65 olan uçak sayısı 2011 
yılına geldiğinde 179’a ulaşarak uçak filosunda yüzde 175 oranında büyüme ya-
şanmıştır. 2011 yılında küresel olarak en hızlı büyüyen havayollarında biri ola-
rak AB havayolu firmalarının FTK (km’de taşınan ton miktarı) ortalaması yüzde 
2,8 iken, THY yüzde 38,7 gibi çok büyük bir büyüme oranına ulaşmıştır. 2012 
yılında AB-ETS’ye dâhil edilen havacılık sektörü çerçevesinde THY, ETS’nin 
düzenlemelerini yerine getirmekle yükümlü olmuştur.  AB-ETS uygulaması ha-
vacılık emisyonları ile ilgili olarak havayolu operatörlerine verilen üst sınır de-
ğeri aşmaları halinde piyasadan karbon kredisi almaları gerekmektedir. THY’de 
bu amaçla karbon kredisi lazım olması durumunda finansal açıdan korunmak için 
çeşitli stratejiler geliştirmiştir (Türk Hava Yolları, 2011). 

THY 2012 yılı Yıllık Raporu’nda 24 çalışan, 5 uçak ve 19 koltuk kapasitesiyle 
ilk olarak İstanbul, Ankara ve Eskişehir uçuş hatlarına başlan THY, 2012 yılında 
96 ülke ve 217 uçuş noktasıyla dünyanın en geniş uçuş ağına sahip havayolla-
rından biri olarak son iki yıldır “Avrupa’nın En Beğenilen Havayolu” olmuştur. 
THY’nin gerçekleştirmiş olduğu 217 uçuş noktasından 36’sı iç hatlar 181’i ise 
dış hatlar uçuşlarını kapsamaktadır. THY tarifeli olarak 2012 yılında 37.997.786 
yolcuyu taşımıştır. Bir önceki yıla göre ortalama yüzde 20 artış göstermiştir. Yol-
cu sayısında yüzde 20 ve kargo taşıma miktarında ise yüzde 21 oranında büyü-
müştür. Avrupa’da merkezli havayolları içerisinde 2012 yılında yolcu sayısı bakı-
mında 3. sırada yer alırken, uluslararası yolcu sayısı bakımından ise dünyada 12. 
sırada yer almıştır. 2012 yılında en fazla uluslararası destinasyona uçuş gerçek-
leştiren 2. Havayolu şirketi olmuştur. 2004 yılında 65 uçakla hizmet veren THY, 
2012 yılında 202’ye yükselterek hizmet vermeye devam etmiştir. 2012 yılında 
filosuna katılan yeni uçaklarla filo yaşını ortalama 6,6’ye düşürmüştür. Küresel 
havayolu kargo pazarında yüzde 4,9 oranında bir düşüş yaşanırken Turkish Kargo 
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ise yüzde 12,7 oranında bir artış başarısı yaşamıştır. 2012 yılında THY’nin yakıt 
tüketiminde 21.800 ton ve CO2 emisyonunda ise 68.700 ton düşüş yaşanmıştır 
(Türk Hava Yolları, 2012). 

THY 2013 Yılı Yıllık Raporu’nda 2013 yılında THY iç hatlarda 28,2 milyon 
ve dış hatlarda ise 20,1 milyon olmak üzere toplamda 48,3 milyon yolcu taşı-
mıştır. 2013 yılında 26 yeni uçuş noktası ile 105 ülkede toplam 245 uçuş nokta-
sına sefer düzenlemiştir. 202 dış hat uçuş noktası ile küresel bazda en fazla dış 
hat noktasına uçuş gerçekleştiren havayolu şirketi olmanın yanında, 2020 yılına 
kadar uçak sayısının 400’ün üzerinde olmasını hedef olarak belirlemiştir. THY 
tarafından gerçekleştirilen toplam 245 uçuş noktasının 43’ü iç hat, kalan 202’si 
ise dış hat uçuş noktalarına gerçekleşmiştir. 2012 yılında 39 milyon olan yolcu 
sayısı 2013 yılında yüzde 23,6 oranında artışla 48,3 milyona ulaşmıştır. Avrupa 
Havayolları Birliği (Association of European Airlines-AEA) tarafından yayınla-
nan 2013 verilerine göre, Avrupa’nın en fazla yolcu taşıyan 2. havayolu şirketidir. 
2004 yılında 65 uçak ile hizmet veren THY yüzde 258 oranında büyüme ile 2013 
yılında hizmet veren uçak sayısına 31 yeni uçağın katılımı ile toplam uçak sayısı-
nı 233’e yükseltmiştir. THY’nin toplam uçak sayısının 233 ulaşmasıyla yaklaşık 
filo yaşı 6,7 olmuştur. 2012 yılında toplam 470.863 tonluk hacme sahip olan Tur-
kish Kargo, 2013 yılında yükünü 565.391 tona çıkarmıştır (Türk Hava Yolları, 
2013). 

THY 2014 Yılı Yıllık Raporu’na göre, 2014 yılında bir önceki yıla göre yüzde 
13,3 oranında artışla taşınan 54,7 milyon yolcunun 32 milyonu dış hat, 22,7 mil-
yonu iç hat olarak gerçekleşmiştir. THY gerçekleştirmiş olduğu 108 ülke ve 264 
noktaya uçuşla dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu operatörü olma unva-
nına sahip olmuştur. Bu uçuşların 45’i iç hat noktalarına, 219’u ise dış hat nok-
talarına gerçekleşmiştir. THY, 2023 yılında 450 adet filosuyla büyümesini daha 
da güçlendireceğini belirtmektedir. 2014 yılında Avrupa Havayolları Birliği tara-
fından yayınlanan verilere göre pazar payını yüzde 14,6 oranına çıkararak Avru-
pa’nın en fazla yolcu taşıyan 2. havayolu operatörüdür. Hava kargo taşımacılığın-
da da Turkish Kargo payını yüzde 18,1 oranında artırarak 667.743 tona çıkarıştır. 
2014 yılında THY 261 uçakla filo yaşı 7,2 olarak kayıtlara geçmiştir. 2004 yılında 
65 uçaktan oluşan THY uçak filosu 2014 yılında yüzde 302 oranında büyüme ile 
261 uçak sayısına ulaşmıştır. THY büyüme oranlarını artırırken çevresel konuları 
ve insanları da düşünerek adım atmaktadır. Bu amaçla uçak filosunu genişletir-
ken aynı zamanda çevresel etkileri en aza indirilmiş teknolojilerin kullanılmasını 
tercih etmektedir. İnsan sağlığına önem vererek uçaklardan kaynaklı sera 
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gazı emisyonları en aza indirmek için çeşitli faaliyetler yürütülmektedir (Türk 
Hava Yolları, 2014).

THY 2015 Yılı Yıllık Raporu’na göre, 2014 yılında mevcut uçak sayısı 261 
iken, 2015 yılında 299’a ulaşmıştır. Bu uçaklardan 73’ü geniş gövdeliyken 216’sı 
dar gövdeli ve 10 tanesi ise kargo uçağıdır. 2015 yılında toplam 287 noktaya 
uçuş gerçekleştirilirken, bu noktaların 51’i iç hatlarda, 236’sı ise dış hatlarda ger-
çekleşmektedir. 2015 yılında yolcu sayısı 2014 yılına göre yüzde 12 oranında 
artarak 61,2 milyona ulaşmıştır. İç hatlarda yolcu sayısı yüzde 15,8 oranında ar-
tarken dış hatlarda ise 59,3 oranında artmıştır. 2015 yılında bir önceki yıla oranla 
THY tarafından taşınan kargo ve posta oranı yüzde 7,9 oranında artarak 720.400 
tona yükselmiştir. 2023 yılında dünya havacılık sektöründeki payını 120 milyon 
yolcu, 30 milyar gelir ve 500 adedin üzerinde uçakla yüzde 2,1 oranında 2030 
yılında yüzde 5 oranına çıkarmayı hedeflemektedir. 2015 yılında taşınan toplam 
61,2 milyon yolcunun 26,3 milyonu iç hat uçuşlarıyla, 34,9 milyonu ise dış hat 
uçuşlarıyla seyahat etmiştir. 2015 yılında filosuna katılan yeni uçaklarla beraber 
filo yaşı 6,8 olarak dünyanın en genç filolarından biri olmuştur. 2015 yılı itibariy-
le THY, 49’u iç hat ve 235’i dış hat noktasına uçuş gerçekleştirmiştir. 113 ülkeye 
gerçekleştirilen uçuşlarla beraber dünyanın en fazla ülkesine ve 236 havalimanı 
ile de dünyanın en fazla dış hat noktasına uçuş gerçekleştiren havayolu firması-
dır. 2015 yılında toplam uçuş noktası sayısını 287’ye yükseltmiştir. Büyümesini 
devam ettirmeyi düşünen THY 2023 yılına kadar uçak sayısını 500’e ulaşmasını 
hedeflemektedir. 2014 yılında 667 ton olan hava kargo yük taşıma miktarını 2015 
yılında 720 bin tona yükseltmiştir. 2015 yılında ölçülebilir toplam yakıt tasarrufu 
27.187 bin ton olurken toplam CO2 emisyon azaltımı ise 85.639 ton olmuştur 
(Türk Hava Yolları, 2015). 

THY 2016 Yılı Faaliyet Raporu’nda 2015 yılında 299 adetlik uçak filosuna 
sahip olan THY, 2016 yılında uçak sayısını 334’e yükseltmiştir. 334 adet uça-
ğın 84 adedi geniş gövdeliyken 235 adedi dar gövdeli ve 13 adedi ise kargo tipi 
uçaktır. 2016 yılında 51 iç hat uçuş noktası, 247 dış hat uçuş noktası olmak üzere 
toplamda 298 noktaya uçuş gerçekleştirilmektedir. 2016 yılında toplam yolcu sa-
yısı 2015 yılına göre yüzde 2,5 oranında artışla 62,8 milyona yükselmiştir. Yolcu 
sayısı iç hatlarda yüzde 3,8 oranında dış hatlarda ise yüzde 1,5 oranında artmıştır. 
2015 yılına kıyasla 2016 yılında toplam kargo-posta taşıma oranı da yüzde 23,1 
oranında artarak 887.164 tona ulaşmıştır. THY filo büyüklüğü bakımından dün-
yanın en büyük filoları arasında 13. sırada yer alırken, filo yaşı ortalaması 7,1 
ile de Avrupa’nın en genç filolarından biri olma hedefine doğru ilerlemektedir. 
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2016 yılında toplam uçuş noktası sayısını 298’e yükseltmiştir. Dünyanın en fazla 
dış hat noktasına uçan ve en büyük uçuş ağına sahip dördüncü havayolu şirketi-
dir. İnsan sağlığına ve iklim değişikliği ile mücadeleye önem vererek uçaklardan 
kaynaklı sera gazı emisyonları en aza indirmek için çeşitli faaliyetler yürütülmek-
tedir. THY tarafından sera gazlarını azaltmak ve iklim değişikliği ile mücadele 
etmek adına yakıt verimliliği konusunda 3 temel başlıkta mücadele yapmaktadır:

a) Faaliyetlerin optimize edilmesi

b) Yeni teknolojilere yatırım

c) Alt yapının iyileştirilmesi.

THY tarafından 2016 yılında uygulanan yukarıdaki çalışmalar neticesinde 
43.975 ton yakıt tasarrufu sağlanırken, 138.522 ton CO2 emisyon salınımı engel-
lenmiştir (Türk Hava Yolları, 2016a).

THY 2017 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, 2017 yılı itibariyle uçak sayısını son 
beş yılda yüzde 63 oranında artırarak 329 uçak sayısına ulaşmıştır. Faaliyette 
bulunan 329 uçağın 90 adedi geniş gövdeli, 223 adedi dar gövdeli ve 16 ade-
di de kargo tipi uçaktır. 2017 yılı itibariyle 303 noktaya gerçekleştirilen uçuşun 
51’i iç hat, 252’si ise dış hat uçuş noktasınadır. 2016 yılına göre, yolcu sayısı 
yüzde 9,3 oranında artarak 68,6 milyona ulaşmıştır. 2017 yılında toplam taşınan 
hava kargo miktarı ise bir önceki yıl oranla yüzde 26,5 oranında artışla 1.122,697 
tona yükselmiştir. 2017 yılında 329 adet uçağı barındıran filo ile yaş ortalaması 
7,7 olurken, dünyada filo yaşı ortalamasına göre 11. sırada yer alınmıştır. 2017 
faaliyet raporunda Avrupa’nın önde gelen havayolu şirketlerinde biri olunması 
misyon olarak belirlenmiştir. 2016 yılında ICAO tarafından kabul edilen “Carbon 
Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation-CORSIA” 2021 yı-
lından itibaren faaliyete geçecektir. THY tarafından 2017 yılında 46.757 ton yakıt 
tasarrufu sağlanırken, 147.283 ton da CO2 emisyon salınımı engellenmiştir (Türk 
Hava Yolları, 2017). 

THY 2018 Yılı Faaliyet Raporu’nda 2018 yılında toplam yolcu sayısı bir 
önceki yıla oranla yüzde 9,5 oranında artarak 75,2 milyona yükselmiştir. 2018 
yılında hem dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olurken hem de uçuş ağı 
genişliği ile dünya da dördüncü sırada yer almaktadır. 2018 yılındaki uçak sayısı 
332 olurken filo bakımından ise dünyanın en büyük 11. havayolu şirketi olmuş-
tur. 2018 yılında toplam 332 adetlik uçak filosuna sahip THY’nin filo yaşı 8,2 
olmuştur. Filo yaşı dikkate alındığında en genç filolardan biri olmanın yanı sıra 
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gelecekte alınan uçaklarla beraber filo yaşının düşmesi beklenmektedir. 2018 yı-
lında bir önceki yıla kıyasla kargo ve posta taşıma miktarı yüzde 25,8 oranında 
artarak 1.412.423 tona yükselmiştir. 2004 yılında 65 uçağa sahip olan filosunu 
2018 yılına kadar yüzde 410 oranında büyüterek 332 adetlik uçak filosuna sahip 
olmuştur. THY tarafından 2018 yılında 29.609 ton yakıt tasarrufu sağlanırken, 
93.268 ton da CO2 sera gazı salınımı engellenmiştir (Türk Hava Yolları, 2018a).

THY 2019 Yılı Faaliyet Raporu’na göre, son beş yılda filosundaki uçak sa-
yısını yüzde 17,1 oranında artırarak 2019 yılında toplam 350 uçak ve 8,3 yaş 
ortalaması ile Avrupa’nın en genç filolarından biri olmuştur. 1933 yılında uçuş 
hayatına başlayan THY, 2019 yılında 52’si iç hat ve 269’u da dış hat olmak üzere 
toplamda 321 noktaya uçuş gerçekleştirmiştir. 2019 yılında toplam taşınan hava 
kargo yük miktarı bir önceki yıla oranla yüzde 9,2 artarak 1.543,028 ton olmuş-
tur. 2023 yılı hedefleri doğrultusunda 500 adetlik modern ve çevresel duyarlılığa 
sahip teknoloji ile donatılmış uçak filosuna sahip olmayı hedeflemektedir. 2004 
yılında toplam 65 adet uçak barındıran bir filoya sahipken, 2019 yılında yüzde 
430 oranında büyüme ile 350 uçaklık filoyla dünyanın en geniş uçuş ağına sahip 
10. havayolu firmasıdır. THY tarafından 2019 yılında 55.492 ton yakıt tasarrufu 
sağlanırken, 174.800 ton da sera gazı salınımı engellenmiştir. Dünyanın en genç 
filolarından biri olarak 2023 yılına kadar filosuna katacağı yüksek yakıt verim-
liliğine sahip yeni uçaklarla sera gazı emisyonlarını azaltmayı hedeflemektedir 
(Türk Hava Yolları, 2019a). 

THY 2016 yılı Çevre Performans Raporu’nda, sera gazı emisyonlarının azal-
tılmasına yönelik THY tarafından yeni teknoloji uçaklarda kullanılabilecek ya-
kıtlarla ilgili çalışmalar yapılmaktadır. 2016 yılında uygulamaya konulan çevreci 
çalışmalar sonucunda 43.975 ton yakıt tasarrufu sağlarken aynı zamanda 138.522 
ton karbon emisyon salımı önlenmiştir. Kyoto Protokolü’nde de belirtildiği üzere 
mevcut uygulamalara devam edildiği takdirde küresel sıcaklık artacaktır. İklim 
değişikliğinin yıkıcı etkisinden korunmak ve çözüm bulmak için kalıcı küresel 
düzenlemelerin uygulanması sera gazı salınımları önlenebilir. İklim değişikli-
ğinde ana etken sera gazı emisyonlarının azaltılması veya karbonsuz büyüme 
hedeflerine ulaşmada teknolojik ve operasyonel gelişmeler yalnız başına yeterli 
olmadığı, bu sebeple emisyonların daha etkin azaltılmasında sürdürülebilir yakıt-
ların geliştirilmesi gerekmektedir. 2016 yılında CORSIA kabul edilirken, THY 
gönüllü olarak dâhil olmuştur. CORSIA kapsamında üye olan ülkelerin 2020 iti-
bari ile karbonsuz büyüme prensibine sahip olmaları gerekmektedir (Türk Hava 
Yolları, 2016b). 
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THY 2018 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, 2018 itibariyle dünyanın 
tek merkezden en fazla dış hat noktasına uçan havayolu olurken, en fazla hava-
limanına uçan dördüncü havayolu olmuştur. Aynı zamanda en fazla ülkeye uçuş 
gerçekleştiren havayolu unvanına sahip olmuştur. 2018 yılında önemli bir geliş-
me gösteren turizminde katkısıyla 332 adetlik uçak filosuyla 75,2 milyon yolcu 
taşımıştır. 2023 yılında 120 milyon yolcu ve 500 adedin uçak sayısıyla dünyanın 
önde gelen modern ve en büyük filolarından birine sahip olmayı hedeflemektedir. 
2008 yılından 2018 yılına kadar yapılan çalışmalar sonucunda 498.518 ton ya-
kıt tasarrufu ve 1.570.768 ton CO2 salınımı önlenmiştir. Modern ve çevre dostu 
uçakların filoya katılımına yönelik yatırımlara devam edilmiştir. THY, EU-ETS 
kapsamına giren doğrudan emisyon verilerini hesaplanmakta ve gerekli yerlere 
bildirimde bulunarak takibini yapmaktadır. THY tarafından yakıt verimliliği sağ-
lamak adına Yakıt Yürütme Kurulu kurulmuştur. THY 2008 yılından bu tarafa 
karbon ayak izinin azaltılmasına yönelik çeşitli operasyonel optimizasyon çalış-
maları yapmaktadır. Yapılan optimizasyon çalışmaları sonucunda 2018 yılında 
29.608 ton yakıt tasarrufu yapılırken, aynı zamanda 93.267 ton CO2 emisyonun 
salımı engellenmiştir. THY filosuna muadillerine göre yüzde 15 oranında yakıt 
tasarrufu sağlayan A321 NEO ve B737 MAX uçakları katılmıştır. Jet yakıtlara al-
ternatif olarak biyo-yakıtların üretilmesi için çeşitli kurumlarla işbirliği yapmak-
tadır. Bu çerçevede Boğaziçi Üniversitesi tarafından mikroalglerden biyo-yakıt 
(biyohidrojen ve biyodizel) üretilmesine yönelik çalışmaya dâhil olunmuştur. 
Çalışmalar neticesinde üretilmesi hedeflenen biyo-yakıtların Turkish Teknik A.Ş 
bünyesinde test edilmesi planlanmaktadır (Türk Hava Yolları, 2018b). 

THY 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, THY 2019 Sürdürülebilir 
Raporu’nda IATA tarafından belirlenen kısa ve uzun vadeli sera gaz emisyonla-
rının önlenmesine yönelik hedefleri benimsemiştir. CORSIA kapsamında 2050 
yılına kadar karbon nötr ve karbon emisyonlarını ne olarak 2005 yılı emisyon 
seviyesinin yarısına düşürmek için çalışmaktadır. Bu doğrultuda yeni teknoloji-
lere yatırım yaparak uçak filosunu gençleştirmeye, yakıt verimliliğini artırmaya 
ve çevreye daha az zarar verecek uçaklara yatırım yapılmaktadır. THY, 2019 yı-
lında 8,3 filo yaşı ile dünyanın en genç filolarından birine sahiptir. THY tarafın-
dan küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında havacılık emisyonlarının 
yüzde 99,8’ini oluşturan yakıt kaynaklı emisyonlardan dolayı yakıt verimliliğini 
artırmak için çalışmalar yapılmaktadır. Yakıt verimliliği kapsamında yeni tekno-
lojilere sahip, yakıt verimliliği yüksek ve emisyon salımı düşük uçaklar tercih 
edilmektedir. Bunun yanında uçaklarda kullanılan jet yakıtlara alternatif olarak 
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üniversitelerle işbirliği yaparak biyo-yakıt araştırma ve geliştirme çalışmaları ya-
pılmaktadır. THY 2019 yılında 55.492 ton yakıt tasarrufu sağlarken, 174.800 ton 
CO2 emisyonunun salımını engellemiştir. 2008 yılından bu tarafa toplam 554.010 
ton yakıt tasarrufu sağlanırken toplamda 1.744.969 ton da CO2 salınımının önüne 
geçilmiştir. Modern ve Çevre dostu uçakların filoya katılımına yönelik yatırımla-
ra devam edilmiştir (Türk Hava Yolları, 2019b).

THY 2020 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’na göre, THY filosunda 363 adet 
uçak bulunaktadır. 8,4 yıl ortalama filo yaşı ile Avrupa’nın en genç filolardan 
biridir. Filoda 234 adet dar gövde, 104 geniş gövde ve 25 kargo uçağı bulunmak-
tadır. 2020 yılında, muadili uçaklara kıyasla ortalama %15 yakıt tasarrufu sağla-
yan A321 NEO uçaklar ile birlikte B787-9 tipi yeni nesil geniş gövde uçaklarda 
filoya katılmıştır. IATA üyeliği kapsamında 2050 yılında karbondioksit emisyon 
miktarını 2050 yılında, 2005 yılına kıyasla yarıya düşürülmesi hedeflenmektedir. 
Bu amaçla, Boğaziçi Üniversitesi ile birlikte “Mikroalg Tabanlı Sürdürülebilir 
Biyo-Jet Yakıtı Projesi (MİKRO-JET)” başlıklı TÜBİTAK öncelikli alan projesi 
kabul edilmiştir. Proje kapsamında mikroalglerden Hidroişlem Görmüş Yağ Asit-
leri (HEFA) ve Hidrotermal Sıvılaştırma (HTL) yöntemleri kullanılarak sentetik 
biyo-kerozen pilot üretim çalışmaları başlamıştır. 2022 yılı içerisinde tamamen 
sürdürülebilir kaynaklardan üretilen ve Turkish Teknik AŞ tarafından motor test-
leri tamamlanan biyoyakıt harmanlanarak uçuşlarda kullanılmaya başlanacaktır. 
Böylelikle Türk Hava Yolları, IATA tarafından kabul gören en temiz biyoyakıt 
türünü üretip kullanabilen ender global firmalardan biri olacaktır. CORSIA kap-
samında gelecek yıllarda sera gazı emisyonlarını offset etmeyi planlamaktadır. 
Filoya katılan yeni nesil çevre dostu uçaklar ile emisyonların yanı sıra gürültü 
seviyesi de düşürmektedir. Yakıt verimliliği sürekli olarak artırmaya yönelik kap-
samlı yakıt tasarrufu politikaları uygulanmaktadır (Türk Hava Yolları, 2020).

TARTIŞMA

Tarih boyunca ekonomilerin büyümesi çevresel sorunların büyümesini de 
beraberinde getirmiştir. Böylelikle ekonomiler büyüdükçe ormanlar, madenler, 
petrol, doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtların dâhil olduğu doğal kaynaklar daha 
çok tüketilmiştir. Neoliberalizm, çevrenin sunmuş olduğu tüm varlıkların fiyat-
landırılmasıyla ‘görünmez eli’ bunları pazarlama stratejisiyle çevresel yozlaşma-
nın asgari düzeye çekileceğini ifade etmektedir. Ancak çevreyi veya herhangi bir 
şeyi korumak için fiyatlandırma yoluna giderseniz o maddeyi satın alarak yok 
edebilecek uygulamalara izin vermiş olursunuz. Bu sebeple, iklim değişikliğiyle 
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mücadelede çevresel konulara etki eden hususlara örneğin; sera gazı emisyon-
larını azaltmaya yönelik karbon piyasası kurarak mücadele etmeye çalışır gibi 
görünürseniz, asıl mücadeleden uzaklaşmış olursunuz. Yani iklim değişikliğiyle 
mücadelenin ana unsuru olan karbon emisyonu bir meta haline getirerek alınıp 
satılmasına imkân tanımak, kirletmenin iznin alınarak alınıp satılmasına neden 
olmaktadır. Piyasalaştırma olarak da ifade edilen bu durum, piyasa tarafından 
sera gazlarının etkili olarak düşürülmesi için gerekli olduğunu savına dayanmak-
tadır.

1972 yılında The Limits to Growth ismiyle yayınlanan ve Türkçe’ye de Büyü-
menin Sınırları olarak çevrilen raporda: 

“Dünya nüfusu bugünkü hızla artmaya devam ederse, sanayileşme ve ekono-
mik büyüme hızı temposunu korursa, insanlığı besleyecek yeni gıda kaynakları 
ve üretim mekanizmasını sürdürmeye olanak sağlayacak yeni doğal kaynaklar 
(madenler, enerji kaynakları gibi.) bulunmazsa ve çevrenin kirlenme ve bozul-
masına çare bulunmazsa, insanlığın yeryüzündeki ömrü yalnızca yüzyıldan ibaret 
olacaktır.” (Meadows ve Randers, 2013) demektedir. 

1970’li yıllarda ortaya konan bu fikrin gelecek için bir uyarı olduğu ancak 
bu uyarının dikkate alınmadığı günümüzde görülmektedir. Çevre sorunları bu 
dönemde geçmişe nazaran daha fazla sorgulanmış ve bunun sonucunda daha çev-
reci uygulamaların ve teknolojilerin üretilmesine katkı sağlamıştır. Ancak dev-
letlerarasında ekonomik olarak bir orantılılığın bulunmaması bu teknolojilerinde 
orantılı dağılmamasına neden olmaktadır. Günümüzde gelişmiş ülkeler olarak ni-
telenen devletler daha çevreci teknoloji ve uygulamaları kullanırken, gelişmekte 
olan veya az gelişmiş ülkelere kalkınmalarına odaklandıkları için bu ürünlerin 
hayata geçirilmesi hususunda pek istekli davranmamaktadırlar. Bu sebeple iklim 
değişikliği hususunda istenilen düzeyde başarı sağlanamamaktadır. 

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’ne ait 2011-2019 yılları dâhil olmak üzere 
incelenen tüm raporlarda ortak vurgu, Türk sivil havacılık sektörünün uluslara-
rası standartlar ölçüsünde sürdürülebilir kalkınmasını sağlayacak politika ve ted-
birlerin temel politika ve öncelikler olarak belirtilmesidir. 2003 yılında sektörde 
yaşanan serbestleşme “Hava Yolu Halkın Yolu Olacaktır.” sloganıyla hayata ge-
çirilmesi ve bunların sonucunda iç hatta sağlanan rekabet ortamı bilet fiyatlarına 
yansırken, sektöre olan talebi artırarak sektörün büyümesine katkı sağlamıştır. 
“Gökyüzünde menzili uzattık, insanları, milletleri ve kıtaları bağladık.” sloganı 
çerçevesinde Türkiye, uçuş yapılan nokta sayısı bakımında dünyanın ilk on ül-
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kesi içerisinde yer almıştır. Türk sivil havacılık sektörünün sürdürülebilir hava-
cılık hedefleri doğrultusunda ilerleyen yıllarda da büyümesi hedeflenmiştir (Sivil 
Havacılık Genel Müdürlüğü, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020).

SHGM’nin raporlarının incelenmesi sonucunda elde edilen verilere göre, 2003 
yılından itibaren sektörde büyüme atakları başlamıştır. Serbestleşme, sektörün 
büyümesine olum etki yapmış ve 2003 yılında mevcut olan uçak trafiğini yüz-
de 284 oranında artırarak 2019 yılında 2.030.291’e ulaştırmıştır. Taşımacılıkta 
kullanılan uçak sayısı 2003 yılında 162’den 2019 yılında 549’a ulaşmıştır. 2003 
yılında 2 merkez üzerinden iç hatlarda 26 noktaya uçuş gerçekleştirilirken, 2019 
yılında 7 merkezden 56 noktaya iç hatlarda uçuş gerçekleştirilmiştir. Türkiye’nin 
tüm bölgelerine hatta 81 ilin ortalama 3’te 2’sine “uçulmayan yer kalmayacak” 
ve “havayolu halkın yolu” sloganıyla yolcu taşınmıştır. Yurt içi olduğu gibi yurt 
dışında da büyüme devam etmiştir. 2003 yılında 50 ülkede 60 noktaya uçuş ger-
çekleştirilirken, 2019 yılında 126 ülkede 328 noktaya uçuş gerçekleştirmiştir. 
SHGM’nin bütçesi 2011 yılında 13.708,000 TL’iken, 2019 yılında ortalama 4 
kat artarak 51.394,000 TL’ye ulaşmıştır. Türk sivil havacılık sektörünün gerek iç 
hatlarda gerekse dış hatlara genişleyen uçuş noktası yolcu sayısına da yansımış-
tır. 2003 yılında toplam yolcu sayısı 34.443.655 olurken, 2019 yılında bu rakam 
yüzde 507 oranında artarak 209 milyona ulaşmıştır. SHGM tarafından yukarıdaki 
verilerden de anlaşılacağı üzere üzerinde durulan temel vurgu; büyümedir. 

Türk Hava Yolları’nın 2011 ile 2019 yıllarını içeren yıllık raporlar ve 2016 yılı 
Çevresel Performans Raporu, 2018, 2019 ve 2020 yılı Sürdürülebilirlik Rapo-
ru’nun incelenmesi sonucunda elde edilen verilere göre; 2003 yılında yıllık yol-
cu sayısı 10 milyonken, 2019 yılında 74,3 milyona, toplam uçak sayısı 2003’te 
65’iken, 2019 yılında 350’ye ve toplam uçuş noktası 2003 yılında 103’iken, 2019 
yılında 321’e, filo yaşı ise 2012 yılı faaliyet raporunda 6,6 iken, 2019 yılı faaliyet 
raporunda ise 8,3 yükseldiği görülmüştür. Filo yaş ortalamasının her geçen yıl 
artması ve yeni teknolojiye sahip yolcu uçakları olmasına rağmen genel emisyon 
salımının artması, teknolojinin emisyonların azaltılmasında yeterli olmadığını 
göstermektedir. 2023 yılında belirlenen hedefler doğrultusunda uçak sayısının 
500’ü aşması beklenmektedir. Böylelikle uçak sayısının, uçuş noktasının, filo yaş 
ortalamasının artması ve dolayısıyla sektöre talebin artması uçaklardan kaynakla-
nan emisyonların artmasına neden olmaktadır. Yukarıda THY’nin ve SHGM’nin 
büyüme hedefleri doğrultusunda artacak uçuş sayısı, uçuş noktası ve yolcu sayı-
sına bağlı olarak sivil havacılık kaynaklı emisyonlar gelecekte daha da artacaktır. 
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Bundan dolayı, THY’nin salım yapacağı emisyonları azaltmak adına, operasyonel 
ve teknolojik olarak yeni uçakların alınmasından daha kalıcı çözümlere bularak 
emisyonların azaltılmasına yönelik ek çalışma yapması gerekmektedir. Çünkü 
operasyonel faaliyetler emisyonların azaltılması açısından büyük bir etki gücüne 
sahip değildir. Keza, teknolojik gelişmelerde yeterli değildir. Çünkü havayolu 
taşımacılığında kullandığınız uçakların üretimi kendinize ait değilse bu da ek bir 
ekonomik maliyete ve emisyona neden olmaktadır. Yeni uçak, daha az emisyon 
salımına katkı sağlayabilir ancak yeni uçak, salınan emisyonların nötrlenmesi 
demek değildir. THY’nin 2019 ve 2020 yılı sürdürülebilirlik raporunda Boğaziçi 
Üniversitesi ile uçaklarda kullanılmak üzere biyo-yakıt üretimi için işbirliği ya-
pıldığı belirtmektedir. Hatta TUBİTAK tarafından kabul edilen bu projenin, 2020 
yılında deneme faaliyetlerine geçeceği raporda vurgulanmıştır. Ancak 2020 yılı 
faaliyet raporunda deneme yapılması beklenen biyo-yakıt çalışmasının hala de-
vam edildiği görülmüştür. Ancak, 2019 faaliyet raporunda 2020 yılında kullanı-
lacağının belirtilmesine rağmen, 2020 yılı raporunda devam edildiği gibi muğlak 
yaklaşım, çalışmaların uzun bir zaman dilimini kapsayacağını göstermektedir. 
Hatta şunu bile diyebiliriz; bu çalışmaların sonuçlarının ne kadar olumlu olacağı 
da belli değildir. Yukarda belirtilen gerek THY’nin çalışmaları gerekse küresel 
olarak vurgulanan çalışmalarda görünen, sürdürülebilir alternatif havacılık yakıt 
çalışmalarının yeterli düzeyde olmadığıdır. Bu sebeple, uzun dönemde ele alın-
ması gereken bir konu olarak durmakta ve yakıtların üretim maliyeti de göz önü-
ne alındığında kısa vade de uygulanması zor bir ihtimal olduğu görülmektedir.

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında fosil yakıt temelli bir sektörün 
büyümeye odaklanması ve bu noktada hareket etmesi mücadeleden çok yeşil 
aklama veya yıkama olarak da adlandırılan “greenwashing”‘den başka bir şey 
değildir. Yeşil aklama, yeşil mal ve hizmetlerin pazarlamasını ve reklamını ya-
parak aslında çevre dostu görünmek veya çevre dostu olmayan etkinliklerini bu 
çerçevede gizlemek anlamına da gelmektedir. Örnek olarak, havayolları açısın-
dan genç filolara, son teknoloji motorlara ve yakıt verimliliğini sağladığını öne 
sürerek, kilometre başına düşen CO2 miktarlarının azaldığını öne sürebilirler. 
Ancak bu uygulamaların hiç biri filoya katılan yeni bir uçağın, ya da yakıt ve-
rimliliği adı altında daha fazla yakıt tüketiminin ya da daha fala yolcu taşımanın 
ortaya çıkardığı sera gazları gerçeğini değiştirmez ancak üzeri örtülür (Corporate 
Finance Institute, 2021; Sweney, 2020). Ayrıca Konuralp’in (2020) ifade etiği 
gibi iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ciddi bir politika müdahalesi ol-
maksızın, atmosferdeki karbondioksit konsantrasyonunun miktarını piyasanın 
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insafına bırakmanın, iklim değişikliği ile mücadeleyi baltalayacağı ve gelecekte-
ki karbondioksit konsantrasyon seviyeleri doğal yaşamı önemli ölçüde tehlikeye 
düşürecektir. Bu sebeple sivil havacılık sektöründe gelecekte büyük değişimlerin 
ancak olması durumunda sürdürülebilir bir havacılıktan bahsedilebileceği, bunun 
dışında günümüzde uygulanan piyasa temelli ve geçici önlemlerle sürdürülebilir 
havacılıktan bahsetmenin mümkün olmadığı söylenebilir.

SONUÇ VE ÖNERİLER

Türkiye sivil havacılık sektöründe kısa vadeli çıkar hesapları yerine uzun va-
deli ekolojik değerleri gözeten bir yaklaşım sergilemelidir. Çünkü sivil havacılık 
emisyonları gerek küresel gerekse Türkiye özelinde artan talebe ve uçak sayısın-
da yaşanan artışa bağlı olarak artmaya devam edecektir. Emisyonların azlatılma-
sına yönelik yakıt bazlı emisyonun kaynağına yönelik herhangi bir çalışma ya-
pılmadığı müddetçe uçak sayısı ve talebi artmaya devam ettiği için emisyonlarda 
artacaktır. Bu sebeple, Türkiye’de politika yapıcılarının gerek maliyeti yüksek 
gerekse çevresel etkileri fazla olan sivil havacılık sektörüne olan yatırımın yerine, 
daha az maliyete sahip, daha çevreci ve yenilenebilir enerji sistemleriyle destek-
lenebilen hızlı tren sistemlerine yatırım yapması iklim değişikliği ile mücadele de 
daha etkili olacaktır. İlk etapta bu zor görünse de uzun vadeli planlamalara dâhil 
edilmelidir. Tren yolu ulaşımının ülke içinde yaygın bir konum kazanması, kısa 
mesafeli yolculuklarda hava ulaşımını tercihi azaltabilecektir. Böylelikle daha az 
emisyon ve daha temiz bir çevre yolunda önemli bir adım atılacaktır. 

Sonuç olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede gerek küresel gerekse ulusal 
çalışmaların kararlı olduğunu görmek açısından atılacak en büyük adım petrol, 
doğalgaz ve kömür çıkarımına yarayan makinelerin yasallığını sorgulamak ve 
fosil yakıt endüstrisini değersizleştirmekten geçmektedir. Aksi takdirde iklim de-
ğişikliğiyle mücadele su üzerinde yürümeye çalışmaktan başka bir şey değildir.
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ÖZET

Nanopartiküller (NP’ler) (1–100 nm) gelişen teknoloji ile birlikte günlük ya-
şamda yerini almaya başlamıştır. Endüstride oldukça hızlı büyüyen parçacıklar-
dır. Dolayısıyla endüstri ve teknolojideki uygulamaları genişledikçe, nanoparti-
küllerin sucul ekosistemler üzerindeki ekotoksikolojik etkilerini anlama ihtiyacı 
giderek daha önemli hale gelecektir. Bu açıdan bu derleme, nanopartiküllerin su-
cul çevre üzerine etkilerini açıklayan bilimsel verileri bir araya getirerek mevcut 
durumun bilgilendirilmesini amaçlamıştır. 

GİRİŞ

Nanopartiküller tıp, kozmetik, yenilenebilir enerjiler, elektronik cihazlar da-
hil çeşitli disiplinlerde yaygın olarak kullanılmaktadır (Fabrega, Luoma, Tyler, 
Galloway, & Lead, 2011). Bu gelişme, büyük olasılıkla, özellikle parçacık boyu-
tu, yüzey alanı, yüzey reaktivitesi, yükü ve şekli gibi benzersiz karakterlerinden 
dolayı uygulamaları kolaylaştırılmakta ve çok çeşitli alanlarda kullanım imkanı 
sunmaktadır (Semenzin et al., 2015).

Nanopartiküllerin çoğu için, üretim miktarları hakkında yalnızca birkaç ve ba-
zen çelişkili veriler mevcuttur ve bu bilgi eksikliği, çevreye yönelik olası risklerin 
değerlendirilmesindeki en büyük engellerden birini teşkil etmektedir (Hendren, 
Mesnard, Dröge, & Wiesner, 2011). Bazı örnekler vermek gerekirse, İsviçre’de 
her yıl kullanılan 10 tondan fazla nanopartiküller, Fe oksit türleri, SiO2, TiO2 ve 
ZnO partiküllerdir (Schmid & Riediker, 2008).
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Amerika’da üretilen 2,5 ton TiO2’nin %2.5’luk kısmı nanopartikül formunda-
dır (Robichaud, Uyar, Darby, Zucker, & Wiesner, 2009). Dünya üzerinde üretilen 
nanopartikül miktarları Tablo 1’de verilmiştir.

Tablo 1. Dünya üzerinde üretilen bazı nanopartiküller ve miktarları (Piccinno, 
Gottschalk, Seeger, & Nowack, 2012).

Nanopartiküller Dünya genelinde 

(ton/yıl)

Avrupa  

(ton/yıl)

Amerika  

(ton/yıl)
TiO2 3000 550 7800-38.000
ZnO 550 55
SiO2 5500 5500
FeOx 55 550
AlOx 55 550
CeOx 55 55 35-700
Karbon nanotüp 300 550 55-1101
Ag 55 5.5 2.8-20

Tablo 2. Nanopartiküllerin kullanım alanları ve oranları (Piccinno et al., 2012).

Nanopartiküller Kullanım alanları Toplam kullanımın 
yüzdesi

TiO2 Kozmetikler (güneşten koruyu-
cular dahil) 

70–80

Kaplamalar ve temizlik madde-
leri 

<20

Plastikler <20
Boyalar 1030
Çimento 1
Diğerleri <10

ZnO Kozmetikler (güneşten koruyu-
cular dahil)

70

Boyalar 30
CeOx Kimyasal mekanik düzleme 45-80

Yakıt katalizörü 1-50
UV kaplamalar, boyalar 5-10
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Karbon nano-
tüpler

Kompozitler ve polimer katkı 
maddeleri

20

Malzemeler 80
Kompozitler 50
Bataryalar 50

Ag Boyalar, kaplamalar ve temizlik 
maddeleri

10-30

Tekstil 30-50
Tüketici elektroniği ve iletkenlik 10-20
Kozmetik 20
Tıp teknolojisi 20

Quantum dotlar Anti mikrobiyal kaplamalar 80-100
LED/OLED ışık dönüşümü 90
Laboratuvar görüntülemesi 10

Nanopartiküller kaçınılmaz olarak toprağa ve suyollarına salınarak sonunda 
okyanusa ulaşırlar. Kimyasal yapılarını ve dolayısıyla davranışlarını, toksisite-
lerini etkileyebilecek farklı kaynaklardan ve farklı yollardan denize ulaşabilirler 
(Handy, Owen, & Valsami-Jones, 2008; Ju-Nam & Lead, 2008; Klaine et al., 
2008). Bununla beraber, Nanopartiküllerin farklı fiziksel ve kimyasal özellikle-
ri, genellikle diğer kimyasal stres faktörlerine de neden olabileceğinden dolayı, 
yeterli risk değerlendirmelerinin belirlenmesi gerekmektedir (Ferry et al., 2009; 
Owen & Handy, 2007).

SUCUL ÇEVRE VE CANLILARA OLAN ETKİLERİ

Nanopartiküllerin sucul habitatlara ulaştıktan sonra davranışları veya etkileri-
ni tanımlamak hakkındaki bilgilerimiz halen çok eksik kalmaktadır. Özellikle na-
nopartiküllerin sudaki davranışları hakkında toksikolojik çalışmalara çok ihtiyaç 
duyulmaktadır. Bu bilinmezlikler içerisinde, nanopartiküllerin sucul ortamlara 
ulaşması ve muhtemel etki mekanizmalarını Bundschuh ve arkadaşlarının 2016 
yılında yayımladığı Şekil 1’de gösterilmiştir. 

Şekil 1. Sucul ortamlarda nanopartiküllerin toksisitesine maruz kalma ve potan-
siyel yolları (kırmızı), (1) toksik özellikler, (2) asimilasyona yol açan adsorp-
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siyon tarafından indüklenen biyomagnifikasyon potansiyeli, (3) suda yaşayan 
organizmalar üzerine emilmesi ve balıklar, su bitkileri, çeşitli omurgasızlar, 

algler ve gösterilmeyen diğer organizmalar tarafından alım. ROS, reaktif oksijen 
türleri (Bundschuh, Seitz, Rosenfeldt, & Schulz, 2016)which does not normal-
ly consider the complexity of field conditions. Simple laboratory experiments 
can still be useful, however, especially for assessing effects of emerging stres-
sors such as nanoparticles, which exhibit fates, exposure profiles and modes 
of action substantially different from those of traditional chemicals. Here we 
argue that it is important to understand the potential effects of environmental 

conditions (e.g. UV radiation, dissolved organic matter, chemical stressors.

Her yıl ticari olarak on binlerce tondan fazla nanopartiküller ne yazık ki çevre-
ye bulaştığında dönüşerek davranışlarında değişikliklere neden olmaktadır. Özel-
likle TiO2 NP’ler aerosoller, süspansiyonlar veya emülsiyonlar formunda canlılar 
üzerinde etki gösterebilir Bu nedenle TiO2 NP’lerin özellikle sucul ortama salın-
masından sonraki ekotoksikoloji hakkında net bilgi bulunmamaktadır. Mevcut 
durumda, TiO2 NP’lerinin besin ağına transferinin zararları, ayrıca yaşam siste-
mini önleyici ve koruyucu özellikleri, sucul canlılar ve bizatihi balıkların üreme-
si, hakkında detaylı çalışmalara ihtiyaç vardır (Amde, Liu, Tan, & Bekana, 2017; 
Bour, Mouchet, Silvestre, Gauthier, & Pinelli, 2015; Mansouri, Johari, Azadi, & 
Sarkheil, 2018; Özgür, Balcıoğlu, et al., 2018).

Yapılan bilimsel çalışmalar incelendiğinde, TiO2 NP’lerine (150-300 mg/L) 
interperitoneal enjeksiyon yöntemiyle maruz bırakılan Trachinotus carolinus 
türü balıkta, kan ve doku örneklerinde eritrosit çekirdek dejenerasyonu, DNA ha-
sarı, karaciğer, böbrek, solungaç ve kas dokusu yıkımı araştırıldı. Enjeksiyondan 
24-48-72 saat sonra, dokulardaki eritrosit çekirdek deformasyonları ve yıkımında 
istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar bulunduğu rapor edilmiştir (Vignardi et 
al., 2015). Başka bir araştırmada, 1 mg/L dozundaki TiO2 NP’leri, zebra balığı 
embriyolarında düşük biyolojik aktivitenin yanı sıra hücrelerin büyümesi üzerin-
de tehlikeli etkiler göstermiş, orta düzeyde fototoksisite artmıştır (Faria, Navas, 
Soares, & Barata, 2014). Yine zebra balıklar üzerinde yapılan bir çalışmada, TiO2 

NP’lerin (1, 2 ve 4 mg/L) toksisitesini belirlemek için beş gün boyunca uygulama 
yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre artan TiO2 NP konsantrasyonu ile sper-
matojenik hücreler ve testis morfolojisi olumsuz etkilenmiş ve nekrotik alanlar 
tespit edilmiştir (Kotil, Akbulut, & Yön, 2017)silicon, titanium, zinc, and gold. 
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They are used in a variety of applications and released to the environment. Ti-
tanium dioxide (TiO2. Gökkuşağı alabalığı (Oncorhynchus mykiss,) sperm hüc-
relerine maruz bırakılan TiO2 NP’leri (~30-40 nm) (0.01, 0.1, 0.5, 1, 10 ve 50 
mg/L) sperm hücrelerinin hızlarında belirgin azalmalar görülürken, özellikle 10 
mg/L dozdan sonra SOD aktivitesinde ve TGSH seviyelerinde artış belirlenmiştir 
(Özgür, Balcıoğlu, et al., 2018). Yine Su piresi (Daphnia magna), 50-100 mg/L 
dozlarında TiO2 NP’leri 48 saat sonra düşük toksisite ve 72 saat sonra çok yüksek 
toksisite göstermiştir. 21 günlük kronik maruziyetten sonra, 1-5 mg/L’de ölümler, 
büyüme gerilemeleri, üreme bozuklukları ve tüm dozlarda önemli biyobirikim 
gözlenmiştir (Zhu, Chang, & Chen, 2010). Başka bir çalışmada, yazarlar Daph-
nia magna için akut toksik etkileri ve 55, 100 ve 140 nm boyutlu TiO2 NP’lerinin 
Gammarus fossarum için kronik toksik etkilerini test ettiler. Çalışmanın sonunda 
Gammarus fossarum’da 5 mg/L’ye kadar hiçbir etki gözlemlenmediğini, 100 nm 
boyutundaki TiO2 NP’lerinden ise Daphnia magna’nın etkilendiğini bildirmişler-
dir (Seitz, Rosenfeldt, Schneider, Schulz, & Bundschuh, 2014)while lager agglo-
merates after settling rather affect benthic organisms. In this context, the present 
study systematically examined the role of particle characteristics, i.e. crystalline 
structure composition (anatase as well as mixture of anatase-rutile.

Yapılan bilimsel çalışmlara bakıldığında SiO2 NP’lerin bazı sucul canlılar üze-
rine olan rapor edilmiştir. Örneğin, SiO2 NP’lerin farklı konsantrasyonlarda (ilk 
deney: 0.25, 2.56 ve 25.6 mg/L ve ikinci deney: 0.2, 2 ve 200 mg/L 200 nm silika; 
0.0025, 0.25 ve 25 mg/L 60 nm silika) 96 saat boyunca toksisitesini çalışmışlar-
dır. Uygulanan dozların, zebra balığı embriyolarının erken yaşam evrelerinde, 
kuluçka süresi ve yumurtadan çıkma başarısıda, ölüm, deformasyon ve embriyo 
toksisitesinin hiçbir etkisinin olmadığını belirlediler (Fent, Weisbrod, Wirth-Hel-
ler, & Pieles, 2010). Yine başka bir çalışmada, 68 ve 100 nm boyutlarındaki SiO2 
NP’lerinin zebra balıkları üzerindeki toksikolojik etkilerini araştırmışlardır. Ça-
lışmada, 2.5 ve 5 mg/L konsantrasyonlu SiO2 NP’leri balıkların karaciğer, kas 
ve solungaçlarının SOD, GST, GR ve GSH antioksidan sistem parametrelerinde 
önemli düzeyde düşüşler gözlenmiştir (Ramesh et al., 2013). Yine bazı araştır-
macılar farklı konsantrasyonlarda (1, 5 ve 25 mg/L) SiO2 NP’lerin Labeo rohi-
ta türü balığın ekolojik risklerini araştırmışlar ve 96 saat maruz kaldıktan sonra 
hematoloji, iyon düzenlemeleri ve solungaç Na+/K+ ATPaz aktivitesini araştır-
mışlardır. Elde edilen sonuçlara göre sodyum (Na+), potasyum (K+) ve klorür 
(Cl-) gibi plazma elektrolitleri ve solungaçta Na+/K+ ATPaz aktivitesi ve hemog-
lobin (Hb), hematokrit (Hct), kırmızı kan hücreleri (RBC), beyaz kan hücreleri 
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(WBC), ortalama alyuvar hacmi (MCV), ortalama alyuvar hemoglobini (MCH) 
ve ortalama alyuvar hemoglobin konsantrasyonu (MCHC) gibi hematolojik pa-
rametrelerinin değiştiğinini rapor etmişlerdir. Böylece, tüm değişikliklerin SiO2 
NP’lere maruz kalmanın neden olduğu ve bu nanopartiküllerin su ortamının ve 
organizmaların sağlığını etkileyebileceği sonucuna varmışlardır (Krishna Priya, 
Ramesh, Saravanan, & Ponpandian, 2015). Diğer bir çalışmada, 24 ve 96 saat 
sonra zebra balığı embriyolarında glisin kaplı SiO2 NP’lerinin (0.3, 1 ve 3 mg/
ml) gelişim toksisitesini araştırdılar. Çözünebilir glisin, glisin-silika NP’lerine 
ve SiO2 NP’lerine maruz kalan embriyolarda gelişimsel kusurlar ve beyin, kalp 
ve karaciğer dokularında hasar tespit edilmiştir (Dumitrescu et al., 2017). Fark-
lı konsantrasyonlarda (0, 25, 50, 100 ve 200 mg/L) SiO2 NP’lerin (10-20 nm) 
Scenedesmus obliquus’un büyüme ve fotosentetik pigment içerikleri üzerindeki 
etkileri araştırılmıştır. Araştırmacılar 50, 100 ve 200 mg/L dozdaki SiO2 NP’leri, 
klorofil içeriğinin önemli ölçüde azalttığını, karotenoidlerin ise azalmadığını bul-
dular (Wei et al., 2010). Özgür (2018), gökkuşağı alabalığı, Oncorhynchus mykiss 
sperm hücrelerinde farklı konsantrasyonlarda (1, 10, 25, 50 ve 100 mg/L) SiO2 
NP’lerin etkilerini araştırmıştır. Çalışmada sperm hücrelerinin hızlarında önemli 
düşüşler olduğunu rapor etmiştir (Özgür, 2018).

ZnO NP’lerin Cyprinus carpio sperm hücreleri üzerindeki in vitro etkileri-
nin araştırıldığı bir çalışmada, sperm hücrelerin doğrusal hızı (VSL), eğrisel hızı 
(VCL) ve açısal hızı (VAP) değerlerinde önemli düşüşler gözlenmiştir. Yine efek-
tif konsantrasyon (EC50) değerlerinin VCL için 0,56 mg/L ve VAP için 0,004 
mg/L olduğunu bulmuşlardır (Ozgur et al., 2018)Turkey. This study was carried 
out to clarify the toxicity properties of Flower-like zinc oxide nanoparticles (ZnO 
NPs. Diğer taraftan, Zhao ve arkadaşları, ZnO NP’lerinin 1, 5, 10, 20 ve 50 mg/L 
dozlarına maruz kalan zebra balığı larvalarındaki SOD aktivitelerinin önemli öl-
çüde artarken, MDA içeriğinin ise 20, 50, 100 mg/L dozlarında artığını tespit 
etmişlerdir (Zhao, Wang, Wu, You, & Lv, 2013)the available toxicological in-
formation was inadequate to assess the potential ecological risk of nano-ZnO 
to aquatic organisms and the publics. In this study, the developmental toxicity, 
oxidative stress and DNA damage of nano-ZnO embryos were investigated in the 
embryo-larval zebrafish, the toxicity of Zn2+releasing from nano-ZnO were also 
investigated to ascertain the relationship between the nano-ZnO and correspon-
ding Zn2+. Zebrafish embryos were exposed to 1, 5, 10, 20, 50, and 100mg/L 
nano-ZnO and 0.59, 2.15, 3.63, 4.07, 5.31, and 6.04mg/L Zn2+for 144h post-fer-
tilisation (hpf.
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Diğer taraftan, demir bazlı nanopartiküllerde örneğin alfa ve gama Fe2O3 par-
tiküllerin farklı oranlarda (0.1, 0.5 ve 1.0 mg/L) tilapia (Oreochromis niloticus) 
üzerindeki kronik (60 gün) etkilerini incelenmiştir. Araştırıcılar parçacık mor-
folojisinin birikim, eliminasyon, hematoloji ve bağışıklık tepkileri üzerindeki 
etkileri üzerine odaklanmışlardır. Elde ettikleri sonuçlara göre dalak en büyük 
birikime sahipken, dalağı barsak, böbrek, karaciğer, solungaç, beyin ve kas doku-
su izlemiştir. Hemoglobin, hematokrit, kırmızı kan hücresi ve beyaz kan hücresi 
sayımlarında önemli bir değişiklik tespit etmemişlerdir. Serum glukoz (GLU) dü-
zeyi düşerken, glutamik oksaloasetik transaminaz (GOT), glutamik piruvik tran-
saminaz (GPT) ve laktat dehidrojenaz (LDH) düzeyleri yükseldiğini belirlemişler 
(Ates et al., 2016). Başka bir çalışma, farklı dozlarda (0.01, 0.1 ve 1.0 mg/mL) 
metal oksit nanopartiküllerin (SnO2, CeO2 ve Fe3O4) Artemia salina larvalarının 
ölüm oranı, davranışsal ve biyokimyasal tepkileri üzerindeki etkilerine araştır-
mışlardır. 48 saat maruz kaldıktan sonra, bu nanopartiküllerin larvalarda herhan-
gi bir ölüme neden olmamasına rağmen, davranışsal ve biyokimyasal tepkilerde 
değişikliklere neden olduğunu belirlemişlerdir (Gambardella et al., 2014). Yine 
Özgür ve arkadaşları, 400 mg/L Fe3O4 NP’leri sonrası sperm hücre hızlarında an-
lamlı düşüşler olurken. tGSH düzeyinde belirgin değişiklikler tespit etmemişler-
dir. Özellikle 100 mg/L’lik Fe3O4 NP dozundan sonra, SOD ve CAT aktivitesinde 
anlamlı azalma meydana gelirken, dozların artmasıyla birlikte, MDA seviyesi 
önemli ölçüde artığını tespit etmişlerdir (Özgür, Ulu, et al., 2018)100, 200, 400, 
and 800 mg/L. Başka bir çalışmada, araştırmacılar denizkestanesi sperm hücre-
lerinde farklı dozlarda (1, 2, 5, 10, 20 mg/L) CuO nanopartiküllerinin oksidatif 
stres yoluyla sitotoksisite ve genotoksisitesini incelediler. Sonuçlarına göre, CuO 
NP’lerine maruz kalma, sperm canlılığını azalttı, mitokondriyal aktiviteyi bozdu 
ve reaktif oksijen türlerinin (ROS) üretimini ve lipid peroksidasyonunu arttırdı. 
Ayrıca, CuO NP’lerine maruz kalma, DNA hasarına ve morfolojik değişikliklere 
neden olduğunu tespit etmişlerdir (Gallo et al., 2018).

SONUÇ

Sudaki organizmalar tipik olarak nanopartiküller dahil olmak üzere çok bi-
leşenli çevresel kirletici karışımlarına maruz kalabilirler veya kalmaktadırlar. 
Yapılan bilimsel çalışmaların ışığında, gelecekteki ekotoksikolojik yaklaşımlar, 
nanopartiküllerin kimyasal ve biyolojik dönüşümü ile bunların biyolojik canlılar 
ve çevre üzerindeki nihai etkilerini ele alması gerektiği söylenebilir.
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GİRİŞ

20. yüzyılın ikinci yarısından sonra yaşanan hızlı küreselleşme, nüfus artışı, 
sanayileşen ekonomilerin yoğun üretim ve tüketim politikaları, fosil enerji kay-
naklarının kullanımı vb. sebepler atık sorununun oluşmasına ve çevre kirliliğine 
neden olmuştur. Bu sürecin farkına varan gelişmiş ülkeler, çevreye en fazla zarar 
veren yoğun üretim süreçlerini gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelere kaydır-
mışlardır. Ancak, bu yöntemin geçici ve çok kısıtlı bir çözüm olduğu kısa sürede 
görülmüştür. Çevre kirliliği sorunu artık gelişmişlik düzeyinden bağımsız olarak 
küresel bir boyuta ulaşmıştır. Ülkeler, ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir kı-
lınmasının bir zorunluluk olduğu gerçeğiyle yüzleşmişlerdir (Kuşat, 2013: 4898; 
Çevikalp, 2019: 6). 

Bununla birlikte zaman içinde gelişen iklim değişikliği, doğal kaynakların tü-
kenmesi, canlı türlerinin yok olması, enerji, su, gıda sorunları ile kuraklık gibi 
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küresel felaketlerin uluslararası alanda tespiti, bu felaketlere farkındalık yaratma, 
çözüm bulma, önleme gibi amaçlarla çevreye duyarlı yeşil ve sürdürülebilir dü-
şünce filizlenmeye başlamıştır (Çevikalp, 2019: 7). Bu süreçte dünyada oluşan 
çevresel farkındalık, sürdürülebilirlik anlayışının gelişmesinde etkili olmuş ve 
ekonomik kararlarda çevre boyutunun da dikkate alınmasının gerektiği düşün-
cesinin bir sonucu olarak kalkınmanın sürekliliğinin sağlanabilmesini zorunlu 
kılmıştır.

Sürdürülebilir Kalkınma

Sürdürülebilir kalkınma çalışmaları, 1972 yılında İsveç’in Stockholm ken-
tinde düzenlenen ve insan çevresinin korunmasının kalkınma gündeminde çok 
önemli bir unsur olduğunun vurgulandığı Birleşmiş Milletler İnsan Çevresi 
Konferansı ile başlamıştır. Konferansa Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 113 
ülkeden delegelerin yanı sıra uluslararası örgütler, gözlemciler ve gazetecilerle 
birlikte yaklaşık 6000 kişi katılmıştır (Öztunç, 2006: 69). Konferans, çevresel ve 
ekolojik sorunların küresel boyutu ve kapsamı bakımından bir dönüm noktası ol-
muştur. Bu konudaki ilkelerin geliştirilmesi ise birçok ülkenin çevre politikalarını 
etkilemiştir (Özmehmet, 2012:6). Ayrıca kongrenin başlangıç günü olan 5 Hazi-
ran günü her yıl Dünya Çevre Günü olarak kutlanmaktadır. Stockholm Konferan-
sında ele alınan temel konular aşağıdaki gibi özetlenebilir (Kaplan, 1999: 123): 

•	 Yerleşim alanlarında çevre planlaması ve çevre yönetimi, 

•	 Doğal zenginliklerin kullanımında çevre koruma ağırlıklı bakış açısı, 

•	 Uluslararası düzeyde çevreye zarar veren maddelerin tanımlanması ve de-
netimi, 

•	 Çevre sorunları ile ilgili olarak eğitim, bilgi ve kültür politikaları, 

•	 Gelişme ve çevre, 

•	 Çevre eylemlerinde uluslararası örgütlerin yer alması.

Konferansın en önemli sonuçlarından birisi konferansın sonunda yayınlanan 
Stockholm Bildirgesidir. Stockholm Bildirgesi’ndeki “insanlık, şimdiki ve gele-
cek nesiller için çevreyi korumak ve iyileştirmek mecburiyetindedir.” ifadesi çev-
reye yönelik tutum ve davranışlara dikkat çekmeyi başarmıştır (Ünal ve Dımışkı, 
1999: 143). Konferansın diğer önemli sonucu ise Birleşmiş Milletler Çevre Prog-
ramı’nın (UNEP) kurulmasıdır. 
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1987 yılında Norveç Başbakanı Gro Harlem Brundtland başkanlığındaki 
Birleşmiş Milletler Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, Ortak Geleceğimiz 
başlıklı bir rapor yayınlamıştır. Brundtland Raporu olarak da bilinen bu dönüm 
noktası niteliğindeki belge, çevre sorunlarının tüm kalkınma politikalarının ay-
rılmaz bir parçası olması nedeniyle ayrı ayrı çevre kurumları oluşturulmasının 
yeterli olmadığını göstermektedir. “Sürdürülebilir Kalkınma” ifadesi ilk kez bu 
raporda tanımlanmıştır. Rapor, sürdürülebilir kalkınma kavramını “gelecek ne-
sillerin ihtiyaçlarını karşılama kabiliyetinden ödün vermeksizin bugünkü nesil-
lerin ihtiyaçlarının karşılanması” olarak tanımlamıştır (Demirtaş, 2017: 111). 
Bu bağlamda, kalkınma ve çevre politikaları çerçevesinde bazı temel hedefler 
belirlenmiştir. Bu hedefler şu şekilde sıralanabilir (WCED, 1987): 

•	 Büyümenin canlandırılması, 

•	 Büyümenin kalitesinin değiştirilmesi, 

•	 İş, gıda, enerji, su ve sanitasyon için temel ihtiyaçların karşılanması, 

•	 Nüfus seviyesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması, 

•	 Kaynak tabanının korunması ve geliştirilmesi, 

•	 Teknolojinin yeniden yönlendirilmesi ve risk yönetimi, 

•	 Karar vermede çevre ve ekonominin birleştirilmesi.

Sürdürülebilir kalkınmanın evriminde bir sonraki dönüm noktası, aynı zaman-
da Dünya Zirvesi olarak da bilinen Rio de Janeiro’daki 1992 BM Çevre ve Kal-
kınma Konferansı olmuştur. Konferansın en büyük katkısı çevreye ve kalkınmaya 
eşit önem vermesidir. Çevre üzerinde etkisi olan insan faaliyetlerini yöneten hem 
bir düşünce hem de bir eylem programı olan Gündem 21 onaylanmıştır. Ayrıca, 
Çevre ve Kalkınma hakkında Rio Deklarasyonu ve Orman İlkeleri Bildirgesi de 
onaylanmıştır (Rogers vd., 2008:9). 

Sürdürülebilir kalkınma, 21. yüzyılın ilk yıllarına girerken temel araştırma ve 
politika konularından biri olmuştur. 1992’deki Rio Konferansı’na kendilerini so-
runun çözümüne adayan 179 hükümeti temsil eden 100 devlet başkanı katılmıştır. 
2002 yılında Johannesburg’da düzenlenen Rio + 10 Konferansı’nda 109 hükümet 
temsil edilmiş olup bu önemli soruna odaklanmaya devam edilmesi sözü veril-
miştir. Son beş yılda Avrupa Birliği, araştırma ve geliştirme fonlarının önemli bir 
bölümünü sürdürülebilirlik konularına ayırmış olup hükümetlerin çoğu da ulusal 
bir araştırma programı olan bu amaca fon ayırmıştır (Brandon, Lombardi, 2011: 
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1). Sürdürülebilir kalkınma kavramı, yaygın olarak çevre ile uyum içinde ya-
şamanın yolu olarak kabul edilen bir genel görüş olarak literatürde yer almıştır 
(Glasby, 2002: 334).

2000 yılına gelindiğinde 147 devlet ve hükümet başkanının da dâhil olduğu 
189 ulusun temsilcileri Birleşmiş Milletler’in önderliğinde bir araya gelerek Bin-
yılın Kalkınma Hedefleri’nin kabul edildiği tarihi zirveyi gerçekleştirmişlerdir. 
Binyıl Kalkınma Hedefleri (BKH), aşırı yoksulluğa ve açlığa 21. yüzyıl içinde 
son vermeyi amaçlayan Binyıl Bildirgesi’ne dayanan hedeflerdir. BKH, insani 
kalkınmaya yönelik olarak yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması, tüm birey-
ler için temel eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadının duru-
munun güçlendirilmesi, çocuk ölümleri, anne sağlığı, HIV/AIDS, sıtma ve diğer 
salgın hastalıklarla mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve kalkınma için küresel 
ortaklık konularını içermektedir (DPT, 2010: 12). 

Binyıl Kalkınma Hedeflerinin ardından, 2015 yılı Eylül ayında BM Sürdürü-
lebilir Kalkınma Zirvesi’nde dünya liderlerinin üzerinde uzlaştıkları Kalkınma 
için 2030 Gündemi 193 ülkenin imzasıyla kabul edilmiştir. Binyıl Kalkınma He-
deflerinin devamı niteliğinde olan ve bu hedefleri daha da ileriye taşımayı amaç-
layan 2030 Gündemi’nde dünya genelinde yoksulluğun azaltılması ve refahın 
artırılması çabalarına bütün toplumların dâhil edilmesi, kültürel ve sosyal değer-
lerin korunması ve çevresel zararların engellenmesi hedeflenmiştir (Strateji ve 
Bütçe Başkanlığı, 2019: xiv).

Sürdürülebilir kalkınma, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yete-
neğinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarını karşılayan kalkınmadır (WCED, 
1987). Bu çerçevede sürdürülebilir kalkınmanın hedefleri, çevresel sınırları aş-
madan herkes için aynı yeterli sürdürülebilir yaşam kalitesinin sağlanmasıdır 
(Barrow, 1999: 22). 

Sürdürülebilir kalkınma, gezegenin doğal çevresini korumak, muhafaza et-
mek, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal ve ekonomik eşitliği belli bir düzeye 
kadar teşvik etmekle ilgilidir. Bu durum, bir noktada birbirine yaklaşma ya da 
farkın azalması süreci olarak kavramsallaştırılabilir. Buradaki sorun, düşünsel ve 
eylemsel açıdan dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmek için gerekli olan öl-
çütün ne olduğudur. Bu ölçüt ekolojik ve sosyo-politik kavramlarla açıklanabilir 
(Blewitt, 2008: 13).
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Genel tanımlar doğrultusunda sürdürülebilirliğin hedeflerinin şekilsel gösteri-
mi aşağıdaki gibidir:

Sürdürülebilir kalkınma, gezegenin doğal çevresini korumak, muhafaza 
etmek, ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal ve ekonomik eşitliği belli bir düzeye 
kadar teşvik etmekle ilgilidir. Bu durum, bir noktada birbirine yaklaşma ya da 
farkın azalması süreci olarak kavramsallaştırılabilir. Buradaki sorun, düşünsel ve 
eylemsel açıdan dünyamızı daha iyi bir yer haline getirmek için gerekli olan 
ölçütün ne olduğudur. Bu ölçüt ekolojik ve sosyo-politik kavramlarla açıklanabilir 
(Blewitt, 2008: 13). 

Genel tanımlar doğrultusunda sürdürülebilirliğin hedeflerinin şekilsel 
gösterimi aşağıdaki gibidir: 

 
Şekil 1: Sürdürülebilirliğin Hedefleri  

Yukarıdaki şekilsel gösterimde sürdürülebilirliğin nihai hedefi, çevre ile 
ekonomik gelişimin birleştirilerek refah toplumuna ulaşılması ve bunun 
sürdürülebilirliğinin sağlanması için hedef ve aşamaların belirlenmesidir. 

Sürdürülebilir kalkınma, insanın ve diğer yerel canlı türlerinin Dünya 
üzerindeki uzun vadeli yerleşimini sürdürme yeteneği olarak tanımlanabilmekle 
birlikte (Roosa, 2007: 45);  

1. Çevre açısından güvenli, ekolojik olarak uygun fiziksel gelişim için bir fırsat, 
2. Doğal kaynakların verimli kullanımı, 
3. İnsanlık durumunun iyileştirilmesine, mevcut ve gelecek nesiller için fırsat 

eşitliğine izin veren bir çerçeve, 
4. Yönetilebilir kentsel büyüme olarak da tanımlanabilir. 

Sürdürülebilirlik

İnsanlar

Çevre

Ekonomi

Enerji

Kirliliğin Azaltaılması

Geri Dönüşüm

Yeşil Düşünce

Refah

Şekil 1: Sürdürülebilirliğin Hedefleri 

Yukarıdaki şekilsel gösterimde sürdürülebilirliğin nihai hedefi, çevre ile eko-
nomik gelişimin birleştirilerek refah toplumuna ulaşılması ve bunun sürdürülebi-
lirliğinin sağlanması için hedef ve aşamaların belirlenmesidir.

Sürdürülebilir kalkınma, insanın ve diğer yerel canlı türlerinin Dünya üzerin-
deki uzun vadeli yerleşimini sürdürme yeteneği olarak tanımlanabilmekle birlikte 
(Roosa, 2007: 45); 

1. Çevre açısından güvenli, ekolojik olarak uygun fiziksel gelişim için bir 
fırsat,

2. Doğal kaynakların verimli kullanımı,

3. İnsanlık durumunun iyileştirilmesine, mevcut ve gelecek nesiller için fır-
sat eşitliğine izin veren bir çerçeve,

4. Yönetilebilir kentsel büyüme olarak da tanımlanabilir.
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Sürdürülebilir kalkınma, sadece ekonomik büyümenin sürdürülmesi anlamına 
gelmemektedir. Çünkü ekonomik büyüme için gerekli olan artan miktardaki kay-
nak talebinin sınırlı kapasiteye sahip olan ekosistem tarafından karşılanmasını ve 
ekonomik büyümenin sürdürülmesini imkânsız kılmaktadır. Temel insan ihtiyaç-
larını karşılama kapasitesini yitiren zarar görmüş ekosistemler, ekonomik kalkın-
ma ve sosyal adalet fırsatlarını da kapatmaktadır. Sağlıklı bir toplum, ekolojik 
sürdürülebilirliğe, ekonomik kalkınmaya ve sosyal adalete eşit derecede önem 
vermelidir. Çünkü bu hususların hepsi birbirini karşılıklı olarak güçlendirmekte-
dir (Marten, 2001: 9).

Sürdürülebilir bir kalkınma anlayışı ile sürdürülebilir çevre anlayışı aynı doğ-
rultuda hareket etmektedir. Çünkü doğal kaynakların sürdürülebilirliğinin sağlan-
ması bu şekilde mümkün olabilecek ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanmasına 
etki edebilecektir. Mevcut kaynakların kullanım hızının, kaynakların yenilenme 
hızından daha düşük olması gerekmektedir. Bu sayede biyoçeşitlilik, insan ve 
canlı sağlığı, hava, su ve toprak kalitesi ve doğal yaşamın korunması mümkün 
olabilecektir (Kaypak, 2011: 26).

Sürdürülebilir kalkınma analizi, ormanlar, balıkçılık, su, maden yatakları ve 
genel olarak çevre gibi mevcut doğal kaynak stokunun değeri olarak tanımlanan 
doğal kaynakları bir doğal sermaye biçimi olarak kabul etmesi nedeniyle standart 
büyüme ve kalkınma ekonomisinden farklılık göstermektedir (Asefa, 2005: 1). 

Sürdürülebilir kalkınmanın uygulanabilir bir stratejiye dayalı gerçekçi bir he-
def olmasını sağlamak için özen gösterilmesi gerekmektedir.  Buradaki önemli 
soru, sürdürülebilir kalkınmanın sadece yol gösterici bir ilke olarak mı kalaca-
ğı, yoksa insan refahını iyileştiren ve çevresel bozulmayı önleyen uygulanabilir 
stratejiler mi üreteceğidir. Sürdürülebilir kalkınma, temel bir hedef olarak kabul 
edildiğinde, sorunlar ortaya çıktıktan sonra kriz yönetimi uygulamak tehlikeli 
olabilir. Çünkü sorunlar ortaya çıktıktan sonra bunların çözülmesi kolay olma-
yabilir.  Hatta bu sorunlar sürdürülebilirliği tehlikeye atabilir. Bu konular 1992 
Dünya Zirvesi’nde de tartışılmış, ancak geçen bu sürede çözülemeyen konular 
olarak kalmıştır. Sürdürülebilir kalkınma, bir hedef olarak yönetimsel sağduyuyu 
ve genellikle süreklilik arz edecek biçimde insan refahını kapsamaktadır. Ancak, 
bazen uzun vadeli insan refahını sağlama ya da mevcut refahı koruma amaçları-
nı geçersiz kılan durumlar yaşanabilmektedir (Barrow, 1999: 9-13). Bu sebeple 
karar verici mekanizmaların bu konuda dikkatli ve çevreye duyarlı politikalar 
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üretmeleri gerekmektedir. Bu çerçevede geliştirilen yeni yaklaşımlar ve farklı 
bakış açılarını içeren stratejiler sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir kalkınmayı 
destekleyen yenilikçi fikirler olarak son derece önemlidir. 

Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasında  
Farklı Uygulamaların Etkisi

Günümüzde sürdürülebilir kalkınma yaklaşımı, doğal kaynakların kullanı-
mında daha etkin davranmak ve refah düzeyini arttırıcı bir yaşam oluşturmak 
için büyük önem arz etmektedir. Özellikle, çevresel tahribatın bir sonucu olarak 
yaşanmakta olan küresel ısınma ve iklim değişikliği ile beraberindeki diğer küre-
sel riskler sürdürülebilirliği daha önemli ve gerekli hale getirmektedir. Bu neden-
le, doğal kaynakların etkin ve verimli kullanılması, tüketim-kullanma dengesinin 
gözetildiği bir anlayışın dikkate alınması ve bugün olduğu kadar gelecekte de 
ekonomik ve sosyal yaşamda refaha ulaşmak için bu yönde farklı görüşleri ve dü-
şünceleri gündeme getirmiştir. Tüketim-kullanım dengesinin gözetilmesi doğal 
kaynakların korunmasında ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesinde son derece 
etkili olmaktadır.

1970’li yıllardan itibaren iktisadi büyüme odaklı politikaların çevre ve toplum 
üzerindeki yıkıcı etkisinin şiddetle hissedilmeye başlanmasının, dünyada klasik 
büyüme ve kalkınma politikalarının yeniden değerlendirilmesine sebep olduğu 
görülmektedir. Özellikle, dünya ekonomisinin içine düştüğü ekonomik, toplum-
sal ve ekolojik krizden çıkış için ve gelecekte daha güvenli bir yaşamın sürdürü-
lebilmesi için yeni düşünceler ve farklı bakış açıları akademik düzeyde tartışılmış 
ve böylece zaman içinde gündelik yaşamda uygulamalar düzeyinde de yer bul-
muştur (Yalçın, 2016: 750). 

Özellikle uzunca bir süre etkili olan üretime ve tüketime dayalı bir ekonomik 
büyümeyi hedefleyen görüşün çevresel etkiler karşısındaki duyarsızlığı ve kirlilik 
oluştuktan sonra giderilmesi yönünde tedbirlerin oluşturulması anlayışı sürdü-
rülebilirlikle tezat teşkil etmiştir. Doğal kaynakların sınırlı olduğu ve çevrenin 
kendini yenilemesinin imkansız olması ve yenileme hızının çok düşük olması ko-
nunun artık farklı bir bakış açısıyla değerlendirilmesine neden olmuştur. Aslında, 
maliyetlere kirletenlerin katlanması ya da kirlilik maliyetinin tazmin edilmesine 
dayanan bir sistemin işlerliği çok mümkün olmamaktadır. Ancak, zaman içinde 
çevre duyarlılığının oluşturulması, ekonomik büyümede çevresel değerleri ele 
alan bir yapısal dönüşüm sağlanması ve yenilikçi fikirler daha önemli hale gel-
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miştir. Buradaki en önemli husus, tüm yaşamın ve iktisadi faaliyetlerin bir sonucu 
olan çevresel tahribatın sonraki süreçte ekonomik ve toplumsal refahı sağlamada 
olumsuz etkiler yaratacağıdır. Bu nedenle, sürdürülebilirlik yaklaşımı ekonomik 
ve toplumsal refahın sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren, çevresel sorunları ve süreçleri anlaya-
bilmek için bu sorunları ve süreçleri sadece teknik ve ekonomik boyutlarıyla ele 
almanın yeterli olmayacağı, bu sorunların daha kapsamlı biçimde ve toplumsal 
boyutlarıyla ele alınmasının gerekliliği önemli bulunmuştur. Bu sebeple 1970’li 
yıllarda ortaya çıkan çevre sosyolojisinin, çevresel sorunların toplumsal boyutla-
rının anlaşılması açısından da çok önemli bir süreç oluşturduğu ifade edilmekte-
dir (Tuna, 2015: 292 aktaran Muğan Ertuğral, 2018: 124). Çevre konusunun eko-
nomik, sosyal, teknik ve toplumsal boyutları itibariyle değerlendirilmesi konuya 
farklı bakış açılarını ve yaklaşımları getirmiştir. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler, hızlanan sanayileşme, giderek yok olma 
tehlikesi ile karşı karşıya kalınan doğal kaynaklar ve bütün bunların üzerinde hızla 
artan nüfus baskısı, 21. yüzyılda gelecek konusundaki çevresel endişeleri hisset-
tirmektedir (Baykal ve Baykal, 2008: 3). Çevre kirliliği, küresel ısınma ve iklim 
değişikliği vb. tehditler hızla yaşam için sorun teşkil etmektedir. Bu tehditler, eko-
nomik ve sosyal yaşamı son derece olumsuz etkilemektedir. Buna karşı alınacak 
önlemler çerçevesinde, ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği endişesiyle 
küresel ölçekte sera gazı emisyonunun azaltılmasına yönelik bir tutum oluşturula-
mamaktadır. Gelecekte daha büyük sorunların yaşanması söz konusu olduğundan 
bu konunun öncelikle ele alınması gerekmektedir. Son yıllarda bu sorunun hissedil-
meye başlaması nedeniyle, Birleşmiş Milletler öncülüğünde başlayan ancak ülkele-
rin üzerinde yeterli uzlaşmaya varamadığı girişimler olmuştur. 

Henüz yeterli olduğunu ve olumlu sonuçlar alındığını söyleyememekle birlikte, 
bu girişimler gelecek için önemli gelişmelerin başlangıcını oluşturmaktadır. Çevre-
sel ve sosyal bakımdan önemli ve radikal çabalar uygulamada uzun dönemli olarak 
yer almalıdır. Bu doğrultuda, Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansla-
rında yıllar itibariyle çevre, kalkınma, insan yerleşimleri, refah ve yoksulluğa karşı 
çözüm konularına yer verilmeye başlanmıştır. Bu konferanslar sayesinde, farklı ba-
kış açıları getirilerek yeni katkılarla ve farklı yaklaşımlarla mevcut sorunun çözü-
müne yönelik önlemler geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu yaklaşımların temelini doğal 
ve çevresel kaynaklara yönelik stratejiler oluşturmaktadır. 
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Yeşil Ekonomi

1960’lı yıllardan sonra ortaya çıkan yeşil düşünce akımının iktisadi temellere 
dayalı şekli olarak ele alınan yeşil ekonomi anlayışı, 2012 yılında Brezilya’da 
gerçekleştirilen ve Rio+20 adıyla da anılan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir 
Kalkınma Konferansı ile üzerinde daha fazla konuşulan bir konu olmuştur. 1992 
yılında da Rio’da düzenlenen ve sürdürülebilir kalkınma konusunun önemle ele 
alındığı Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı’ndan 20 yıl sonra 
düzenlenen konferansta yeşil ekonomi kavramı yer almıştır (Özçağ ve Hotunlu-
oğlu, 2015: 313). Konferansa katılan ülkeler tarafından “yeşil ekonomi” yakla-
şımı benimsenmiştir. Yeşil ekonomi anlayışı, sürdürülebilir kalkınmanın gerçek-
leşmesini sağlayacak ekonomi modeli olarak oluşturulmuş ve ileri sürülmüştür. 
Yeşil ekonominin özünü, aynen sürdürülebilir kalkınmada olduğu gibi, ekonomik 
gelişmenin sürdürülmesi, çevrenin korunması ve toplumsal adaletin sağlanması 
ilkeleri oluşturmaktadır (Keleş ve Hamamcı ve Çoban, 2015: 178).

Yeşil ekonomi, büyüme, sosyal ilerleme ve çevre yönetimine katkıda bulunan 
bir ekonomik düzenlemedir (Mathai ve Parayil, 2012: 52 aktaran Demirtaş, 2017: 
112). Özellikle, ekonomik ve çevresel sorunlar sürdürülebilir kalkınma ve yeşil 
ekonomi olarak ortaya atılan kavramlar kapsamında çözüm için önemli yakla-
şımlar olmaktadır. Ancak sürdürülebilir kalkınma ve yeşil ekonomi yaklaşımı, 
ekonomik bir çözümün ötesinde toplumsal kalkınmanın sürdürülebilir olarak 
sağlanması konusunda önem arz etmektedir. 

Yeşil ekonomi, çevre kaynaklı oluşan riskleri azaltırken toplumda yaşayan 
bireyler için daha eşit ve adil bir yaşamı umut eden bir yaklaşım olarak tanım-
lanmaktadır. Yeşil ekonomi anlayışına göre sosyal ve çevresel ihtiyaçlar maddi 
kazançların önünde yer almaktadır (Demirtaş, 2017: 107-108). İnsanı ve çevreyi 
kapsayan bir ekonomik yaklaşım olarak yeşil ekonomi, çevre kirliliği ve sonuçla-
rına karşı bir strateji olarak doğal kaynakların daha verimli kullanımının sağlan-
ması bakımından önemli bir yaklaşımdır. Uluslararası kuruluşların yeşil ekonomi 
ve yeşil büyüme kavramlarına ilişkin ifadeleri aşağıdaki gibidir:

•	 UNEP, yeşil ekonomiyi, çevresel riskleri ve ekolojik kıtlıkları önemli ölçü-
de azaltırken, insan refahını ve sosyal eşitliği iyileştiren bir ekonomi olarak 
tanımlamaktadır (UNEP, 2011:2).

•	 Birleşmiş Milletler yeşil ekonomiyi, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanma-
sı ve yoksulluğun ortadan kaldırılması için önemli araçlardan biri olarak 
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görmüştür. Ayrıca yeşil ekonominin, sosyal katılımın arttırılmasına, insan 
refahının iyileştirilmesine ve ekosistemlerin sağlıklı işleyişini sürdürürken 
herkes için istihdam ve insana yakışır iş fırsatları yaratılmasına katkıda 
bulunması gerektiğine vurgu yapmıştır (BM, 2012: 14).

•	 OECD’ye göre yeşil büyüme, doğal kaynakların refahımızın dayandığı 
kaynakları ve çevresel hizmetleri sağlamaya devam etmesini sağlarken, 
ekonomik büyümeyi ve kalkınmayı teşvik etmek anlamına gelir. Bunu 
yapmak için, sürdürülebilir büyümeyi destekleyecek ve yeni ekonomik fır-
satlara yol açacak yatırımları ve yenilikleri hızlandırmalıdır (OECD, 2011: 
4).

•	 Dünya Bankası yeşil büyümeyi, gelişmekte olan ülkeleri arzu ettikleri re-
fah düzeyine getirmek için gereken hızlı büyümeyi, yoksulluk içinde ya-
şayan insanların ihtiyaçlarını ve daha iyi yönetilen bir çevre zorunluluğu 
ile uzlaştırmanın tek yolu olarak görmekte ve sürdürülebilir kalkınmaya 
ulaşmak için hayati bir araç olarak değerlendirmektedir (WB, 2012: xi).  

Yukarıda yer alan ifadeler ve ortak bir vizyon ile Küresel Yeşil Büyüme Ensti-
tüsü (GGGI), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Birleşmiş Mil-
letler Çevre Programı (UNEP), Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü (UNI-
DO) ve Dünya Bankası ortaklığı ile 2012 yılında Yeşil Büyüme Bilgi Platformu 
(GGKP) kurulmuştur. Platform, üst düzey temsilcilerden oluşan bir Yönlendirme 
Komitesi tarafından yönetilmektedir. Platformda yer alan 14 sektörden birisi de 
turizmdir (GGKP, 2021).

Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilir Turizm

Turizm, özellikle 1980’li yıllardan itibaren sürdürülebilir turizm, yeşil turizm, 
ekolojik turizm gibi kavramları bünyesine katarak çevre ile olan ilişkisini daha 
olumlu bir boyuta taşımıştır. Sürdürülebilir turizm kapsamında ele alınan ekolo-
jik politikalar hem ülke turizm politikalarını hem de turizm sektöründe yer alan 
işletmeleri önemli şekilde etkilemiştir (Gedik, 2018: 107). Dünya Turizm Örgü-
tü, Yerel Gündem 21 kapsamında sürdürülebilir turizmi, “bugünkü turistlerin ve 
ziyaret edilen bölgelerin gereksinimini karşılarken, bu bölgelerin gelecek için 
de korunması ve fırsatların iyileştirilmesi” şeklinde tanımlamıştır (Sonuç, 2014: 
15). UNEP, sürdürülebilir turizm hedeflerini Ekonomik Uygulanabilirlik, Yerel 
Refah, İstihdam Kalitesi, Sosyal Eşitlik, Ziyaretçi Memnuniyeti, Yerel Kontrol, 
Toplum Sağlığı, Kültürel Zenginlik, Fiziksel Bütünlük, Biyolojik Çeşitlilik, Kay-
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nak Verimliliği, Çevresel Saflık olarak on iki başlık altında toplamıştır (UNEP, 
2005: 25-45). Bu hedefler sürdürülebilir turizmin gelişiminin sadece çevresel de-
ğil sosyal ve ekonomik boyutlarının da olduğunu göstermektedir. Sürdürülebilir 
turizm, yerel yönetimlerin, yerel halkın ve turizm mal ve hizmet üreticilerinin 
karar alma süreçlerinde yer aldığı, bölgede yeni istihdam olanaklarının yaratılma-
sına ve bölge halkının gelir seviyesinin yükselmesine imkan sağlayan, bölgenin 
tarihi ve kültürel değerlerini koruyan ve kullanan, doğal kaynakları verimli kulla-
nan ve doğal çevrenin kirlenmesini önleyici tedbirler alan bir kalkınma şeklidir. 

Sürdürülebilir turizm, sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması, yoksulluğun or-
tadan kaldırılması ve ekosistemlerin korunması gibi önemli amaçları olan yeşil 
ekonominin gerçekleşmesinde etkili bir rol oynamaktadır. Turizmin gelişme gös-
terdiği bölgelerde sürdürülebilir yaklaşımlar, turizm işletmelerinin sürdürülebilir 
uygulamaları, sürdürülebilir turizm projeleri bu rolün etkisini daha da arttırmak-
tadır. Bu kapsamda 1990’lı yıllardan itibaren önem kazanan sertifikasyon prog-
ramları, yeşil etiket uygulamaları çevreye duyarlı turizm işletmelerinin sayısını 
giderek arttırmıştır. Turizm sektöründe dünya çapında 150’den fazla kalite etiketi 
bulunmaktadır. Sürdürülebilir turizm alanında kullanılan etiketler ve sertifika ör-
nekleri aşağıdaki yer almaktadır (ECOTRANS, 2016: 14-36): 

Tablo 1: Sürdürülebilir Turizm Alanında Kullanılan Etiketler ve Sertifika Ör-
nekleri

Biosphere Sustainable Certification

Earthcheck 

Green Globe 

Green Key 

Travelife 

Blaue Schwalbe 

Tourcert

Eu Ecolabel 

Certification For Sustainable Tourism 

Rainforest Alliance Certificate

Blue Flag 

Yeşil Yıldız

Green Tourism Business Scheme 

İbex Fairstay 

Legambiente Turismo 

Nordic Swan 

Österreichisches Umweltzeichen 
Für Tourismus 

Viabono 

Ecotourism Kenya’s Eco-Rating 
Scheme 

Fair Trade Tourism 

Eco Certification Program 

Green Leaf Foundation 
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Sürdürülebilir turizm uygulamaları içinde yer alan sertifikalara ve etiketlere 
sahip olan işletmelerin sayısı giderek artmakta ve güncel gelişimlere göre bu bel-
gelerin içerikleri değişmektedir. Bu uygulamalar, çevre bilincinin oluşması için 
yerli halka yönelik hazırlanan eğitim programı, turistlerin görebileceği alanlarda 
sergilenen bilgilendirme notları, çevre temizliği, atık yönetimi, kıt kaynakların 
verimli kullanımı, bölgedeki doğal ve kültürel dokuların korunması gibi sadece 
çevreye yönelik değil sosyal, ekonomik ve kültürel konuları da kapsamına al-
maktadır (Tablo 1). 

Sürdürülebilir turizm uygulamaları içinde önemli bir yer tutan diğer bir konu 
da yenilenebilir enerji kullanımıdır. Yenilebilir enerji, geleneksel enerji kaynak-
larına oranla daha az çevreye zarar veren hatta zarar vermeyen, kökeninde fosil 
bulunmayan, yeryüzünde hazır halde bulunan ve süreklilik gösteren genellikle 
dünyada belirli bir üretim zamanına ihtiyaç duyulmadan sağlanabilen kaynaklar-
dır (Adıyaman, 2012: 36). Ana kaynağını çevrenin oluşturduğu, doğa ile iç içe 
olan turizm endüstrisinin, doğal kaynakların sonsuz olmadığının anlaşılması ile 
yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik uygulamaları hız kazanmıştır. Turizm 
endüstrisinin doğal kaynaklar üzerine kurulu olması, turizm işletmelerinin doğal 
kaynakları korumasını ve verimli bir şekilde kullanmasını zorunlu kılmaktadır 
(Dinçer ve Gedik, 2010: 665). 

Turistik tesisler, tüm dünya genelinde ciddi anlamda enerji ve su tüketimine 
neden olan ve fazla kullanıcısı olması nedeniyle hızla eskiyen ve değişime ih-
tiyaç duyan mekânlardır. Günümüzde dünyanın geleceğini tehdit eden küresel 
ısınmanın en önemli aktörleri yapı, turizm ve ulaşım sektörleridir. Turizm sektörü 
dünyadaki SEG ve CO 2 emisyonlarının yaklaşık yüzde 5’ini üretmektedir. Dün-
ya geneline bakıldığında yapılar, temiz su kaynaklarının yüzde 17’sinin, orman 
ürünlerinin yüzde 25’inin ve enerji kaynaklarının yüzde 40’ının tüketiminden so-
rumludur. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, turizm yapıları da yüzde 20 gibi 
bir pay ile bu tüketime ortak olmaktadırlar. Turizm yatırımlarının çevreyi mini-
mum tehdit eder düzeye gelebilmesi için CO 2 ve SEG emisyonlarını bugünkü 
düzeyden yaklaşık yüzde 30-40 aşağı çekmeleri gerekmektedir (Canbay, 2011: 
1). Yeşil oteller, enerji maliyetlerini azalttığı, kayıp ve kaçak nedeniyle enerjinin 
boşa gitmesini engellediği gibi önemli bir pazarlama aracı olarak da bu uygula-
malarını kullanmaktadır. Turizm işletmelerinde özellikle güneş enerjisi, rüzgar 
enerjisi, jeotermal enerji gibi alternatif enerji kaynaklarının kullanımı yaygınlaş-
maktadır.
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Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı bölgelerde katı ve sıvı atık miktarının da 
arttığı görülmektedir. Özellikle iyi bir atık yönetiminin sağlanamadığı bölgelerde 
işletmeler atıklarını toprağa ya da denize atmaktadır. İkincil konutlardan çıkan 
evsel atıklarda yine çevrenin kirlenmesine etki yapan unsurlar arasında yer alır. 
Atıkların bertaraf edilmesi ve/veya dönüştürülmesi için turizmde uygulanabilir 
bir atık yönetimi oluşturulmalıdır.

Yeşil ekonomi kapsamında sürdürülebilir turizmin gelişmesi ve yaygınlaşması 
ile birlikte diğer turizm türlerinin de aynı bağlamda ele alınması önemlidir. Eko-
turizm, kırsal turizm, tarım turizmi gibi turizm türleri çevre ile doğrudan ilişki 
içindedir ve sürdürülebilir kalkınma açısından da değerlendirilir. Bununla birlikte 
deniz turizmi, sağlık turizmi, spor turizmi, kış turizmi, gastronomi turizmi gibi 
diğer turizm türlerinin de sürdürülebilirlik yaklaşımı içinde geliştirilmesi önem-
lidir. Yeşil ekonomi hedeflerinin hayata geçmesi turizmde yapılacak yatırımların 
sürdürülebilir, çevreye duyarlı bütüncül bir yaklaşımla ele alınmasına bağlıdır. 

SONUÇ

Sürdürülebilir kalkınma anlayışı ekonomik büyümenin yanı sıra ekolojik sürdü-
rülebilirliği, sınırlı doğal kaynakların ve çevrenin korunmasını ve sosyal adaletin 
sağlanmasını da amaçlamaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ile sürdürülebilir çev-
re arasındaki dengenin de sağlanması gerekmektedir. Bu ise mevcut kaynakların 
kullanım hızının, kaynakların yenilenme hızından daha düşük olması ile mümkün 
hale gelebilir. Böylelikle, biyolojik çeşitlilik, insan ve diğer canlı sağlığı, hava, su, 
toprak kalitesi, yer altı ve üstü kaynakları ile doğal yaşam korunabilir.

Bu doğrultuda, ekonomik kalkınma ile çevrenin korunmasını birlikte ele 
alan yeşil ekonomi yaklaşımı, ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinde oluşan 
çevresel riskleri azaltma ve toplumda yaşayan bireyler için daha eşit ve daha 
adil bir yaşamı ve kaynak dağılımını öngörmektedir. Ağırlıklı olarak doğal kay-
naklardan ve çevresel değerlerden beslenen turizm açısından da yeşil ekonomi 
yaklaşımının önemi ortaya çıkmaktadır. Ekonomik kalkınma ve büyüme uğruna, 
çevresel değerlerin ve zararların göz ardı edilmesi turizm sektörü açısından arzu 
edilmeyen sonuçlar yaratabilir. Bu nedenle, sürdürülebilir ekonomik büyüme ile 
sürdürülebilir turizmi birlikte ele alan ve yeşil ekonominin gereklerini kapsayan 
uygulamaların bütüncül bir bakışla planlanması ve uygulanması vazgeçilmez bir 
gerekliliktir.
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GİRİŞ

Artan dünya nüfusu, buna bağlı olarak artan yaşam alanları yani kentler ve 
kırsal yerleşimler ile her geçen gün insanoğlunun doğaya verdiği zarar gittikçe 
artmaktadır. Planlı veya plansız şehirleşme, dere yatakları, verimli tarım alanları 
gibi alanların imara açılması, açık ve yeşil alanların azalması gibi fiziksel, hava 
sıcaklıklarının artması ve yağış rejiminin değişmesi gibi iklimsel değişimlerin 
yanında insanların doğadan uzaklaşması gibi sosyal, kentin doğal ve kentsel kim-
liğinin bozulması gibi kültürel sorunlara yol açmaktadır. Bu bozulmaların bütün-
cül etkileşimi ise ekolojik bozulmalara neden olmaktadır.
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Sürdürülebilir Kentler Yaratmada Halk Katılımının Önemi ve Yerel Ölçekte 
Sürdürülebilirlik Arayışları

2018 yılı itibariyle dünya nüfusunun % 55’i kentsel alanlarda yaşarken, 2050 
yılında bu oranın %68 olması öngörülmektedir (Anonim, 2019). Bu durum doğa 
üzerinde belli alanlara çok fazla yüklenilmesine sebep olmaktadır. Kentlerde ki-
şilerin arazi kullanımı, yerleşim alanları, ulaşım, endüstriyel ve tarımsal üretim, 
tüketim ve sosyal faaliyet biçimleri değiştiğinden doğal kaynaklar olumsuz etki-
lenmektedir. Bu olumsuzluklardan en az şekilde etkilenmek amacıyla kentlerde 
ekolojik yaklaşımlar ve sürdürülebilirlik kavramı ön plana çıkmıştır. Kentlerin 
yaşanabilir kılınması ve sürdürülebilir kentlere giden yol ise şüphesiz doğal çevre 
bileşenleri ile uyumlu-doğa ile barışık kentler kurgusundan geçmektedir. Nite-
kim, “kentsel ekoloji” kavramı doğa ile barışık kentler yaratma çabasının karşılı-
ğı olarak literatüre girmiştir (Karadağ, 2009).

Ekolojik anlamda bir habitat olan kent alanlarında doğal çevre bileşenlerinin 
işleyişinden kültürel çevre bileşenlerinin etkilendiği ve kültürel çevre bileşen-
lerinin de doğal çevre bileşenlerini etkilediği şeklinde tanımlanabilen “kentsel 
ekoloji” kavramı ortaya çıkmaktadır (Arslanoğlu 1998, Leitmann 1999, Pacione 
2001). Sürdürülebilirlik ise tüm bu bileşenlerin arasındaki dengenin korunması 
ve doğru değerlendirilmesine dayalı olarak kentin bugünkü ihtiyaçlarına cevap 
verebilmesi ve gelecekteki ihtiyaçlarını karşılaması olarak ifade edilebilir.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTSEL GELİŞME

Sürdürülebilirlik kavramı, ilk kez 1713 yılında Saksonya Krallığı maden ofisi 
şefi Hans Carl von Carlowitz tarafından kullanılmıştır. Carlowitz, ‘‘Sylvicultura 
Oeconomica’’ isimli eserinde, ormanların yok edilmesinin önüne geçmek için 
alınması gereken bazı çevresel tedbirleri ele almıştır (Ulrich, 1999; Akçakaya, 
2016). 1972 yılında Stockholm’de Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda uz-
man çevrelerce tartışılarak gündeme gelmiş, 1987 yılında ise Ortak Geleceğimiz 
(Brundtland) Raporu’nda uluslararası ölçekte tanıtılmıştır. Raporda Uluslararası 
Standardizasyon Örgütü (ISO, 2016) sürdürülebilirliği “gelecek nesillerin kendi 
ihtiyaçlarını karşılama yeteneklerinden ödün vermeden bugünün ihtiyaçlarının 
karşılandığı çevresel, sosyal ve ekonomik yönleri içeren küresel sistem olarak 
tanımlamakta ve bu “sürdürülebilir kalkınma hedefi” olarak ifade edilmektedir 
(ISO, 2016; Shamout, Boarin ve Wilkinson, 2021). Yine bu raporda, sürdürüle-
bilir kalkınma kavramı üzerinde yoksulluk ve çevre üzerindeki baskıları, nüfu-
sun hızla artması ve yoğunlaşmasının yaşam kalitesinin artmasını engellemesi, 
çevre kaynaklarının aşırı şekilde tüketilmesi ile kentsel sorun, kentsel büyüme, 
kentlerin kontrolsüz yayılması gibi sorunlar incelenerek kentsel sürdürülebilirlik 
vurgulanmıştır (Kocaoğlu ve Sert, 2018).
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VanGeenhuisen ve Nijkamp (1994)’ün yaklaşımıyla sürdürülebilir kentler; 
“süreklilik içinde değişimi sağlamak amacıyla sosyo-ekonomik çıkarların çevre 
ve enerji ile ilgili kaygılarla uyumlu hale getirildiği kentler” dir (Eke, 2000).

Kontrol edilemez şekilde büyüyen kentler, özellikle az gelişmiş ve gelişmekte 
olan ülkelerin geleceğini tehdit etmekte, öte yandan gelişmiş ülkelerin “mega” 
kentleri de yayılma, kirlilik, ulaşım, sosyal ayrışma gibi önemli sorunların kay-
nağını oluşturmaktadır. Bu kaotik durum karşısında yegâne çözüm ise sürdürüle-
bilir gelişme politikalarının, kentleşme ile örtüştürülmesidir (Yazar, 2009).

Kentsel mekânlarda doğal çevre süreçleri ile toplumsal süreçlerin iç içe geç-
mişliği ve etkileşimi çok güçlü bir ilişkiler sistemini oluşturmaktadır. Bir mekan 
organizasyonu ve ekolojik sistem olarak kent çok sayıda doğal ve kültürel alt 
sistemleri bünyesinde barındırmaktadır. Kentteki her toplumsal yada kültürel sü-
reç, belli bir çevresel etki doğurduğu gibi, her çevresel etki de belli bir toplumsal 
tepki doğurmaktadır (Rees 1997, Muttagi 1998, Hamm 1998, Leitmann 1999, 
Harwey 2003, Pickeet vd. 1997). Bu nedenle, kent ekosistemi, çok boyutlu ilişki-
ler demetinden veya çok sayıdaki kültürel ve mekânsal süreçlerden oluşmaktadır. 
(Robson 1969, Mcintyre-Knowles-Hope 2000). Sürekli girişim içinde olan insan, 
ekolojik sistemin değişiminden ve gelişiminden sorumludur. İnsan isteklerinin 
niteliği ve fiziksel çevrenin yapısı ekolojik ilişki sistemini oluşturmaktadır (Man-
suroğlu, Kınıklı ve Saatçi, 2012). 

Kentlerin sürdürülebilirliği kentte yaşayan toplumların sürdürülebilirliği ola-
rak tanımlanabilir. İnsanlar yaşadıkları mekândan etkilenip aynı şekilde mekânı 
da etkilemektedir. Kentlerde sürdürülebilirliğin sağlanması kentte yaşayan top-
lumların yaşam kalitelerini yükselterek gelecek nesillere de bunu aktarmakla 
mümkündür. Sürdürülebilir kentsel gelişim, sürdürülebilir toplumsal kalkınmay-
la paralel olarak düşünülmelidir. Ayrıca sürdürülebilir kalkınma için halkın karar 
almada etkin katılımının sağlanması gerekliliği vardır. Bu da ancak halkın sürdü-
rülebilirliğe olan bakışının değişmesi, bilinç düzeyinin ve farkındalığının artması 
ile mümkündür.

Toplumun gerek toplumsal olarak gerekse bireysel olarak yapabileceği birçok 
eylem bulunmaktadır. Bu eylemler; çöp ayrıştırma, toplu taşıma seçeneklerinin 
veya bisiklet ve yaya erişiminin sağlanarak fosil yakıtların kullanımının azal-
tılması, yapılarda ısı yalıtımı yapılarak enerji korunumunu sağlamak, ekolojik 
malzemeler kullanmak sürdürülebilir tasarım kriterleri ile güneşin doğal ısısını 
ve ışığını kullanmak, açık ve yeşil alanları korumak ve yapılaşma oranını asgari 
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düzeye indirmek, atıl alanları kullanılabilir veya üretilebilir yeşil alanlara dönüş-
türmek, yeşil çatı sistemlerini tercih etmek, yağmur sularını toplamak, elektrik 
ve su tüketiminde bilinçli davranarak gereksiz tüketimleri ortadan kaldırmak vb. 
olarak sayılabilir. 

Mahalle düzeyinde başlayacak olan bu farkındalıklarla insanların evde ko-
layca yapabileceği tasarruflar hem kendi ekonomilerine hem de çevreye yarar 
sağlayacaktır.

Bu bağlamda, çalışmada yerel halkın günlük yaşam pratiklerinin içinde bi-
linçli veya bilinçsiz olarak sürdürdüğü davranışlarının sürdürülebilirlik kapsa-
mında araştırılması amaçlanmıştır. 

MATERYAL VE YÖNTEM

Çalışma alanı olarak Kocaeli İli İzmit İlçesi olarak belirlenmiştir. Kocaeli, 
Marmara Bölgesi’nin Çatalca-Kocaeli Bölümü’nde yer alır. Doğu ve güneydoğu-
da Sakarya, güneyde Bursa illeri, batıda Yalova ili, İzmit Körfezi, Marmara Deni-
zi ve İstanbul ili, kuzeyde de Karadeniz’le çevrilidir. Kocaeli İli’nin yüzölçümü 
3.505 km²dir. 2021 yılı itibariyle nüfusu 1.997.258’dir. İlin yıllık nüfus artış hızı 
%2,26’dır. Türkiye’nin en kalabalık 10. ilidir.

İzmit İlçesi Kocaeli İli’nin merkezinde yer almakta olup Kocaeli İli’nin mer-
kez ilçesidir. İzmit´in yüzölçümü; 18,71 km²; belediye sınırları, 39,33 km²; müca-
vir alan olmak üzere toplam 58,04 km²;´dir. Asya ile Avrupa´yı birleştiren önemli 
bir yol kavşağında bulunmaktadır. Doğal bir liman olan İzmit Körfezi işlek bir 
denizyoludur. 2021 yılı itibariyle nüfusu 365.893’tür (Url 1). 

Çalışma alanı olarak İzmit İlçesi’nden sosyo-ekonomik düzeyi düşük beş ma-
halle seçilmiştir. Bu mahalleler; 28 Haziran Mahallesi, Mehmet Ali Paşa Mahal-
lesi, Topçular Mahallesi, Gültepe Mahallesi, Turgut Mahallesi olarak belirlen-
miştir. 

28 Haziran Mahallesi; toplam nüfusu 9.741 kişi olup nüfusun 4.763’ü kadın, 
4.978’i ise erkeklerden oluşmaktadır. Nüfusun %62.4’ü ilk ve ortaöğretim eğiti-
mi, %17.8’i üniversite eğitimi almıştır. %19.8’si ise öğrenim görmemiştir.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi; toplam nüfusu 11.175 kişi olup nüfusun 5.538’i 
kadın, 5.637’si ise erkeklerden oluşmaktadır. Nüfusun %71.1’i ilk ve ortaöğretim 
eğitimi, %7’si üniversite eğitimi almıştır. %21.9’u ise öğrenim görmemiştir.
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Topçular Mahallesi; toplam nüfusu 8.552 kişi olup nüfusun 4.271’i kadın, 
4.281’i ise erkeklerden oluşmaktadır. Nüfusun %60.6’sı ilk ve ortaöğretim eğiti-
mi, %17.2’si üniversite eğitimi almıştır. %22.2’si ise öğrenim görmemiştir.

Gültepe Mahallesi; toplam nüfusu 3.495 kişi olup nüfusun 1.691’i kadın, 
1.804’ü ise erkeklerden oluşmaktadır. Nüfusun %68.4’ü ilk ve ortaöğretim eğiti-
mi, %16.6’sı üniversite eğitimi almıştır. %21’i ise öğrenim görmemiştir.

Turgut Mahallesi; toplam nüfusu 7.813 kişi olup nüfusun 3.915’i kadın, 3898’i 
ise erkeklerden oluşmaktadır. Nüfusun %69’u ilk ve ortaöğretim eğitimi, %13.8’i 
üniversite eğitimi almıştır. %17.2’si ise öğrenim görmemiştir.

Bu kapsamda araştırma alanı olarak İzmit İlçesi’nde belirlenen sosyo-ekono-
mik düzeyi düşük beş mahallenin muhtarlarıyla görüşmeler ayarlanmıştır. Tüm 
muhtarlara yöneltilmek üzere ortak sorular belirlenerek röportajlar yapılmıştır. 
Seçilen mahalleler de gözlemler yapılarak, fotoğraflar çekilmiştir. 

Çalışma kapsamında öncelikle mahallelerde sürdürülebilirlik adına gündelik 
hayatta yapılabilecekler ile ilgili gerekli araştırmalar yapılmıştır. Bu kapsamda 
yerel yönetimlerin en alt basamağı olan muhtarlarla görüşmeler ayarlanmıştır. 
Örnek alan olarak seçilen Kocaeli İli İzmit İlçesi’nde sosyo-ekonomik düzeyi 
düşük beş mahallenin muhtarlarıyla tüm muhtarlara yöneltilmek üzere hazırla-
nan ortak sorular sorularak röportajlar yapılmıştır. Aynı zamanda bu mahallelerde 
yerinde gözlem ve arazi çalışmaları yapılarak, sürdürülebilirlik kapsamında bu 
düzeydeki sosyo-ekonomik yapıda farkındalıklar belirlenmeye çalışılmıştır. Ma-
halle muhtarlarıyla özellikle çöp ayrıştırma, yapılarda kullanılan yakıt tipi ve ısı 
yalıtımı, elektrik ve su tüketimi, yağmur sularının toplanması ve kullanımı, açık 
ve yeşil alanların varlığı, korunması ve kullanımı, yeşil çatı varlığı, dönüştürüle-
bilecek atıl veya boş alanlar, toplu taşıma ve yürünebilirlik kapsamında sorular 
sorulmuştur.

BULGULAR 

Araştırma kapsamında 28 Haziran, Mehmet Ali Paşa, Topçular, Gültepe ve 
Turgut mahallelerinin muhtarlarıyla görüşmeler yapılmıştır.

4.1. 28 Haziran Mahallesi

28 Haziran Mahallesi (Şekil 1) muhtarı ile mahallelerde sürdürülebilirlik kav-
ramı üzerine görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşme şu şekildedir;
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•	 Mahallenizde çöpler ayrıştırılıyor mu?

Çöpler ayrıştırılmaktadır ve mahallemizde geri dönüşüm kutuları yer almak-
tadır. İnsanlarımız bu konuyla ilgili gittikçe bilinçlenmeye başladılar.

•	 Mahalledeki yapılarda ısınma ve diğer ihtiyaçlar için kullanılan yakıt tipi 
nedir?

Yapılarda kullanılan yakıt tipi %85 oranında doğalgazdır.

•	 Açık ve yeşil alanların mahalle halkı tarafından kullanılması ve korunması 
ne durumdadır?

Mahallemizdeki parkları halkımız kullanıyor ancak korunması konusunda pek 
bilinçli değiller.

•	 Yapılardaki ısı yalıtımı ne durumdadır?

2009’dan sonra başlayan kentsel dönüşümle birlikte yeni yapılan yapılarda 
ısı yalıtımı mevcuttur bu da yaklaşık olarak %40 oranındadır.

•	 Yeşil çatı bulunuyor mu ve insanların evlerinde bitki yetiştirme durumu 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yeşil çatı bulunmamaktadır ancak balkonlarda bitki yetiştiren insanlar az da 
olsa vardır.

•	 Mahallenizde dönüştürülebilecek atıl veya boş alanlar mevcut mu?

Özel mülk olarak boş alanlar var ancak kişiler yapı yapmak için kullanmayı 
planlamaktadırlar.

•	 Mahalledeki insanların toplu taşıma kullanım oranı ne durumdadır ve yü-
rüyerek işlerini halledebilecekleri bir ortam mevcut mu? Bisiklet kiralama 
noktaları bulunuyor mu?

Mahallemizde %85 oranında insanlar şahsi araçlarını kullanmaktadır. Ma-
hallemiz merkeze ve tramvay yoluna yakındır. İnsanlar yürüyerek ve toplu taşı-
mayı kullanarak kolayca işlerini halledebilecek konumdadırlar ancak şahsi araç-
lara yönelim oldukça fazladır. Kış aylarında toplu taşımaya rağbet daha fazladır. 
3 adet bisiklet kiralama noktamız mevcuttur.

•	 Yağmur sularının durumu nedir? Toplanıp geri kazanılması durumu görü-
lüyor mu?

Yağmur suları ve atık sular direkt olarak Marmara Denizi’ne dökülmektedir. 
Geri dönüşüm durumu mümkün değildir.
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•	 Çöp toplama etkinlikleri yapılıyor mu veya yapılabilir mi?

1994-1999 yılları arasında bu tarz etkinlikler yapılmaktaydı fakat şuan da 
yapılmamaktadır. Mahallenin çöpleriyle belediye ilgilenmektedir. Tekrardan bu 
tarz bir etkinlik düşünmüyoruz.

•	 Elektrik ve su tüketimiyle ilgili kullanım ne durumdadır? Bilgilendirme 
düşünülebilir mi?

İnsanlarımız elektrik ve suyu sabah açıp akşam kapatmaktadırlar yani yoğun 
bir kullanım söz konusudur. Belediyeyle ortak bir çalışma yapılarak bilgilendir-
me düşünülebilir.

      

Şekil 1. 28 Haziran Mahallesi’nden görünümler

4.2. Mehmet Ali Paşa Mahallesi

Mehmet Ali Paşa Mahallesi (Şekil 2) muhtarı ile mahallelerde sürdürülebilir-
lik kavramı üzerine görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşme şu şekildedir;-

•	 Mahallenizde çöpler ayrıştırılıyor mu?

Mahalleli bu konuda bilinçli değil. Geri dönüşüm kutuları mahallemizde pek 
yer bulmadı. İnsanlarımız çöplerini çöp kutularına atmaktan acizler maalesef.

•	 Mahalledeki yapılarda ısınma ve diğer ihtiyaçlar için kullanılan yakıt tipi 
nedir?

Genellikle doğalgaz kullanılmaktadır ancak kömür ve odun kullanımı da gö-
rülmektedir.
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•	 Açık ve yeşil alanların mahalle halkı tarafından kullanılması ve korunması 
ne durumdadır?

Yeşil alanlarımız yetersiz bir tane parkımız mevcut ve olanı da hoyratça kul-
lanıyorlar.

•	 Yapılardaki ısı yalıtımı ne durumdadır?

Mahallemiz eski bir mahalle olduğundan ısı yalıtımı yok denecek kadar azdır. 
Yeni yapılan yapılarda ise yapılan ısı yalıtımı oldukça yetersizdir. Fazla enerji 
harcayıp az istifade ediyoruz.

•	 Yeşil çatı bulunuyor mu ve insanların evlerinde bitki yetiştirme durumu 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yeşil çatı mahallemiz için çok marjinal böyle bir örnek yok. Balkonlarda bitki 
yetiştirme durumunu görebiliyoruz.

•	 Mahallenizde dönüştürülebilecek atıl veya boş alanlar mevcut mu?

Mahallemizde böyle bir alan yok.

•	 Mahalledeki insanların toplu taşıma kullanım oranı ne durumdadır ve yü-
rüyerek işlerini halledebilecekleri bir ortam mevcut mu? Bisiklet kiralama 
noktaları bulunuyor mu?

Yeni yapılan tramvayla birlikte insanlar toplu taşımayı daha çok kullanıyor-
lar. Bisiklet kiralama noktası mevcut değildir.

•	 Yağmur sularının durumu nedir? Toplanıp geri kazanılması durumu görü-
lüyor mu?

Yağmur suları denize dökülüyor geri kazanılması bu durumda zor.

•	 Çöp toplama etkinlikleri yapılıyor mu veya yapılabilir mi?

Çöp toplama etkinliği daha önce hiç yapılmadı. Belediyeyle birlikte böyle bir 
etkinlik düşünülebilir tabii.

•	 Elektrik ve su tüketimiyle ilgili kullanım ne durumdadır? Bilgilendirme 
düşünülebilir mi?

Kaçak kullanım çok fazla yok ama çöp konusundaki bilinçsizlik bu konu içinde 
geçerli maalesef. Bilgilendirme düşünülebilir ama muhtarlığın tek başına yapa-
bileceği bir durum değil.
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Şekil 2. Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nden görünümler

4.3. Topçular Mahallesi

Topçular Mahallesi (Şekil 3) muhtarı ile mahallelerde sürdürülebilirlik kavra-
mı üzerine görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşme şu şekildedir;

•	 Mahallenizde çöpler ayrıştırılıyor mu?

Mahalleye geri dönüşüm için aldığım kutulara çöp atılınca kaldırmak zorun-
da kaldım. İnsanlarımız bu konuyla ilgili oldukça bilinçsiz. Kentsel dönüşümün 
yapıldığı birkaç site çevresinde geri dönüşüm kutuları bulunmaktadır.

•	 Mahalledeki yapılarda ısınma ve diğer ihtiyaçlar için kullanılan yakıt tipi 
nedir?

Yoğunluk olarak doğalgaz kullanılmaktadır ancak kömür ve odun gibi kulla-
nımlarda yer almaktadır.

•	 Açık ve yeşil alanların mahalle halkı tarafından kullanılması ve korunması 
ne durumdadır?

Mahallemizde 7 adet park bulunmaktadır. Halkımız bu alanları kullanmakta-
dır ancak pek korudukları söylenemez.

•	 Yapılardaki ısı yalıtımı ne durumdadır?

Yeni yapılan yapılar dışında tek tük yapıda ısı yalıtımı vardır.

•	 Yeşil çatı bulunuyor mu ve insanların evlerinde bitki yetiştirme durumu 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yeşil çatı sistemi yok mahallemizde. Balkon ve teraslarda bitki yetiştirme du-
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rumunu görebiliyoruz.

•	 Mahallenizde dönüştürülebilecek atıl veya boş alanlar mevcut mu?

Böyle bir alan yok. Şahsa ait yerleri belediyenin alıp istihdama açması gere-
kir bu da oldukça zordur.

•	 Mahalledeki insanların toplu taşıma kullanım oranı ne durumdadır ve yü-
rüyerek işlerini halledebilecekleri bir ortam mevcut mu? Bisiklet kiralama 
noktaları bulunuyor mu?

Genellikle toplu taşıma kullanılmaktadır. İnsanlar okul ve market ihtiyaçları-
nı yürüyerekte halledebilmektedir. 1 adet bisiklet kiralama noktamız vardır.

•	 Yağmur sularının durumu nedir? Toplanıp geri kazanılması durumu görü-
lüyor mu?

Yağmur suları dönüştürülmüyor.

•	 Çöp toplama etkinlikleri yapılıyor mu veya yapılabilir mi?

Böyle bir etkinlik yapılmadı farklı kesimlerden insanları barındırdığı için zor 
bir mahalle bu yüzden böyle etkinliklerin uygulanması zordur.

•	 Elektrik ve su tüketimiyle ilgili kullanım ne durumdadır? Bilgilendirme 
düşünülebilir mi?

Her kesimden insan bulunmakta kullanım genellikle yoğunlukta bilinçli in-
sanlarımızda var. Bilgilendirme düşünülebilir ancak öncelikli olduğumuz başka 
konular var.

      

Şekil 3. Topçular Mahallesi’nden görünümler
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4.4. Gültepe Mahallesi

Gültepe Mahallesi (Şekil 4) muhtarı ile mahallelerde sürdürülebilirlik kavra-
mı üzerine görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşme şu şekildedir;

•	 Mahallenizde çöpler ayrıştırılıyor mu?

Birkaç yerde geri dönüşüm kutuları var ama genel olarak yaygın değil. Pek 
ayrıştırıldığı söylenemez.

•	 Mahalledeki yapılarda ısınma ve diğer ihtiyaçlar için kullanılan yakıt tipi 
nedir?

Genel olarak doğalgaz kullanılmaktadır. Kömür ve odununda kullanıldığı ya-
pılar mevcuttur.

•	 Açık ve yeşil alanların mahalle halkı tarafından kullanılması ve korunması 
ne durumdadır?

Geçtiğimiz yıllarda büyük bir park alanı yapıldı içerisinde iki adet futbol sa-
hasını da barındırmakta. Yeşil alan ve park konusunda sıkıntımız yok ama kulla-
nımları hoyratça olabiliyor.

•	 Yapılardaki ısı yalıtımı ne durumdadır?

Yapılar eski olmasına rağmen çoğu ev yalıtım yaptırmaya başladı.

•	 Yeşil çatı bulunuyor mu ve insanların evlerinde bitki yetiştirme durumu 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yeşil çatı bulunmamakta ancak balkon ve teraslarda bitki yetiştirmeyi oldukça 
fazla görüyoruz.

•	 Mahallenizde dönüştürülebilecek atıl veya boş alanlar mevcut mu?

Merkeze çok yakın olduğumuz için böyle bir alanımız yok.

•	 Mahalledeki insanların toplu taşıma kullanım oranı ne durumdadır ve yü-
rüyerek işlerini halledebilecekleri bir ortam mevcut mu? Bisiklet kiralama 
noktaları bulunuyor mu?

Genellikle kendi araçlarını kullanmaktadırlar. Mahallemizde araç sayısı ol-
dukça fazla park sorunu da yaşanmaktadır. Merkeze yakın olduğumuz için yürü-
yerek her yere ulaşabilmektedirler ama pek tercih edilmiyor. Toplu taşıma kulla-
nan insanlarda var tabii. Bisiklet kiralama noktamız yok.
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•	 Yağmur sularının durumu nedir? Toplanıp geri kazanılması durumu görü-
lüyor mu?

Yeraltı sularına ve denize direkt olarak karışıyor yağmur suları. Geri kazanıl-
ması düşünülebilir mahallemiz yeniliklere açık bir mahalle.

•	 Çöp toplama etkinlikleri yapılıyor mu veya yapılabilir mi?

Çöp toplama etkinliği yapılmadı hiç ama yapılabilir ve güzel olur. Belediye te-
mizlik işleriyle ilgileniyor, etkinlik yapıldığında katılım olur mu bilemiyorum pek.

•	 Elektrik ve su tüketimiyle ilgili kullanım ne durumdadır? Bilgilendirme 
düşünülebilir mi?

Elektrik ve su tüketimi yoğun olarak var. Bilgilendirme düşünülebilir ancak 
yıllardır tüketim konusunda biz dahi bilgilendirme almamıza rağmen uygulama-
ya dikkat etmiyoruz. Tasarruf yapan tam yapıyor yapmayan ise hiç yapmıyor.

    

Şekil 4. Gültepe Mahallesi’nden görünümler

4.5. Turgut Mahallesi

Turgut Mahallesi (Şekil 5) muhtarı ile mahallelerde sürdürülebilirlik kavramı 
üzerine görüşme yapılmıştır. Yapılan görüşme şu şekildedir;

•	 Mahallenizde çöpler ayrıştırılıyor mu?

Mahallemizde geri dönüşüm kutuları bulunmaktadır ancak insanlarımız ko-
nuda bilinçli olmadıkları için pek ayrıştırılıyor diyemeyiz.

•	 Mahalledeki yapılarda ısınma ve diğer ihtiyaçlar için kullanılan yakıt tipi 
nedir?

Çoğunluk doğalgaz olmakla birlikte %10’luk bir kısmı kömür ve odun gibi 
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yakıt tiplerini de kullanmaktadır.

•	 Açık ve yeşil alanların mahalle halkı tarafından kullanılması ve korunması 
ne durumdadır?

Yeşil alanlarımız yeterli durumda değil. Belediyenin boş bir arazisi mevcut 
fakat park yapılması için başvurmamıza rağmen bir sonuç alamadık. Alanların 
yetersizliğinden kaynaklı kullanımda da yoğunluk olmakta bu nedenle sıkıntılar 
yaşanmaktadır.

•	 Yapılardaki ısı yalıtımı ne durumdadır?

Mevcut yapıların büyük bir kısmı eski olduğundan ısı yalıtımı mevcut değil. 
Yeni yapılan yapılarda ısı yalıtımı mevcut bu da toplam yapıların yaklaşık olarak 
%35’ini oluşturmaktadır.

•	 Yeşil çatı bulunuyor mu ve insanların evlerinde bitki yetiştirme durumu 
hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yeşil çatı örneği mahallemizde bulunmamaktadır. Mahallelinin yaklaşık ola-
rak %10-15’i balkon ve teraslarında bitki yetiştirmektedir.

•	 Mahallenizde dönüştürülebilecek atıl veya boş alanlar mevcut mu?

Mevcut yalnız belediye ve şahsa ait olduğundan kullanım ile sıkıntılar oluş-
makta. Bu alanların dönüştürülmesi pek mümkün değil.

•	 Mahalledeki insanların toplu taşıma kullanım oranı ne durumdadır ve yü-
rüyerek işlerini halledebilecekleri bir ortam mevcut mu? Bisiklet kiralama 
noktaları bulunuyor mu?

Çoğunluk şahsi araçlarını kullanıyor. Toplu taşımayı yaşlılar yoğunluklu ola-
rak tercih ediyor. Üzerinde bulunduğumuz arazi fazla eğimli olduğundan yürü-
mek tercih edilen bir eylem değil. Bisiklet kiralama noktası bulunmamaktadır.

•	 Yağmur sularının durumu nedir? Toplanıp geri kazanılması durumu görü-
lüyor mu?

Yağmur suları direkt olarak yer altı sularına ve denize karışmakta. Yağmur 
sularını toplayıp bahçesini sulamak için kullanan bir ev mevcut yalnız komşular 
oluşan sinek ve böceklerden aşırı derecede şikayetçi. Yağmur sularının toplanma-
sı tabii ki de düşünülebilir ancak önceliğimiz olan başka konular var.

•	 Çöp toplama etkinlikleri yapılıyor mu veya yapılabilir mi?

Bu tarz etkinlikler yapılmıyor ama yapılması düşünülebilir.
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•	 Elektrik ve su tüketimiyle ilgili kullanım ne durumdadır? Bilgilendirme 
düşünülebilir mi?

Her yerde olduğu gibi bizim de insanlarımız bu konuyla ilgili bilinçsiz oldu-
ğundan elektrik ve su yoğun olarak kullanılmakta. Plansız bir şehirde yapılan 
kentsel dönüşümde mahallenin yükünü arttırmaktadır.

   

Şekil 5. Turgut Mahallesi’nden görünümler

TARTIŞMA VE SONUÇ

Çalışmada muhtarlarla yapılan röportajlar sonucu halk sürdürülebilir bir ya-
şamı çok lüks olarak görmektedir ve sürdürülebilirlik konusu öncelikli bir konu 
olmadığı öncelikli olarak gündemlerinde bulunmadığı anlaşılmaktadır. Genel 
olarak tüm mahallelerde mahalle muhtarları sürdürülebilir bir kent için kendi 
yetki alanlarının aşıldığını düşünmekte ve yapılacak şeylerin basit uygulamalar 
olmasına rağmen zor olduğunu söylemektedirler. 

28 Haziran Mahallesi’nde kozmopolit bir yaşamın olduğunu, nüfusun bir kıs-
mını öğrencilerin oluşturduğu bu mahallede çöp ayrıştırma bilincinin diğer ma-
hallelere nispeten daha yerleşmiş olduğu gözlemlenmiştir. Kentsel dönüşümün 
mahallenin bir kısmında etkin olduğunu ancak yapılan sitelerde sürdürülebilirlik 
adına hiçbir çalışmanın olmaması dikkat çekmektedir. İzmit merkeze yürünebilir 
durumunda olmasına rağmen halk hala özel araçlarını tercih etmesi bir diğer so-
rundur. Yeşil çatı varlığı ütopik gelmekte, yağmur sularının geri dönüştürülmesi 
de büyük bir eylem olarak görülüp muhtarlığın yapabileceği bir iş olmadığı söy-
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lenmektedir. Genel olarak tüm mahallelerde mahalle muhtarları sürdürülebilir bir 
kent için kendi yetki alanlarının aşıldığını düşünmekte ve yapılacak şeylerin basit 
uygulamalar olmasına rağmen zor olduğunu söylemektedirler.

Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde de çöp ayrıştırma ve çöplerin çöp kutusuna 
bile atılmaması durumu en önemli sorunların başında gelmektedir. Açık ve yeşil 
alanların oldukça yetersiz olduğu ve mevcutta bulunan bir park oluşu bununda 
bilinçsizce kullanılması göze çarpan diğer büyük sorunların başında gelmektedir. 
İzmit merkezine yakın olması nedeniyle henüz bir kentsel dönüşüm görülme-
mekte ama yapıların durumu aşırı kötü olduğundan, yalıtımların olmamasından 
dolayı buna ihtiyaç duyulduğu belirtilmektedir. Çöp toplama etkinlikleri ve enerji 
tüketimiyle ilgili bilgilendirme konusuna olumlu baksalar da mahalle muhtarlığı 
durumun kendilerini aştığını belirtmiştir. Toplu taşımanın son zamanlarda yeni 
yapılan tren ağı sayesinde yoğun olarak tercih edildiğini olduğunu gözlemlen-
miştir. 

Topçular Mahallesi’nin doğudan fazla göç aldığı ve insanların kırsal hayattan 
kentsel hayata adapte olma aşamalarında doğaya zarar verdikleri görülmektedir. 
Çöp ayrıştırma bilincinin bir türlü yerleşemediği, yapıların eski ve ısı yalıtımının 
olmaması, enerji tüketiminin fazla olması sürdürülebilirlik adına başlıca sorun-
lardandır. Mahalle muhtarıyla yapılan görüşmede muhtar genç nüfusun büyük 
çoğunluğunun madde bağımlısı olduğunu ve onların topluma kazandırılmasını 
sağlamak öncelikli hedefi olduğunu belirtmektedir. Ayrıca kentsel dönüşümün 
yer yer başladığı bu mahallede bireysel bir dönüşüm söz konusu olduğundan kü-
çük arazilere yüksek yapılar yaparak ve hiçbir yaşam alanı, yeşil alan yaratılma-
yarak dönüşümün sürdürüldüğü gözlemlenmiştir.

Gültepe Mahallesi’nde ise enerji tüketiminin yoğun olduğunu belirten muh-
tar insanların bilinçsizliğinden bahsetmiştir. Farklı kültürden insanların bir arada 
olduğu bu mahallede çöplerin kısmen ayrıştırıldığı öğrenilmiştir. Açık ve yeşil 
alanların yeterli olduğu ve kullanımlarının yoğun olduğu diğer mahallelerde de 
görüldüğü üzere koruma konusunda aynı hassasiyetin gösterilmediği görülmüş-
tür. Merkeze yakın olan ve toplu taşıma ağlarının da etkin olarak bulunduğu bu 
mahallede insanların bireysel araçlarını kullanmaları ve araç sayısının fazla ol-
masından kaynaklı park sorunu yaşanması göze çarpan bir diğer sorundur. Bitki 
yetiştirmeye meraklı olan mahalle sakinleri için dönüştürülebilecek bir alan ol-
maması diğer bir sorundur.

Turgut Mahallesi’nde de en önemli sorun diğer mahallelerde olduğu gibi çöp 
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sorunudur. Mahallede farklı kültürlerden insanların bulunması nedeniyle mahalle 
sakinleri arasında bir bağ kurulmadığından bu sorun mahallenin durumuna da 
yansımıştır. Yollar araçlar için oldukça dar ve yayalar için bir kaldırımın olma-
ması diğer bir sorundur. Bireysel yapılaşma mahallenin yükünü arttırmakta ve 
enerji tüketimini oldukça arttırmaktadır. Bu mahallede yağmur sularını toplayıp 
bahçesini sulayan bir vatandaş toplanan suyun sinek oluşturması nedeniyle ma-
halle halkı tarafından pek hoş karşılanmamaktadır. 

Genel olarak bakıldığında günümüzün genel sorunu olan çöpler bu mahalle-
lerde de öncelikli sorunların başında gelmektedir. İnsanların çöp ayrıştırmanın 
önemi konusunda bilinçsiz olduğu ve çoğu mahallede ayrıştırmanın olmadığı 
görülmektedir. Açık ve yeşil alanlar genel olarak halk tarafından kullanılmakta 
ancak kullanımı ve parkların korunması konusunda bilinçli olmadıklarını ma-
halle muhtarlarınca belirtilmiştir. Kentsel dönüşümün etkisi altında olan bu beş 
mahallede yapılan yeni yapılarda ısı yalıtımı konusu göz ardı edilmiştir. Yeşil 
çatı sisteminin varlığının ve öneminin mahalle muhtarlarının da mahalle sakinleri 
gibi farkında olmadığı görüşmelerden anlaşılmıştır. Dönüştürülebilecek alanların 
varlığı ile ilgili soruyu hepsine yapı yapıldığını ve mevcutta bulunan boş alanların 
da yapılaşacağını, insanların arazilerini böyle değerlendirdiğini belirtmişlerdir. 
Yağmur sularının direkt olarak yer altı sularına karıştığını yalnızca Turgut mahal-
lesinde bulunan bir evin bunu toplayıp geri dönüştürdüğü öğrenilmiştir. Ancak bu 
durumdan mahallelinin şikayetçi olduğu ve muhtarında önceliklerinin olmadığını 
belirtmesi oldukça dikkat çekicidir. Çöp toplama etkinliklerinin yapılmadığı ve 
muhtarlar da yapılmasının zor olduğunu belirtmişlerdir. Mahalle muhtarları bazı 
konuların kendilerini aştığını, çöp toplama etkinlikleri veya enerji konusunda bi-
linçlendirmeyle ilgili belediyelerin ilgilenmesi gerektiğini düşünmektedirler. 

Sürdürülebilir bir dünya yaratmak hepimizin sorunudur ve bunun için yapa-
bilecek küçük adımlarla büyük yararlar sağlanabilir. Bu bilincin küçük yaştan 
başlayıp gelecek nesillere aktarılması daha kolay olabilmektedir. Dünyada sür-
dürülebilir kentler yaratmanın bilincinde olan birçok ülke bulunmaktayken ülke-
mizdeki bu bilinçsizlik çok üzücü bir durumdur. Bu nedenle herkes birey olarak 
öncelikle kendi yaşantısından başlayarak doğayı sürdürülebilir kullanmayı ken-
dine yaşam mottosu edinerek hayatına devam etmelidir. 
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ÖZET

Olimpiyat oyunları, sadece sporcuların değil aynı zamanda yüz binlerce se-
yircinin ve diğer paydaşların katıldığı bir mega spor etkinliğidir. Böylesi mega 
etkinliklerin hazırlığı yıllar öncesinden planlanmaktadır ve aynı zamanda büyük 
bir maddi ve insan gücü gerektirmektedir. Günümüz şartlarında düşünüldüğün-
de, böylesi büyük bir sermayenin sürdürülebilir ve kullanışlı olması gelecek için 
büyük önem taşımaktadır. Kaynakların sınırlı olduğu ve zaman içerisinde tüke-
nebileceği, bunun için içinde bulunduğumuz çevrenin korunması ve sürdürebilir 
olması zorunluluğunu ortaya koymaktadır. Olimpiyat Oyunlarının sürdürülebilir 
olması ve çevreye verdiği destek resmi olarak 1995 yılında duyurulmuştur. 1995 
yılında duyurulan resmi bilgilendirmeyle, Uluslararası Olimpiyat Komitesi 1995 
yılında Spor ve Çevre komisyonunu kurarak, çevrenin Olimpiyatlar için önemini 
gözler sermiştir. Bu bilgiler ışığında, bu çalışmanın amacı, 2020 Tokyo Olimpi-
yat Oyunlarındaki sürdürülebilirlik ile ilgili faaliyetleri inceleyip ortaya koymak-
tır. Yapılan incelemeler sonucunda, minimum düzeyde yeni tesis yapıldığı, mev-
cut tesislerin kullanıldığı veya yenilendiği, olimpiyat meşalesinin ve meşaleyi 
taşıyan kişilerin kıyafetleri geri dönüşüm kullanılarak yapıldığı, olimpiyatlarda 
kullanılan madalyaların eski cep telefonu ve elektronik aletlerin geri dönüşümün-
den yapıldığı, oyunlarda kullanılan ekipmanların neredeyse hepsinin satın almak 
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yerine kiralandığı, atletlerin kartondan yapılmış yataklar kullanması, enerji ihti-
yacının karşılanabilmesi için yenilebilir enerji kaynaklarının kullanıldığı görül-
mektedir.  Oyunlar için satın alınan malların %99’u yeniden kullanılacak şekilde 
ya da geri dönüştürülecek şekildedir. Ayrıca bu zamana kadar yapılan Olimpiyat 
Oyunlarındaki Kadın ve Erkek sporcu eşitliği, ilk defa 2020 Tokyo Olimpiyat 
Oyunlarında birbirine yakın bir rakama ulaşmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, 
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının sürdürülebilirlik konusuna büyük bir önem 
verdiği görülmektedir. Olimpiyat Oyunlarının bu desteği bundan sonra yapılacak 
mega etkinliklere yol gösterecek nitelikte olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Olimpiyat oyunları, sürdürülebilirlik, spor, çevre, geri 
dönüşüm
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GİRİŞ

Dünya üzerinde bulunan sınırlı kaynaklar ve insanların sınırsız ihtiyaçları, 
bazı önlemlerin alınmasını zorunlu bir hale getirmiştir. Tüm dünya tarafından 
kabul edilen bu sorunlar, devletlerin müdahalesiyle, bu problemleri yok etme ya 
da yavaşlatmalarına olanak sağlamıştır (Turner, 2008). 1970 yılında sürdürüle-
bilirlikle ilgili problemler dile getirilmeye başlanmış ve yine bu yıllarda sürdü-
rülebilirlikle ilgili 270 ten fazla anlaşma imzalanmıştır (UNEP, 2005). Birleşmiş 
Milletler, bu konuya dikkat çekerek, devletleri bu konuda çalışma yapmaları için 
yönlendirmiştir (Chapin ve ark., 1996). 

Sürdürülebilirlik kavramı ilk olarak 1987 yılında Dünya Çevre ve Kalkınma 
Komisyonu’nun yayınlamış olduğu “Ortak Geleceğimiz” isimli raporda karşımı-
za çıkmıştır (Koçak ve ark., 2012).  İlk kez karşımıza çıkan bu tanımda sürdürüle-
bilirlik; belirli bir ekosistemin sürekli olarak kesintiye uğramadan, aşırı kullanma 
ya da aşırı yüklenme olmadan sürdürülebilir olması olarak tanımlanmıştır (Sez-
gin ve Karaman, 2008). Maastricht Anlaşmasıyla birlikte sürdürülebilirlik; çevre 
kalitesini geliştirmek ve korumak, insan sağlığını korumak, doğal kaynakların 
dikkatli ve akılcı kullanımını sağlamak, bölgesel ya da evrensel tüm çevresel 
problemleri uluslararası düzeyde ele almak ve değerlendirmek olarak tanımlan-
mıştır (Koçak ve ark., 2012).

2000’li yıllara kadar sürdürülebilirlik kavramı ağırlıklı olarak çevresel an-
lamda kullanılsa da 2000’li yıllarda sosyal, kültürel, ekonomik ve teknolojik ol-
guları da içine almaya başlamıştır. Sürdürülebilirliğin çevresel yönü, insanların 
bilinçsiz kullanım sonucu zarar verdiği yeryüzünü ve doğal kaynakları korumayı 
amaçlamaktadır. Sürdürülebilirliğin ekonomik yönü ise, insanların temel ihtiyaç-
larının kolay bir şekilde karşılandığı ve toplumun refah düzeyini yükseltecek uy-
gulamaları kapsamaktadır. Sosyal boyutta ise, kuşaklar arası ve kuşaklar içindeki 
eşitliğin ve adaletin sağlanmasını kapsamaktadır (Weber-Blaschke ve ark., 2005).

Sürdürülebilirlik, spor endüstrisi için de çok önemli bir kavramdır. Spor or-
ganizasyonları çevreye çeşitli zararlar verebilmektedir (McKay ve ark., 1990). 
Fakat bu zararlar çeşitli önlemler alınarak minimuma indirilebilmekte ya da ta-
mamen ortadan kaldırılabilmektedir. Sürdürülebilir spor kavramı, bu zararları 
engellemek için ortaya çıkmıştır. En büyük spor organizasyonlarından biri olan 
Olimpiyat Oyunları da sürdürülebilirlik kavramına destek vermiştir. Uluslararası 
Olimpiyat Komitesi, Spor ve Çevre Komisyonunu kurmuş, Birleşmiş Milletler 
Çevre Programı ile anlaşma yapmıştır. 
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Spor organizasyonları izleyici, oyuncu, yönetici gibi birçok insanı içerisinde 
bulundurmaktadır. Özellikle mega spor organizasyonları düşünüldüğünde bu sa-
yılar çok yüksek olabilmektedir. Bu kadar insanın yer aldığı organizasyonlarda, 
doğal çevreyi kullanmak kaçınılmaz olmaktadır. Tabi bu da beraberinde çevreye 
karşı olumsuz etkileri getirtmektedir. Bu etkiler farklı değişkenlere göre farklı 
boyutlarda olabilmektedir (Koçak ve ark., 2012). Bu sebepten ötürü düzenlenen 
spor organizasyonları çevreyle uyumlu olmak zorundadır. Doğal kaynaklara zarar 
vermeyen ve gelecek nesillere aktarılabilen bir çevre bırakmak için spor organi-
zasyonlarının sürdürebilir olması büyük önem taşımaktadır (Pınar ve ark. 2009).

En büyük spor organizasyonlarından biri olan Olimpiyat Oyunlarının sürdü-
rülebilirlikle ilgili çalışmaları araştırmak istenmiştir. Bu doğrultuda, araştırmada 
en son yapılan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında yapılan sürdürülebilirlik ça-
lışmaları incelenmiştir. 

YÖNTEM

Araştırmada 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kullanılan sürdürülebilir-
lik çalışmaları incelenmiştir. Araştırma, tarama modelinden betimsel araştırma 
yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın konusu, içinde bulunduğu durumla 
tanımlanmaya çalışılmıştır (Karasar, 2007). Araştırmada sürdürülebilirlik kavra-
mı spor ile ilişkilendirilmiş ve değerlendirmeler 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 
kapsamında değerlendirilmiştir.

BULGULAR

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında toplam 43 adet yarışma alanı bulunmak-
tadır. Bu yarışma alanlarından sadece 8 tanesi sıfırdan inşa edilmiştir. 10 tanesi 
ise geçici olarak kurulmuştur. 25 yarışma alanı daha önce kullanılmış olan te-
sislerden oluşmaktadır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi, 2024 yılında Paris’te 
düzenlenecek olan Olimpiyat Oyunları’nda yeni inşa edilecek mekanların %5, 
2028 yılında Los Angeles’ta düzenlenecek Olimpiyat Oyunlarında ise yeni inşa 
edilecek mekân olmayacağını belirtmektedir. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunla-
rında kullanılan 25 mekândan 5 tanesi 1964 Tokyo Olimpiyatlarında kullanılan 
mekanlardır. Bu mekanlar aşağıda fotoğraflarıyla birlikte listelenmiştir (Tokyo 
2020’s Olympic, 2021).



191

Araş. Gör. Muhammed Hüseyin OCAK

Şekil 1. Yoyogi Ulusal Stadyumu

Şekil 2. Equestrian Park

Şekil 3. Nippon Budokan
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Şekil 4. Enoshima Yat Limanı

Şekil 5. Tokyo Metropolitan Spor Salonu

2020 Tokyo Olimpiyatları, Tokyo’daki 14 milyon insanın daha sağlıklı bir 
yaşam tarzına, daha fazla yeşil alana ve daha kolay ulaşım imkanlarına ulaşması-
nı sağlamıştır. Ayrıca Olimpiyat Oyunları, Tokyo’nun gelecekte karşılaşabileceği 
zorluklarla mücadele etmesine ve sürdürülebilir bir şehir olmasına da yardımcı 
olmuştur. Yeni inşa edilen Tokyo Olimpiyat Stadyumu, dışarıdan gelen rüzgarla-
rı, tribünlerden geçmesini sağlayarak, izleyicilerin doğal bir şekilde serinleme-
sine imkân tanımıştır. Ayrıca, stadyum acil durularda sığınak olabilecek şekilde 
tasarlanmıştır (Tokyo 2020’s Olympic, 2021).
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Şekil 6. 2020 Tokyo Olimpiyat Köyü

11.000 sporcuya ev sahipliği yapan Tokyo 2020 Olimpiyat Köyü 24 binadan 
oluşmaktadır. Olimpiyat Oyunlarından sonra halkın kullanımına açılacak olan 
Olimpiyat Köyü, sahil parkları ve yeşil alanlara sahiptir (Carls, 2021).

Şekil 7. 2020 Tokyo Olimpiyat Meşalesi

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kullanılan Olimpiyat Meşalesi, 2011 yı-
lında gerçekleşen üzücü depremden sonra inşa edilen geçici konutlardan çıkar-
tılan alüminyum atıklar kullanılarak yapılmıştır (Extrusions made from, 2021).
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Şekil 8. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında meşale taşıyanların giydiği kıyafetler 
de Coca-Cola toplanmış ve geri dönüştürülmüş plastiklerle yapılmıştır (Alice, 
2021).

Şekil 9. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Kullanılan Madalyalar

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kullanılan tüm madalyalar, kullanılmış 
elektronik aletlerden elde edilen 79.000 ton metalden üretilerek yapılmıştır (Sus-
tainability at the Olympics, 2021).
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Şekil 10. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Kullanılan Podyum

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kullanılan podyum, aynı zamanda Olim-
piyat Ortağı olan P&G’nin yaptığı, geri dönüştürülmüş plastikten yapılmıştır 
(Keck, M, 2019).

Organizasyonda kullanılan ürünlerin çoğu satın almak yerine kiralanmıştır. 
65.000 elektronik ürün, 19.000 ofis masa ve sandalyesi daha sonra kullanılmak 
üzere iade edilip geri dönüştürülecektir. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için sa-
tın alınan malların %95’i ya yeniden kullanılacak ya da geri dönüştürülecek şe-
kilde tasarlanmıştır (Kate, 2021).

Şekil 11. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarındaki Sporcuların Yatakları

Sporcuların uyuyacakları yataklar kartondan yapılmıştır. Kartondan yapılma-
sına rağmen oldukça dayanıklıdır. 2 metre ve 200 kilograma kadar sorunsuz kul-
lanılabilmektedir (Tokyo 2020 beds,2020).
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Şekil 12. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Kullanılan Yenilebilir 
Enerji Kaynakları

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında kullanılan enerjiler, inşaat atıkları, gü-
neş enerji panelleri gibi yenilenebilir enerji kaynakları oluşturmaktadır (Houston, 
2021).

Şekil 13. Airake Urban Sports Parkı Güneş Enerji Panelleri

BMX ve kaykay yarışlarının yapıldığı Ariake Urban Sports Park’ta kullanılan 
enerjilerin tamamı yenilenebilir güneş enerjisiyle sağlanmaktadır (Tokyo 2020 to 
use, 2021).
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Şekil 14. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında Kullanılan Elektrikli Araçlar

Olimpiyat Ortağı olan Toyota, Oyunlarda kullanılmak üzere 500 tane elektrik-
li aracı kullanıma sunmuştur (Toyota Provides Diverse, 2021).

Şekil 15. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarındaki Cinsiyet Eşitliği

Tokyo Olimpiyat Oyunlarına katılan sporcuların %49’u kadın %51’i erkek 
olup, bu oran bu zamana kadar yapılmış Olimpiyat Oyunlarındaki ilk dengeli 
oyun olmuştur (Tokyo Olympics witnesses, 2021). Kadın sporculara kapsamlı 
bir şekilde tıbbı destek sağlanabilmesi için Olimpiyat Köyündeki Polikliniğine 
Kadın Sağlık Hekimliği bölümü kurulmuştur (Hamai et al., 2021).
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Şekil 16. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları Logosu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarının logosu, dama teması üzerine yapılmıştır. 
Logo “farklılıkların birlik içerisinde yarına ulaşması” anlamını ifade etmektedir 
(New Emblems For Tokyo, 2021).

Şekil 17. Japonya LGBT+ Onur Evi

Japonya’daki ilk onur evi, Olimpiyatların hemen öncesinde açılmıştır. Bu evin 
açılış amacının LGBT+ bireylerinin sporda yaşadığı problemleri dünyaya duyur-
mak olduğu söylenmiştir. (Japan’s first permanent, 2021).

SONUÇ VE ÖNERİLER

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunların, oyunların çok öncesinden sürdürülebilirlik 
temasını ele almaya başlamıştı. Bu zamana kadar yapılmış oyunlar içerisinden en 
sürdürülebilir oyun olmak amacıyla yola çıkan Tokyo Olimpiyat Oyunları bunu 
başardığı görülmektedir. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarında sürdürülebilirlikle 
ilgili yapılan çalışmalara bakıldığında, Japonya ve Dünyadaki küresel sürdürüle-
bilirlik sorunlarına dikkat çekerek, bu sorunlara çeşitli çözüm önerileri getirildiği 
görülüyor. Gereksiz maliyetlerden kaçılan bu organizasyonda, neredeyse her şey 
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geri dönüştürebilir şekilde oluşturulmuştur. Gereksiz harcamalardan kaçınılıp, 
satın almak yerine kiralama yöntemi tercih edilmiştir. Enerji tüketimine de çe-
şitli çözümler getiren organizasyon, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmaya 
yönelmiştir. Cinsiyet eşitliği konusuna da dikkat çeken Tokyo Olimpiyatları, bu 
zamana kadar yapılmış oyunlar arasında kadın erkek dağılımının en yakın olduğu 
oyun olmuştur.  

Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak ve şimdiden belirlenmiş olan 2024 
Londra ve 2028 Los Angeles’ta düzenlenecek Olimpiyat Oyunları da 2020 Tok-
yo Olimpiyat Oyunları gibi sürdürülebilir bir temaya sahip olarak bundan sonra 
düzenlenecek olan Spor Organizasyonlarına örnek teşkil etmeli ve tüm spor or-
ganizasyonlarını sürdürülebilir bir tema içerisinde yapılmasına öncülük etmeli-
dir. Aynı şekilde Uluslararası Olimpiyat Komitesi de ev sahibi şehir seçiminde 
sürdürülebilirlikle ilgili koşulları güncelleyip ev sahibi olacak olan aday şehirle-
rin sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalarını geniş kapsamlı ve titizlikle ele almasını 
istemelidir.
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ÖZET

Kovid-19 salgını birçok ulusal ve uluslararası spor etkinliğinin iptaline, bir-
çok etkinliğin de seyircisiz devam etmesine neden olmuştur. Milyonlarca insanın 
ölümüne neden olan salgın, dünyada büyük bir krize, insanlarda da büyük kor-
kuya neden olmuş bu durumda spor etkinliklerine yansıdığı düşünülmüştür. Bu 
noktadan hareketle bu araştırmanın amacı, bireylerin Kovid-19 korkuları ile spor 
etkinliklerine yönelimleri arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma nicel araştır-
ma yöntemlerinden ilişkisel tarama modeline uygun tasarlanmıştır. Araştırmanın 
çalışma grubunu İstanbul ilinde yer alan özel bir spor tesisine üye olan katılım-
cılar oluşturmaktadır. Araştırmada kişisel bilgi formunun yanı sıra; Pons ve ark. 
(2006) tarafından geliştirilen, Çevik ve ark. (2018) tarafından Türkçe’ye uyarla-
nan “Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeği (SEYÖ)” ile Ahorsu ve ark. (2020) tara-
fından geliştirilen Ladikli ve ark. (2020) tarafından Türkçe’ye uyarlaması yapılan 
“Kovid-19 Korku Ölçeği (KKÖ)” kullanılmıştır. Araştırma verilerinin çarpıklık 
ve basıklık değerlerine göre normal dağılım gösterdiğinin anlaşılmasından sonra 
analizlerde; t testi, ANOVA ve Pearson Korelasyon testi kullanılmıştır. Araştırma 
bulgularında bireylerin çeşitli demografi özelliklerine göre Kovid-19 korkuları ve 
spor etkinliklerine yönelimleri arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Ay-
rıca Kovid-19 korkusu ile spor etkinliklerine yönelim arasında negatif yönlü orta 
düzeyde anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Araştırma sonucunda Kovid-19 salgınının 
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bireylerin spor etkinliklerine yönelimlerini etkilediği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kovid-19; Kovid-19 Korkusu, Spor; Spor Etkinliği; Spor 
Etkinliğine Yönelim

CAN A SPORTS EVENT BE CONSIDERED WITHOUT 
SPECTATORS? INVESTIGATION OF THE EFFECT OF 
COVID-19 EPIDEMİC ON ORIENTATION TO SPORTS 
EVENTS

ABSTARCT

The Covid-19 outbreak has caused many national and international sports 
events to be canceled and many events to continue without spectators. The epi-
demic, which caused the death of millions of people, caused a great crisis in 
the world and great fear in people, and it was seen that it was reflected in sports 
events. From this point of view, the aim of this research is to examine the rela-
tionship between individuals’ fears of Covid-19 and their orientation to sports 
activities. The research was designed in accordance with the relational survey 
model, one of the quantitative research methods. The study group of the research 
consists of participants who are members of a private sports facility in Istanbul. 
In addition to the personal information form in the research; developed by Pons 
et al. (2006), adapted into Turkish Çevik et al. (2018) with the “Sports Activities 
Orientation Scale (SAOS)” and by Ahorsu et al. (2020) developed by Ladikli et 
al. (2020) adapted into Turkish by the “Covid-19 Fear Scale (CFS)” was used. 
After it was understood that the research data showed a normal distribution ac-
cording to the skewness and kurtosis values, in the analyzes; t test, ANOVA and 
Pearson Correlation test were used. In the research findings, significant diffe-
rences were determined between the fears of Covid-19 and their orientation to 
sports activities according to various demographic characteristics of individuals. 
In addition, a moderately significant negative correlation was found between fear 
of Covid-19 and orientation to sports activities. As a result of the research, it was 
concluded that the Kovid-19 epidemic affected the orientation of individuals to 
sports activities.

Keywords: Covid-19; Fear of Covid-19, Sports; Sports Event; Orientation to 
Sports Activity
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GİRİŞ

İnsanlar tarih öncesi çağlardan günümüze kadar birçok salgına maruz kalmış-
lardır (Snowden, 2020). Şüphesiz Kovid-19 salgını kadar büyük bir salgına ma-
ruz kalmadığı tahmin edilmektedir. 2019 yılının Aralık ayında Çin’in Hubei Eya-
leti’nin Wuhan şehrinde bir deniz ürünleri pazarında bulaştığı tahmin edilen yeni 
bir koronavirüs hastalığı ortaya çıkmıştır (Zhu ve ark., 2020). Kovid-19 olarak 
adlandırılan bu virüs kısa süre içerisinde hızla yayılarak tüm dünyayı etkisi altına 
almış daha sonra 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 
bu salgın pandemi olarak ilan edilmiştir (Khan ve ark., 2021). O tarihten şimdiye 
kadar dünya çapında 260 milyondan fazla vakaya rastlanılırken, ölü sayısı 5 bu-
çuk milyona yaklaşmıştır (WHO, 2021). 

Kovid-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilme-
sinden sonra durum tüm dünyada kriz haline dönüşmüştür (Sucu, 2020). Yaşanan 
kriz dünya genelinde başta sağlık sektörü olmak üzere eğitim, sanayi, ulaşım, 
turizm ve spor gibi alanlarda sosyal ve ekonomik yönden yıkıcı etkiler bırak-
mıştır. Bu alanlar içerisinde sosyal ve ekonomik olarak düşünüldüğünde kuşku-
suz en çok etkilenen alanlardan birisi spor endüstrisi olmuştur (Aygün & Ünal, 
2020). Spor endüstrisinde yapılan spor organizasyonları içerisinde geçmişte 2015 
Afrika Uluslar Kupası’ndaki Ebola virüsü, Brezilya’da yapılan 2016 Olimpiyat 
Oyunları’nda Zika virüsü gibi benzer krizler yaşansa da, Kovid-19 virüsü spor 
endüstrisine şimdiye kadar hiç yaşanılmayan bir kriz yaşatmıştır (Parnell ve ark., 
2020). Özellikle dünyada neredeyse tüm branşların yerel, ulusal ve uluslarara-
sı düzeylerdeki organizasyonları tarihte görülmemiş şekilde ertelenmesi ya da 
iptal edilmesi bu etkilerin sportif sonuçları olurken, 2020 yazında Japonya’da 
yapılması planlanan Tokyo Olimpiyat Oyunları ve Avrupa Futbol Şampiyonası 
ertelenen en önemli mega organizasyonlar olarak dikkat çekmiştir (Byers ve ark., 
2021). Tovar (2020) dünyanın yakın tarihte hiçbir zaman bu boyutlarda feci bir 
olayla karşılaşmadığını öne sürerek, II. Dünya Savaşı’nın korkunç olaylarının 
bile Kovid-19 salgının yaptığı gibi futbolun oynanmasına engel olmadığını be-
lirtmiştir. Dolayısıyla Kovid-19 salgını dünyada birçok alanda olduğu gibi spor 
endüstrisi içerisinde spor etkinlikleri için de bir takım bilinmezlik ve belirsizlik-
ler ortaya çıkarmıştır. 

Kovid-19 salgınının ciddi düzeyde bir risk boyutuna ulaşması, ülkelerdeki 
hükümetlerin, spor bakanlıklarının ve federasyonların aldıkları kararlar ile spor 
organizasyonlarının ertelenmesine ya da iptal edilmesine yol açmıştır (Aygün, 
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2021). Çünkü salgının hızlı yayılımı potansiyel bir tehlike oluşturmuş (Göksel, 
2020) dolayısıyla spor etkinliklerinde bulunan kitlesel kalabalıklar da Kovid-19 
virüsünün bulaşma riskini arttırmıştır (Bond ve ark., 2020). Bilinen bir gerçek 
var ki; konserler, dini ibadetler, spor etkinlikleri gibi organizasyonlarda bir araya 
gelen kalabalık ve kitlelerin bulaşıcı hastalıkların yayılmasında büyük katkıları 
vardır (Memish ve ark., 2019). Kovid-19 salgınının ortalarında devam eden bü-
yük spor etkinlikleri sırasında virüsün yayılması nedeniyle bu spor etkinlikleri 
birer “biyolojik bomba” olarak adlandırılmıştır. Örnek olarak da 19 Şubat 2020 
tarihinde İtalya’nın Atalanta takımı ile İspanya’nın Valencia takımları arasında 
oynanan Uefa Şampiyonlar Ligi müsabakası gösterilmiştir. Bu maçta bulunan 
45.792 taraftarın virüsün İtalya ve İspanya’da yayılımına büyük katkı sağladığı 
belirtilmiştir (Gilat & Cole, 2020). 

Spor endüstrisi ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmalarına oldukça büyük 
katkı vermektedir. Ülkelerde bunun farkında olması nedeniyle pandemi koşulları 
altında spor etkinliklerini güvenli bir şekilde devam ettirmek için yollar aramış 
ve bir dizi çözüm önerileri sunmuşlardır. Sadece ülkeler değil spor organizasyon-
larını düzenleyen uluslararası kuruluşlar da spor etkinliklerinin devam ettirilmesi 
için çaba göstermiş ve kısa vadede çözüm olarak organizasyonların seyircisiz de-
vam ettirilmesi kararlaştırılmıştır (Göksel, 2020). Ancak salgının seyrinin deği-
şiklik göstermesi, vaka ve ölüm sayılarının zaman zaman artış göstermesi insan-
ların toplu etkinliklere katılım konusunda korku ve kaygıyı meydana getirmiştir. 
Çünkü insanların beden ve ruh sağlığını tehlikede görmesi sonucu yaşadığı hu-
zursuzluk korkuya neden olmaktadır (Şahin, 2019). Kovid-19 salgınında insan-
larda büyük korkuya ve kaygıya neden olduğu açıktır. Salgının etkisinin zaman 
zaman yavaşlaması insanların toplu etkinliklere yönelimleri için fırsat verirken, 
bazı insanlar içinde Kovid-19 virüsünün korkusu, salgın bitmediği sürece devam 
edeceği düşünülmektedir. Küresel çapta düşünüldüğünde kovid-19 salgınının sa-
nat, bilim, teknoloji ve spor alanlarında etkisi görülmeye başlamıştır. Organizas-
yonların ertelenmesi veya iptal edilmesi bağlı olduğu sektörü ekonomi olarak 
derinden etkilemiştir (Güler, 2021). Dolayısıyla Kovid-19 salgınının korkusunun 
insanların spor etkinliklerine yönelimlerini ne derece etkilediği konusunun araş-
tırılması gerektiğini zorunlu kıldığı düşünülmüştür. Çünkü salgın devam ettiği 
sürece spor etkinlikleri bu durumdan etkilenmeye devam edeceği açıktır. Bu nok-
tadan hareketle bu araştırmanın amacı Kovid-19 korkusu ile spor etkinliklerine 
yönelim arasındaki ilişkiyi tespit etmektir.
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YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu araştırmada bireylerin Kovid-19 korkuları ile spor etkinliklerine yönelim-
leri arasında bir ilişki olup olmadığını belirlemeye yönelik, nicel araştırma yön-
temlerinden ilişkisel tarama modeline uygun tasarlanmış bir çalışmadır. İlişkisel 
tarama modeli, iki ve daha fazla sayıdaki değişken arasında birlikte değişimin 
varlığını ya da derecesini belirlemeyi amaçlayan araştırma modelidir (Karasar, 
2020) 

Araştırma Grubu

İstanbul ilinde bulunan özel bir spor tesisine üye olan, amaçlı örnekleme yön-
temi ile seçilen %56,6’sı Erkek (196) ve %43,4’ü Kadın (150) olmak üzere top-
lam 346 kişi araştırma grubunu oluşturmaktadır. 

Araştırmanın Hipotezleri

Araştırmanın amacına uygun bir şekilde şu hipotezler geliştirilmiştir:

H0: Cinsiyete göre Kovid-19 korkusu arasında anlamlı farklılık yoktur.

H1: Yaş gruplarına göre Kovid-19 korkusu arasında anlamlı farklılık vardır.

H1: Kovid-19 virüsünü geçirmeye göre Kovid-19 korkusu arasında anlamlı 
farklılık vardır.

H1: Spor etkinliklerine katılım sıklığına göre Kovid-19 korkusu arasında an-
lamlı farklılık vardır.

H1: Cinsiyete göre spor etkinliklerine yönelim arasında anlamlı farklılık vardır.

H0: Yaş gruplarına göre spor etkinliklerine yönelim arasında anlamlı farklılık 
yoktur.

H1: Kovid-19 virüsünü geçirmeye göre spor etkinliklerine yönelim arasında 
anlamlı farklılık vardır.

H1: Spor etkinliklerine katılım sıklığına göre spor etkinliklerine yönelim ara-
sında anlamlı farklılık vardır.

H1: Kovid-19 korkusu ile spor etkinliklerine yönelim arasında anlamlı bir iliş-
ki vardır.



208

Seyircisiz Bir Spor Etkinliği Düşünülebilir Mi? Kovid-19 Salgininin Spor Etkinliklerine 
Yönelime Etkisinin İncelenmesi

Veri Toplama Araçları

Çalışmada araştırmacı tarafından hazırlanan “Kişisel Bilgi Formu’nun” yanı 
sıra “Kovid-19 Korku Ölçeği” ile “Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeği” kulla-
nılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu

Kişisel Bilgi Formu; bireylerin cinsiyet, yaş gibi değişkenlerini belirlemeye 
yönelik soruların yanı sıra; bireylerin Kovid-19 virüsüne yakalanıp yakalanmama 
durumları ile spor etkinliklerine katılım sıklığını belirlemeye yönelik bilgi edin-
me amaçlı araştırmacı tarafından hazırlanan sorulardan oluşmuştur.

Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeği (SEYÖ)

Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeği (SEYÖ); bireylerin spora eğilimlerinin 
belirlenmesi amacıyla Pons ve ark. (2006) tarafından geliştirilmiş, Türkçe geçer-
lik ve güvenirlik çalışması Çevik ve ark. (2018) tarafından yapılmıştır. SEYÖ, 
5’li likert tipi (1-kesinlikle katılmıyorum; 5-kesinlikle katılıyorum), 3 alt boyut 
(Sosyalleşme, duygu arama, bilgi arama) 12 maddeden oluşmaktadır. İç tutarlık 
kapsamında ölçeğin 3 boyutu ve toplam Cronbach’s Alpha değerleri hesaplan-
mıştır. Ölçeğin geneline ilişkin hesaplanan iç tutarlık katsayısı .87 olarak hesap-
lanmıştır. Bu araştırma için hesaplanan iç tutarlık katsayısı ise .84 olarak hesap-
lanmıştır. SEYÖ’nün alt boyutlarının tanımları ve iç tutarlık katsayıları ise tablo 
1’de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Spor Etkinliklerine Yönelim Ölçeği Alt Boyutları

Alt Boyutlar Cronbach’s Alpha Bu araştırma için  

Cronbach’s Alpha katsayıları
Sosyalleşme ,75 ,80
Duygu Arama ,87 ,83
Bilgi Arama ,75 ,81
Toplam ,87 ,84

Tablo 1’de Spor Etkinliğine Yönelim Ölçeği’nin geneline ve alt boyutlarına 
ilişkin Cronbach’s Alpha katsayıları yer almaktadır. Buna göre tablo incelendi-
ğinde; ölçeğin geneline ilişkin hesaplanan Cronbach’s Alpha katsayısı .87 olarak 
hesaplanırken bu araştırma için hesaplanan katsayı .84’dür. Ölçeğin alt boyutları-
na (sosyalleşme, duygu arama, bilgi arama) ilişkin hesaplanan Cronbach’s Alpha 
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katsayıları sırasıyla .75, .87 ve .75 iken; bu araştırma için hesaplanan Cronbach’s 
Alpha katsayıları ise sırasıyla .80, .83 ve .81’dir.

Kovid-19 Korkusu Ölçeği (KKÖ)

Kovid-19 Korkusu Ölçeği (KKÖ); Ahorsu ve ark. (2020) tarafından gelişti-
rilmiş Ladikli ve ark. (2020) tarafından Türkçe’ye uyarlanmıştır. Ölçek tek fak-
törlü yapıda olup, 5’li likert tipinde (1- Kesinlikle katılmıyorum; 5- Kesinlikle 
katılıyorum) 7 maddeden oluşmaktadır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.86 olarak 
hesaplanmıştır. Bu araştırma için yapılan hesaplamada iç tutarlık katsayısı 0.81 
olarak hesaplanmıştır. Ölçekten alınan puan yükseldikçe, Kovid-19 korkusunun 
da yüksek olduğunu göstermektedir.

Verilerin Analizi

Araştırma verilerinin analizleri SPSS 20 paket programı aracılığıyla gerçek-
leşmiştir. Verilerin değerlendirilmesinde istatistiki yöntem olarak frekans (f) ve 
yüzde (%) metodu kullanılmıştır. Araştırma verilerinin normal dağılım gösterip 
göstermediği çarpıklık ve basıklık değerleri incelenerek karar verilmiştir. Geor-
ge ve Mallery (2010) elde edilen verilerin çarpıklık ve basıklık değerlerinin ±2 
arasında olması, verilerin normal dağılımının kabul edilmesi için yeterli olduğu-
nu belirtmişlerdir. Bu araştırma verileri incelendiğinde, elde edilen puanların ±2 
arasında olduğu görülmektedir (Tablo 2).  Bu doğrultuda verilerin normal dağı-
lım gösterdiği kabul edilmiştir. Verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edildik-
ten sonra analizlerde bağımsız örneklemler için t testi, ANOVA testi ve Pearson 
Korelasyon testi kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde anlamlılık düzeyi 
0.05 olarak belirlenmiştir. 

Tablo 2. Ölçek Puanlarının Dağılımları

Madde 
Sayısı

n x̄±Ss Çarpıklık Basıklık

Kovid-19 
Korkusu

7 346 2,84±0,88 -,748 ,654

SEYÖ 12 346 3,27±0,86 -,885 ,446
Sosyalleşme 3 346 3,31±1,02 -,761 ,873
Duygu 
Arama

5 346 3,44±0,88 -,847 ,754

Bilgi Arama 4 346 2,64±0,85 -,657 ,881
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Tablo 2’de araştırmaya katılan bireylerden Kovid-19 Korkusu Ölçeği ve Spor 
Etkinliklerine Yönelim Ölçeği’nden elde edilen puanların ortalama, standart 
sapma, çarpıklık ve basıklık değerleri yer almaktadır. Tablo incelendiğinde; Ko-
vid-19 Korkusu Ölçeği’nden elde edilen ortalama 2.84 olarak belirlenmiştir. Spor 
Etkinliklerine Yönelim Ölçeği’nden elde edilen ortalamanın 3.27; ölçek alt bo-
yutlarına bakıldığında ise en yüksek ortalamanın duygu arama (x̄= 3,44) en düşük 
ortalamanın ise bilgi arama (x̄= 2,64) alt boyutundan elde edildiği belirlenmiştir.

BULGULAR

Tablo 3. Bireylerin Demografik Değişkenlerinin Dağılımları

f %

Cinsiyet
Erkek 196 56,6
Kadın 150 43,4
Toplam 346 100,0

Yaş Grupları

18-21 179 51,6
22-25 77 22,2
26-29 46 13,4
30 yaş ve üstü 44 12,7
Toplam 346 100,0

Kovid-19 Geçirme Durumu
Evet 314 90,7
Hayır 32 9,2
Toplam 346 100,0

Spor Etkinliklerine Katılım Sıklığı

Hiç 50 14,5
Ara sıra 165 47,6
Sık sık 131 37,9
Toplam 346 100,0

Tablo 3’de araştırmaya katılan bireylerin demografik dağılımları ve kendi-
lerine sorulan bazı sorulara verdikleri cevapların yüzde ve frekans dağılımları 
yer almaktadır. Tablo incelendiğinde; araştırmaya katılan bireylerin 196’sı erkek 
(%56,6); 150’si kadın (%43,4) olmak üzere toplam 346 birey katılmıştır. Ka-
tılımcıların yaş gruplarına dağılımları incelendiğinde 179’unun (%51,6) 18-21 
yaş grubunda; 77’sinin (%22,2) 22-25 yaş grubunda; 46’sının (%13,4) 26-29 
yaş grubunda ve 44’ünün (%12,7) ise 30 yaş ve üzerinde olduğu belirlenmiştir. 
Katılımcıların Kovid-19 virüsüne yakalanıp yakalanmadığı ile ilgili durumları 
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sorulduğunda; katılımcıların 314’ü (%90,7) Kovid-19 virüsüne yakalanırken; 
32’sinin (%9,2) ise Kovid-19 virüsüne hiç yakalanmadığı tespit edilmiştir. Son 
olarak katılımcılara spor etkinliklerine katılım sıklığı sorulmuştur. Tablo incelen-
diğinde; katılımcıların 131’inin (%37,9) spor etkinliklerine sık sık katılım gös-
terdiği; 165’inin (%47,6) ara sıra; 50’sinin (%14,5) ise hiç katılım göstermediği 
belirlenmiştir.

Tablo 4. Bireylerin Demografik Değişkenlerine Göre Kovid-19 Korkusuna İliş-
kin Analiz Sonuçları

Değişkenler n Kovid-19 Korkusu t F p Fark
Cinsiyet
Erkek 196 2,34±1,07   ,997 ,320
Kadın 150 2,38±0,55
Yaş Grupları
18-21 179 2,27±0,89

16,324 ,000*
1-4
2-4
3-4

22-25 77 2,23±0,73
26-29 46 2,38±0,77
30 ve üzeri 44 3,05±0,88
Kovid-19 Geçirme
Evet 314 2,70±0,87 ,826 ,205
Hayır 32 2,73±0,44
Spor Etkinliklerine Katılık Sıklığı
Hiç 50 2,71±0,81

36,576 ,000* 2-1
2-3

Ara sıra 165 1,98±0,83
Sık sık 131 2,72±0,85

Tablo 4’te araştırmaya katılan bireylerin demografik özelliklerine göre Ko-
vid-19 korkusu arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek üzere yapı-
lan t testi ve ANOVA testi analiz sonuçları yer almaktadır. 

Bireylerin cinsiyetlerine göre Kovid-19 korkularına ilişkin yapılan t testi ana-
lizine göre; cinsiyetlerin Kovid-19 korkusuna göre anlamlı olarak farklılaşmadığı 
tespit edilmiştir (t(344)= ,997; p>0.05).

Bireylerin yaş gruplarına göre Kovid-19 korkusu arasında anlamlı farklılık 
olup olmadığını belirlemek için yapılan ANOVA analizine göre; yaş gruplarının 
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Kovid-19 korkusunu anlamlı olarak etkilediği saptanmıştır (F=16,324; p<0.05). 
Anlamlı farklılığın 30 yaş ve üzerinde olan bireyler ile diğer yaş grupları arasında 
olduğu tespit edilmiştir.

Bireylerin Kovid-19 virüsüne yakalanma durumlarına göre Kovid-19 korku-
ları arasında anlamlı farklılığı belirlemek üzere yapılan t testi analizine göre; Ko-
vid-19 virüsüne yakalanmanın Kovid-19 korkusunu anlamlı olarak etkilemediği 
belirlenmiştir (t(344)=,826; p>0.05).

Son olarak bireylerin spor etkinliklerine katılım sıklıklarına göre Kovid-19 
korkusu arasında anlamlı farklılığı belirlemek için yapılan ANOVA analizinde; 
bireylerin spor etkinliklerine katılım sıklıklarının Kovid-19 korkusunu anlamlı 
olarak etkilediği tespit edilmiştir (F=36,576; p<0.05). Anlamlı farklılığın spor 
etkinliklerine “ara sıra” katıldığını bildiren bireyler ile “hiç” katılım göstermedi-
ğini bildiren bireyler ve “ara sıra” katılım gösterdiğini bildiren bireyler ile “sık 
sık” katılım gösterdiğini bildiren bireyler arasında olduğu belirlenmiştir. Ortala-
malara bakıldığında “sık sık” ve “hiç” katılım göstermediğini bildiren bireylerin 
ortalamalarının “ara sıra” olarak görüş bildiren katılımcılardan daha yüksek ol-
duğu görülmüştür.

Tablo 5. Bireylerin Demografik Değişkenlerine Göre Spor Etkinliklerine Yöne-
limlerine İlişkin Analiz Sonuçları

Değişkenler n SEY S DA BA
Cinsiyet
Erkek 196 3,38±0,49 3,51±0,89 3,48±0,88 3,38±0,81
Kadın 150 3,22±0,63 3,45±0,85 3,44±0,79 2,75±0,82

t 5,472 4,861 ,975 ,657

p ,000* ,000* ,225 ,354

Yaş Grupları
18-21 179 3,70±0,61 3,48±0,58 3,56±0,68 3,62±0,67
22-25 77 3,84±0,65 3,51±0,61 3,52±0,56 3,61±0,65
26-29 46 3,70±0,17 3,63±0,59 3,34±0,61 3,66±0,71
30 ve üzeri 44 3,67±0,58 3,74±0,67 3,41±0,64 3,59±0,60
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F 1,676 1,572 1,671 1,237

p ,189 ,215 ,196 ,388

Kovid-19 Geçirme
Evet 314 3,71±0,69 3,76±0,71 3,77±0,74 3,72±0,83
Hayır 32 3,86±0,75 3,81±0,69 3,78±0,81 3,79±0,77

t 6,221 5,483 ,571 ,578

p ,000* ,000* ,391 ,387

Spor Etkinliklerine Katılık Sıklığı
Hiç 50 3,57±0,59 3,70±0,62 3,65±0,63 3,60±0,64
Ara sıra 165 3,56±0,50 3,77±0,59 3,71±0,58 3,66±0,68
Sık sık 131 3,99±0,56 3,82±0,63 3,79±0,65 3,73±0,71

F 25,237 17,388 18,297 17,755

p ,000* ,000* ,000* ,000*

Fark 3-1
3-2

 3-1 3-1 3-1

    

SEY: spor etkinliklerine yönelim; S: sosyalleşme; DA: duygu arama; BA: bil-
gi arama

Bireylerin demografik değişkenlerine göre Spor Etkinliklerine Yönelim ve alt 
boyutları arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemek için yapılan t testi 
ve ANOVA testi analiz sonuçları tablo 5’te bulunmaktadır.

Bireylerin cinsiyetlerine göre spor etkinliklerine yönelimleri ölçek geneli ara-
sında (t(344) = 5,472; p< 0.05) ve “sosyalleşme” alt boyutu (t(344)= 4,861; p<0.05) 
arasında anlamlı farklılık tespit edilirken; duygu arama (t(344) = ,975; p>0.05) ve 
bilgi arama (t(344)= ,657; p>0.05) alt boyutları arasında anlamlı farklılık tespit 
edilmemiştir.



214

Seyircisiz Bir Spor Etkinliği Düşünülebilir Mi? Kovid-19 Salgininin Spor Etkinliklerine 
Yönelime Etkisinin İncelenmesi

Diğer bir analiz bulgusunda; bireylerin yaş gruplarının SEYÖ geneli (F=1,676; 
p>0.05), sosyalleşme (F=1,572; p>0.05), duygu arama (F=1,671; p>0.05) ve bil-
gi arama (F=1,237; p>0.05) alt boyutları arasında istatistiksel açıdan anlamlı 
farklılık saptanmamıştır.

Bireylerin Kovid-19 virüsüne yakalanma durumlarına göre spor etkinliklerine 
yönelim (t(344)=6,221; p<0.05) ve “sosyalleşme” alt boyutu (t(344)=5,483; p<0.05) 
arasında anlamlı farklılık tespit edilirken; duygu arama (t(344)=,571; p>0.05) ve 
bilgi arama (t(344)=,578; p>0.05) alt boyutları arasında anlamlı farklılık belirlen-
memiştir. 

Son olarak bireylerin spor etkinliklerine katılım sıklıklarına göre spor etkin-
liklerine yönelimleri arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık belirlenmiştir 
(F=25,237; p<0.05). Anlamlı farklılığın “sık sık” ve “hiç” ile “sık sık” ve “ara 
sıra” olarak görüş bildiren bireyler arasında olduğu belirlenmiştir. Alt boyutlara 
bakıldığında bireylerin spor etkinliklerine katılım sıklıklarına göre sosyalleşme 
(F=17,388; p<0.05), duygu arama (F=18,297; p<0.05) ve bilgi arama (F=17,755; 
p<0.05) alt boyutları olmak üzere tüm alt boyutlar arasında anlamlı farklılık tes-
pit edilmiştir. Ortalamalara bakıldığında anlamlı farklılığın tüm alt boyutlarda 
spor etkinliklerine “sık sık” olarak katılım gösteren bireyler lehine olduğu belir-
lenmiştir.

Tablo 6. Kovid-19 Korkusu ile Spor Etkinliklerine Yönelim İlişkisi

Sosyalleşme Duygu  
Arama

Bilgi  
Arama

Spor Etkinliklerine  
Yönelim

Kovid-19 
Korkusu

r -.324 -.331 -.301 -.314

p .000* .000* .000* .000*

Bireylerin Kovid-19 korkusu ile spor etkinliklerine yönelim arasındaki ilişki-
nin belirlenmesine yönelik Pearson Korelasyon testi analiz sonuçları Tablo 6’da 
bulunmaktadır.

Analiz sonuçlarına göre; bireylerin Kovid-19 korkusu ile spor etkinliklerine 
yönelimleri arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir (r= -31; 
p<0.05).

Bireylerin Kovid-19 korkusu ile SEYÖ alt boyutlarına bakıldığında; Kovid-19 
korkusu ile sosyalleşme alt boyutu arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki 
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(r= -32; p<0.05); Kovid-19 korkusu ile duygu arama alt boyutu arasında negatif 
yönlü orta düzeyde bir ilişki (r= -33; p<0.05) ve Kovid-19 korkusu ile bilgi arama 
alt boyutu arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki (r= -30; p<0.05) tespit 
edilmiştir. 

TARTIŞMA

Bu araştırmanın amacı bireylerin demografik değişkenlerinin Kovid-19 kor-
kusu ve spor etkinliklerine yönelim üzerinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı-
nı tespit etmek ayrıca Kovid-19 korkusu ile spor etkinliklerine yönelim arasında 
anlamlı bir ilişki olup olmadığını saptamaktır. 

Bireylerden toplanan veriler ile yapılan analizler sonuçları tablolar ile bulgular 
kısmında incelenmiştir. Buna göre; bireylerin cinsiyetlerine göre Kovid-19 kor-
kusu arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı belirlenmiştir. Salgının başından 
itibaren yapılan araştırmalarda cinsiyetler arasında Kovid-19 korkusunun fark-
lılaştığı çalışmalara rastlanılmıştır. Gencer (2020) tarafından yapılan çalışmada 
cinsiyete göre Kovid-19 korkusu arasında anlamlı farklılık belirlenmiştir. Kadın 
bireylerin erkek bireylere göre Kovid-19 korkusunun daha yüksek olduğu sonu-
cuna varmıştır. Arslan, Karagöz ve Arslan (2021) tarafından yapılan çalışmada da 
kadın bireylerin erkek bireylere göre Kovid-19 kaygılarının daha yüksek olduğu 
sonucuna varılmıştır. Benzer şekilde Kurt, Deveci ve Oguzoncul (2020), Özdin 
ve Özdin (2020), Kong ve ark. (2020), Bakioğlu, Korkmaz ve Ercan (2021) ve 
Çölgeçen ve Çölgeçen (2020) tarafından yapılan çalışmalarda da anlamlı farklı-
lıklar tespit edilmiştir. Dolayısıyla yapılan araştırmalar ile araştırmamızın sonuç-
ları benzerlik göstermemiştir. Fakat araştırmamızın sonuçlarıyla benzerlik göste-
ren çalışmalarda literatürde (Uygur Yelken ve ark., 2021; Taspinar ve ark., 2021; 
Kalafatoğlu ve Yam, 2021; Huang ve Zhao, 2020; Duman, 2020)  rastlanılmıştır. 
Kalafatoğlu ve Yam (2021) yapılan araştırmalarda farklı sonuçların elde edilme-
sinin, araştırmaların salgının farklı zamanlarında yapılmasından dolayı kaynak-
lanabileceğini belirtmişlerdir.

Bireylerin yaş gruplarına göre Kovid-19 korkuları arasında istatistiksel açıdan 
anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ortalamalar incelendiğinde 30 yaş ve üzerin-
deki bireylerin ortalama puanlarının diğer yaş grubu bireylerinin ortalamalarına 
göre daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla 30 yaş ve üzerindeki birey-
lerin Kovid-19 korkularının diğer yaş grubundaki bireylere göre daha yüksek ol-
duğu söylenebilir. Kalafatoğlu ve Yam (2021) tarafından yapılan çalışmada da 
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araştırmamızın sonucunu destekleyen bir sonuca varılmıştır. Araştırmamızın bul-
gusunun beklenen bir bulgu olduğu söylenebilir. Çünkü Kovid-19 salgınında mil-
yonlarca insan bu virüse yakalanıp hayatını kaybederken,  en sık etkilenenlerin 
orta yaş ve üstü bireylerin olduğu belirlenmiştir (Altın, 2020). Dolayısıyla yaşın 
ilerledikçe Kovid-19 korkusunun artmasının beklenen sonuç olduğu söylenebilir. 

Araştırmanın diğer bir bulgusuna göre; bireylerin Kovid-19 virüsüne yaka-
lanma durumlarına göre Kovid-19 korkuları arasında istatistiksel olarak anlamlı 
farklılık belirlenmemiştir. Kovid-19 geçirmeyen bireylerin ortalamalarının Ko-
vid-19 geçirenlere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. Uğur Yelken ve ark. 
(2021) tarafından yapılan çalışmada benzer sonuç ortaya çıkarken; Taspinar ve 
ark. (2021) ile Kalafatoğlu ve Yam (2021) tarafından yapılan araştırmaların bul-
guları ise araştırmamızın bulguları ile paralellik göstermemiştir. Fakat yapılan 
araştırmalarda Kovid-19 virüsüne yakalanmayan bireylerin Kovid-19 korkuları-
nın daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Bu bulguların da Kovid-19 virüsüne daha 
önce yakalanan bireylerin bu durumu atlatmaları nedeninden kaynaklandığı söy-
lenebilir. 

Bireylerin spor etkinliklerine katılım sıklıklarına göre Kovid-19 korkusu ara-
sında istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Spor etkinliklerine 
“hiç” katılmayan ile “sık sık” katılan bireylerin “ara sıra” katılan bireylere göre 
ortalamalarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir. Spor etkinliklerine sık sık 
katılan bireylerin, kitlesel yoğunluğu olan bu etkinliklerin salgının yayılmasına 
neden olduğunun farkında olan bireyler olmaları nedeniyle bu sonucun ortaya 
çıktığı söylenebilir. 

Bireylerin cinsiyetlerine göre spor etkinliklerine yönelim ve “sosyalleşmek” 
alt boyutu arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Ortalamalara bakıldığın-
da erkek bireylerin kadın bireylere göre spor etkinliklerine yönelimlerinin daha 
yüksek olduğu söylenebilir. Çiriş ve Başkonuş (2021) ve Turan (2021) tarafından 
yapılan araştırmalarda ise “bilgi arama” alt boyutunda erkek bireyler lehine bir 
sonucun ortaya çıktığı görülmüştür. Bu bulgular ile erkek bireylerin kadın birey-
lere göre spor etkinliklerine yönelimlerinin daha yüksek olduğu söylenebilir. 

Bireylerin yaş gruplarına göre spor etkinliklerine yönelimleri ve alt boyutları 
arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmamıştır. Benzer şekilde Tu-
ran (2021) tarafından yapılan araştırmada da bireylerin yaş gruplarının spor et-
kinliğine yönelim tutumunda ayırt edici bir farklılık olmadığı sonucuna varmıştır. 
Dolayısıyla araştırmamızın sonucu ile Turan (2021) tarafından yapılan araştırma-
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nın sonucu paralellik göstermiştir. Özellikle sporun tüm yaş gruplarına hitap eden 
bir olgu olduğu düşünüldüğünde gruplar arası anlamlı farklılığın belirlenmemesi-
nin beklenen bir sonuç olduğu söylenebilir. 

Bireylerin Kovid-19 virüsüne yakalanma durumlarına göre spor etkinliklerine 
yönelimleri arasında anlamlı farklılık tespit edilmiştir. Alt boyutlarda ise “sosyal-
leşme” alt boyutunda anlamlı farklılık belirlenmiştir. Ortalamalara bakıldığında 
Kovid-19 virüsüne yakalanmayan bireylerin Kovid-19 virüsüne yakalanan bi-
reylere göre spor etkinliklerine yönelimlerinin daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Kovid-19 virüsüne yakalanan bireylerin spor etkinliklerine yönelimlerinin düşük 
olması sebebinin bu spor etkinliklerinden tekrar bu virüse yakalanma olasılıkla-
rının olmasından kaynaklandığı düşünülebilir. 

Bireylerin spor etkinliklerine katılım sıklıklarına göre spor etkinliklerine yö-
nelimleri arasında tüm alt boyutlar olmak üzere anlamlı farklılık tespit edilmiştir. 
Spor etkinliklerine “sık sık” katılım gösteren bireylerin ortalamalarının “ara sıra” 
ve “hiç” olarak görüş bildiren bireylere göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 
Yani spor etkinliklerine sık sık katılan bireylerin sosyalleşme istekleri, duygu ve 
bilgi aramalarının daha yüksek olduğu söylenebilir. Bu sonucunda beklenen bir 
durum olarak görülebilir. Şöyle ki; spor etkinlikleri bireylerin sosyalleşmeleri 
açısından önemli etkinliklerdir. Dolayısıyla sürekli bu etkinliklere katılan birey-
lerin sosyalleşme isteklerinin devam etmesi, duygu ve bilgi arama durumlarının 
olması beklenen bir sonuçtur.

Bu araştırmanın temel amacı Kovid-19 korkusu ile spor etkinliklerine yöne-
lim arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığını tespit etmektir. Araştırma bulguları 
göstermektedir ki; Kovid-19 korkusu ile spor etkinliklerine yönelim arasında ne-
gatif yönlü orta düzeyde bir ilişki tespit edilmiştir. Benzer şekilde aynı sonuçlar 
alt boyutlarda da saptanmıştır. Yani bireylerin Kovid-19 korkuları arttıkça spor 
etkinliklerine yönelimleri azaldığı söylenebilir. Bu sonucunda beklenen bir sonuç 
olarak görülebilir. Milyonlarca insanın ölümüne neden olan bu salgın insanlarda 
korkuya neden olmaktadır. Dolayısıyla spor etkinliklerinin de salgının yayılımı-
na büyük katkı sağlayan organizasyonlar olduğu düşünüldüğünde bireylerin Ko-
vid-19 korkusunun arttıkça spor etkinliklerine yönelimlerinin azalması beklenen 
bir bulgudur.
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SONUÇ VE ÖNERİLER

Tablo 7. Hipotez Sonuçları

Hipotez H0 / H1 KABUL/RED

Hipotez 1 H0 KABUL

Hipotez 2 H1 KABUL

Hipotez 3 H1 RED

Hipotez 4 H1 KABUL

Hipotez 5 H1 KABUL

Hipotez 6 H0 KABUL

Hipotez 7 H1 KABUL

Hipotez 8 H1 KABUL

Hipotez 9 H1 KABUL

Tablo 7’de araştırma kapsamında geliştirilen hipotez sonuçları yer almaktadır. 
Buna göre; araştırma kapsamında geliştirilen hipotezlerden Hipotez 3 reddedilir-
ken, diğer geliştirilen hipotezler kabul edilmiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre; bireylerin Kovid-19 korkusunun orta düzeyde ol-
duğu sonucuna varılmıştır. Bireylerin cinsiyet ve Kovid-19 virüsüne yakalanma 
durumlarına göre Kovid-19 korkuları arasında anlamlı farklılık tespit edilmez-
ken; yaş grupları ve spor etkinliklerine katılım sıklığına göre anlamlı farklılık 
tespit edilmiştir.

Bireylerin yaş gruplarına göre spor etkinliklerine yönelimleri arasında anlamlı 
farklılık belirlenmezken; cinsiyet, Kovid-19 virüsüne yakalanma durumu ve spor 
etkinliklerine katılım sıklıklarına göre spor etkinliklerine yönelimleri arasında 
anlamlı farklılık tespit edilmiştir.

Araştırma sonucunda bireylerin Kovid-19 korkuları ile spor etkinliklerine yö-
nelimleri arasında negatif yönlü orta düzeyde bir ilişki saptanmıştır. Yani bireyle-
rin Kovid-19 korkuları arttıkça spor etkinliklerine yönelimleri azalmaktadır. 

2019 yılının sonlarından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 
salgını milyonlarca insanın ölümüne neden olmuştur. Hayatı durma noktasına 
getiren ve birçok alanı etkileyen bu salgın bitse bile etkilerinin uzun yıllar daha 
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hissettireceği düşünülmektedir. Araştırmamız sonucunda bireylerin Koivd-19 
korkularının halen devam ettiğini göstermektedir. Bununla birlikte salgının bi-
reylerin spor etkinliklerine yönelimlerine de etkisinin olduğunu göstermiştir. 
Bireylerin Kovid-19 korkularının yükseldikçe spor etkinliklerine yönelimlerinin 
azaldığını göstermektedir. Dolayısıyla spor etkinlikleri için alınan Kovid-19 ted-
birlerinin bir süre daha devam ettirilmesi önerilmektedir.
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