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SECTION: MEDICAL SCIENCE AND BIOLOGY (BIOTECHNOLOGY)  

 

АРПАНЫҢ МОРФОМЕТРИЯЛЫҚ ПАРАМЕТРЛЕРІНЕ ТҰҚЫМДАРДЫ 

ПРАЙМИНГТЕУДІҢ ӘСЕРІ 

 

Тойбекова П.М., Жангазин С.Б. 

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

 

Аңдатпа. Мәдени өсімдіктердің көптеген түрлерінің өсуінің тежелу және олардың 

өнімінің шектелу себебі - топырақ ерітіндісіндегі тұздардың артық болуы. Атап айтқанда, 

өсімдіктерді тұзды жағдайда өсіргенде осмостық кернеу пайда болады, соның нәтижесінде 

тұқым өнуге қажетті суды қабылдау қабілетінен айырылады. Бұл тұқымның өнуі мен өскін 

дамуының тежелуіне алып келеді. Прайминг көшеттердің өсуін синхрондайды және тездетеді, 

осылайша жоғары өнімділікке ықпал етеді. NaCl-дың концентрацияланған ерітіндісімен 

экзогенді өңделген арпа өсімдігін бақылау өсімдігінің морфологиялық көрсеткіштерімен 

салыстырғанда шығымы мен өсімі жоғары.  

Түйінді сөздер: тұзды прайминг, абиотикалық стресс, NaCl, арпа, тұзды стресс 

 

Тұқымдар құрғақшылық немесе қатты жауын-шашын жағдайында, топырақтың 

тұздылығы жоғарылағанда (басқаша айтқанда, стресстік жағдайларда) отырғызылса, олардағы 

химиялық процестер ең аз немесе стресс мүлдем ьолмауына қарағанда қиынырақ жүруі 

мүмкін [1].  

Бұл ауылшаруашылық жерлерді, әсіресе тұзды аймақтарда қанша күш салғанымен 

жарамсыз етеді. Дүние жүзіндегі барлық ауылшаруашылық алқаптарының 6 пайыздан астамы 

тұзды стресс салдарынан жойылу алдында тұр. Топырақтың тұздылығы натрийдің, 

кальцийдің, магнийдің, хлоридтердің, сульфаттардың және карбонаттардың артық болуымен 

байланысты. Тұз мөлшері 0,2-0,25%-дан жоғары болса, топырақ сортаң болып саналады [2]. 

Тұздану салдарынан 25 жылдан кейін жердің 30 пайызы ауыл шаруашылығына жарамсыз 

болады деген болжам бар. Топырақтың тұздануы дренаждың болмауы, дұрыс суарылмау, 

еритін тұздардың көп жиналуы сияқты факторлардың нәтижесінде пайда болады.  

Тұздылық өсімдіктердің өсуін шектейді. Өсімдіктердің морфологиялық, биохимиялық 

және физиологиялық реакцияларына кері әсер етеді. Тамырлар мен өркендердің өсуін 

бәсеңдету немесе тоқтату, өнуді баяулату, өскіндердің дамуын азайту немесе тоқтату, 

фотосинтездік белсенділіктің нашарлауы өсімдіктің стресске негізгі реакциясы болып 

табылады [3].   Тұздылық өсімдіктердің өсуіне әсер етіп, минералдардың жетіспеушілігіне 

және иондардың уыттылығына әкелетін бұзылыстарды тудырады және физиологиялық және 

биохимиялық метаболикалық процестердің салдануына әкелуі мүмкін [4]. Нәтижесінде 

топырақта Na+ және (немесе) С1- иондарының жоғары концентрациясының болуы фотосинтез 

процесін тежейді. Өсімдіктің құрылымдық ұйымы бұзылып, тыныс алу және митохондрия 

процестерінің бұзылуы байқалады [5]. 

Тұқымдарды өңдеу әртүрлі стресске төзімді өсімдіктерді алудың маңызды әдісі ретінде 

қолданылады. Тұзды прайминг - бұл қарапайым және арзан тұқым себу әдісі, сондықтан ол әр 

түрлі орта жағдайларында көшеттер мен өнімділіктің жақсы синхрондалуына байланысты 

фермерлер үшін қолайлы болып саналады [6].  Галопримингте тұқымдар әртүрлі тұзды 

ерітінділерге батырылады (бұл зерттеуде NaCl пайдаланылды), олар тіпті қоршаған ортаның 

қолайсыз жағдайында да тұқымның өнуіне және одан кейінгі өнуіне ықпал етеді [7-8]. 

Келесі зерттеу тұқымдық өңдеудің арпаның тұздылыққа төзімділігіне әсерін анықтау 

мақсатында жүргізілді. Арпаның «Бәйшешек» тұқымдарын өңдеуге тұзды прайминг (NaCl 

концентрленген ерітіндісі), бақылау ретінде құрғатылған тұқымдар алынды [9]. Қазақстан 
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үшін көктемгі кезең жағдайлары арпаның тұқымдық материалының себу сапасына теріс әсер 

ететін өте тұрақсыз агроклиматтық және тұздылық жағдайларымен сипатталады. Өсімдік 

көшеттерінің өсуі мен дамуын белсендіру және ынталандыру үшін прайминг қолданылатыны 

белгілі [10]. Бұл әдіс тұқымның өнгіштігі мен өну күшін арттырады. Осыған байланысты арпа 

тұқымдарының өнгіштігі мен спасы үшін егіс алдындағы тұзды праймингті зерттеу өте өзекті 

болып табылады. 

Бұл жұмыстың мақсаты арпа тұқымын алдын ала тұзды прайминг жасап, тұқымның 

өнуіне және тұзды стресс жағдайында өсімдіктердің одан әрі дамуына әсерін зерттеу. Бұл 

мәселенің өзектілігі қолайсыз экологиялық жағдайларда өсімдіктердің ерте кезеңдерінде 

өсімдіктердің жақсы өсуі үшін осы әдісті қолданудың практикалық негізделуінде жатыр [11]. 

 

Өсімдік материалы және өсіру жағдайлары 

Аталған зерттеу жұмысына арпа тұқымдары қолданылады. Дәндердің сыртқы қабатын 

стерильдеу мақсатында 90проценттік этил спиртімен 1 минут аралығында өңделді. Содан 

кейін дистилденген су көмегімен 3 рет 1.5 минуттан аралыстырғыштың көмегімен жуылып 

шайылады. Залалсыздандырылған дәндер бөлме температурасында фильтр қағаздарында  

2сағатқа кептіруге қалдырылады. Әр Петри табақшаларына 10 дана дәннен салынды. 50 мМ, 

100 мМ, 200 мМ, 300 мМ NaCl ерітінділері дайындалып, табақшаларға  40 мл ерітіндіден 

құйылып, 2 сагат, 4 сагат, 6 сагатка дәндерді алдын ала праймингтеуге қалдырылды. Бақылау 

нұсқасының тұқымдары праймингтеуге жіберілмеді. Тұқымдар праймингтеу уақыты 

толғаннан  кейін бөлме температурасында ауада  кептірілді. Одан әрі гүл құмыраларына 

дәндер 10данадан арасына қашықтықтары бірдей 1см етіп отырғызылды. Жақсы өнім алу 

мақсатында 1:10 қатынасында топыраққа «Вермикулит» қосылды. Тұқымдар  диаметрі 10 см 

және тереңдігі 15 см болатын гүл құмыраларына отырғызылды.  Жалпы отырғызуға 20 дана 

гүл құмырасы пайдаланылды. Бұл жұмыста қолданылған  тұқымдары зертханалық жағдайда 

ерітінділерінің белгілі бір концентрацияларында жасанды жарық жағдайында өсірілді. 

Арпаның дамуы және өсуіне оптималды жағдайларды жасау үшін 16 сағат «күн» және 8 сағат 

«түн» жарықтандыру периодтылығы бар 2700 және 6400 К спектрлі кезекті орнатылған 

шамдарды пайдалану арқылы ұзақ жарық күн жағдайы жасалды. Өсімдіктер өсіру бөлмесінде 

тұрақты бөлме температурасы 23-27 ºС және салыстырмалы ауа ылғалдылығы 75-80% 

сақталынды. Суару концентрленген ертіндінің  бірдей 30 мл мөлшерімен белгіленген уақытта 

әр 2 күн сайын жүргізілді. 

8 күн ішінде тұқымның күтілетін және соңғы өнуі, сонымен қатар олардың өну 

энергиясы ұзартылады. Әрбір нұсқа үшін (тәжірибе немесе бақылау) зерттеу жұмысының 2 

қайталамасы жасалды. Эксперимент барысында алынған барлық нәтижелер мен мәліметтер 

тіркеліп  өңделеді. 

 

Қорытынды 

Алдын ала праймингтеу арпаның физиологиялық реакцияларын тудырды, нәтижесінде 

тұзды стресске өсімдіктің әсері жақсарды. Атап айтқанда, дәндерді алдын ала тұзды 

концентрацияда өңдеу арқылы бақылау өсімдігінмен салыстырғанда жақсырақ өсім алынды. 

Ең биік сабақ пен ең ұзын тамыр 50 mM NaCl тұзды стресс кезінде байқалды. 4 сағаттық алдын 

ала праймингтеу 2 сағаттық алдын ала праймингтеуге қарағанда сабақ биіктігі 10,5%, ал 

тамыры 1,5%ке ұзынырақ болды. Алынған нәтижелерге сәйкес түзды прайминг өсімдіктің 

морфологиялық көрсеткіштеріне жалпы жақсы әсер ететіндігі және 4 сағаттық прайминг 2 

сағаттық праймингке қарағанда эффективті екендігі жайлы қорытынды шығарылды. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАТРАВКИ СЕМЯН НА МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

ЯЧМЕНЯ 

 

Тойбекова П.М., Жангазин С.Б. 

 

Л.Н. Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан 

 

Аннотация. Причиной угнетения роста многих видов культурных растений и 

ограничения их продукции является избыток солей в почвенном растворе. В частности, при 

выращивании растений в засоленных условиях создается осмотический стресс, в результате 

которого семена теряют способность поглощать необходимую для прорастания воду. Это 

приводит к торможению прорастания и прорастания семян. Грунтовка синхронизирует и 

ускоряет рост рассады, способствуя тем самым повышению продуктивности. Урожайность и 

рост растений ячменя, экзогенно обработанных раствором NaCl показывает хорошие 

результатыморфологических показателей чем контрольного растения.  

Ключевые слова: солевой прайминг, абиотический стресс, NaCl, ячмень, солевой 

стресс 

 

THE EFFECT OF SEED PRIMING ON THE MORPHOMETRIC PARAMETERS OF 

BARLEY 

 

Toibekova P.M., Zhangazin S.B. 

 

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan 

 

Annotation. The reason for the inhibition of growth of many species of cultivated plants and 

the restriction of their production is the excess of salts in the soil solution. In particular, when plants 

are grown in saline conditions, osmotic stress is created, as a result of which the seeds lose their 
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ability to absorb the necessary water for germination. This leads to inhibition of seed germination and 

germination. Priming synchronizes and accelerates the growth of seedlings, thus contributing to 

higher productivity. Yields and growth of barley plants treated exogenously with a solution of NaCl 

are higher than the morphological parameters of the control plant.. 

Keywords: halo priming, abiotic stress, NaCl, barley, salt stress 
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Аннотация. Нейродегенеративные болезни - большая группа заболеваний центральной 

нервной системы, сопровождающихся повреждением нервных клеток и межклеточного 

вещества головного и спинного мозга. Среди всех болезней ЦНС особое место занимают 

прионные инфекции (синоним - губчатые энцефалопатии). Все губчатые энцефалопатии могут 

быть переданы инфекционным путем, что делает их наиболее опасными из всех 

нейродегенеративных заболеваний и свидетельствует о необходимости своевременной и 

точной дифференциации, поскольку инфицированный человек представляет угрозу для 

окружающих. Однако на сегодняшний день нет надежной и объективной дифференциальной 

диагностики многих прионных болезней (болезнь Крейтцфельдта-Якоба, фатальная 

инсомния, синдром Гертсманна-Штреусслера-Шейнкера и Куру) [1]. 

В связи с этим, вопросы происхождения биохимических изменений, диагностики, 

лечения и профилактики прионных болезней головного мозга в настоящее время являются 

актуальными как в биомедицине, так и в клинической практике.  

В настоящее время для диагностики прионной болезни мозга кроме лабораторных 

исследований также применяется магнитно-резонансная томография (МРТ), при этом МР-

исследования показали высокую чувствительность и специфичность структурных изменений 

серого и белого вещества головного мозга. Применение различных программных обеспечений 

позволяет выявлять как специфические, так и неспецифические изменения в мозге [2]. 

В статье представлены современные представления о клинике и патогенезе 

нейродегенеративных болезней человека прионной природы, а также данные об МР- 

диагностике заболеваний.  

Ключевые слова: прионы мозга, болезнь Крейтцфельдта-Якоба, Куру, синдром 

Герстманна–Штрейсслера–Шейнкера, синдром Альперса, амиотрофический лейкоспонгиоз, 

магнитно-резонансная томография (МРТ). 

 

Введение. Прионы - уникальный класс инфекционных агентов, существенно 

отличающихся от микроорганизмов (бактерий, грибов, вирусов и вирусоподобных частиц): у 

них отсутствует собственный геном; они не индуцируют иммунный ответ; обладают 

значительно более высокой резистентностью, чем вирусы, к агрессивным внешним факторам. 

Известно о способности некоторых белков к трансформации третичной и вторичной 

структуры без мутационных изменений, что свидетельствует об эссенциальной способности 

таких белков к патологической конформации [3-9].  

Известно, что прионные заболевания являются одновременно инфекционными, 

наследственными («семейной» формы – до 10%) и спорадическими. Процесс накопления 

инфекционного прионного белка PrPSc в зараженном организме происходит путем 

конформационных изменений предшествовавших и предварительно синтезирующихся вновь 

молекул клеточного белка PrPC. Также известно около 20 мутаций в гене PRNP человека, 

связанных с «семейными» формами прионных заболеваний [2, 10-12]. 

mailto:Berdenova9@mail.ru
mailto:Karlygash.ba@mail.ru
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 Однако на сегодняшний день нет надежной и объективной дифференциальной 

диагностики многих прионных болезней:  

- Болезнь Куру - прогрессирующая мозжечковая атаксия, адинамия, психические 

изменения, летальный исход - для установления достоверного диагноза используется важный 

диагностический критерий - выявление «прионовых бляшек» [13]; 

- Болезнь Крейтцфельда–Якоба - врожденные мутации в гене PRNP, характерна 

прогрессирующая деменция, поражение пирамидных нервных путей, летальный исход - 

диагноз устанавливают на основе результатов патологоанатомических исследований; 

- «Смертельная» семейная бессонница - потеря сна, гиперреактивность симпатической 

части вегетативной нервной системы, прогрессирующее ослабление автономных и 

эндокринных циклических временных ритмов, летальный исход; 

- Синдром Герстманна–Штрейслера–Шейнкера - медленное доминантно наследуемое 

прионное заболевание в виде прогрессирующей спинно-мозжечковой атаксии, связанной с 

мутацией в гене PRNP, дегенеративное поражение ЦНС, патогенез не изучен;  

- Амиотрофический лейкоспонгиоз - медленная инфекция человека - прогрессирование 

атрофического пареза мышц конечностей и туловища, нарушение дыхания, смерть;  

- Синдром Альперса - медленная наследственная детская прионная инфекция с 

поражением ЦНС, печени, наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Клинически 

проявляется интенсивной головной болью, нарушением зрения, множественными 

инсультоподобными состояниями (с эпилептиформными припадками), прогрессивной 

гипотензией, приводит к летальному исходу [2, 14 - 18]. 

Таким образом, клиническая диагностика прионных болезней основана на анализе 

симптомов. При попытках проведения иммунодиагностики, иммунотерапии, иммунохимии 

или иммунопрофилактики прионных болезней установлено отсутствие специфических 

антител в зараженном организме. Такой результат объясним структурным подобием 

инфекционного прионного белка PrPSc и его клеточной изоформы PrPС, в связи с чем 

организм «рассматривает» белок PrPSc как «свой» [2, 19, 20].  

Макроскопически у всех больных при прионной энцефалопатии отмечены 

незначительное уменьшение массы головного мозга, атрофия извилин. Микроскопически 

прионная спонгиоформная энцефалопатия характеризуется наличием множества вакуолей 

(спонгиоз) преимущественно в сером веществе конечного мозга. Это могут быть отдельные 

вакуоли или их группы. Вакуоли могут сливаться в микрокисты (диаметром 200 мкм и более), 

вследствие чего существенно искажается цитоархитектоника коры большого мозга. 

Спонгиформные изменения постоянно сопровождаются уменьшением числа нейронов в 

различных отделах коры [21].  

Лабораторная диагностика прионных заболеваний включает прямые (электронно-

микроскопическое определение прион-ассоциированных фибрилл в инфицированном 

материале или отпечатках; иммуноблоттинг с использованием моноклональных антител; 

метод пептидных зондов, основанный на использовании меченых синтетических пептидов) и 

непрямые методы [22]. 

На сегодняшний день проблема лечения прионных болезней не решена, многочисленные 

попытки применения в клинической практике антибиотиков и стероидов оказались 

неудачными. Серьезной проблемой в диагностике является возможность заражения 

исследуемым материалом при биопсии или аутопсии: ткани умерших от прионных болезней 

заразны даже после их фиксации раствором формалина [23, 24]. 

Одним из современных методов исследования головного мозга при прионных 

заболеваниях является магнитно-резонансная томография (МРТ), позволяющая определить 

структурные изменения мозгового вещества. Применение мультипараметрических программ 

(DWI/ADC, Flair, Stir, DTI, спектроскопия) на МРТ позволяет с высокой вероятностью 

определить изменения как в корковом, так и в сером веществе мозга (хвостатое ядро, таламус 

и скорлупа).  
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Диффузионная программа DWI/ADC имеет ключевое значение в диагностике прионных 

заболеваний (например, болезнь Крейтцфельда–Якоба), при этом наблюдается повышение 

МР-сигнала в корковых и подкорковых структурах мозга, что указывает на их структурное 

поражение. 

Специфическая программа 1Н-спектроскопия позволяет оценить метаболические 

нарушения в головном мозге (в том числе гибель нейронов) вследствие значительного 

снижения пика метаболита NAA (N-ацетиласпартата) и повышения пика лактата (La).  

При необходимости проводится МР-исследование головного мозга с применением 

контрастного вещества. При этом наблюдается высокая степень усиления зоны поражения 

мозга парамагнитным веществом. 

МРТ обладает рядом преимуществ перед иными методами исследований: 

1 - Высокая степень информативности, возможность отследить динамические изменения 

в структурах тканей мозга; 

2 - Безопасность, безболезненность и неинвазивность (не нарушается целостность 

кожных покровов), отсутствует лучевая нагрузка; 

3 - Возможность раннего выявления патоморфологических изменений; 

4 - В случае необходимости МРТ-исследование можно проводить многократно для 

контроля динамики протекания заболевания без нанесения вреда организму; 

5 - Результат записывается на электронный носитель и распечатывается на пленку [25]. 

          Целью настоящей работы является: изучение возможности МРТ при диагностике    

прионных заболеваний головного мозга. 

Методы исследования. Обследование пациентов осуществлялось на магнитно-

резонансном томографе Achieva фирмы «Philips» с силой магнитного поля 1,5 Тесла. 

Результаты и их обсуждение. Пациент N обратился в диагностический центр с 

жалобами на головокружение, шаткость походки, снижение памяти, невыраженную 

дезориентацию в пространстве. За год до обращения беспокоили периодические 

головокружения, появилось чувство «внутренней дрожи», нарушился ночной сон с частыми 

пробуждениями, усиливалось чувство несистемного головокружения, нарастали признаки 

когнитивного снижения, нарушилось зрение [21].  

МРТ исследование проводилось два раза с разницей в 20 дней, в первом случае с 

контрастированием, во втором без контрастного исследования.  

При первом МРТ исследования головного мозга отмечалось:  

• минимальное диффузное неравномерное утолщение серого вещества 

преимущественно затылочных, теменных и правой лобной долей (рис.1);  

• признаков патологического накопления контрастного препарата веществом и 

оболочками головного мозга на момент исследования не выявлено. 

 

                    
Рисунок 1 - Диффузное неравномерное утолщение серого вещества преимущественно 

затылочных, теменных и правой лобной долей, с повышением интенсивности МР-сигнала по 

Т2-Flair и ограничением диффузии по DWI/ADC 
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При повторном проведении МРТ исследования через 20 дней отмечалось: 

 • минимальное диффузное неравномерное утолщение серого вещества обоих 

полушарий мозга с вовлечением всех долей (рис.2);  

• аналогичных участков измененного МР-сигнала в белом веществе, глубоких отделах 

вещества мозга не выявлено. 

 

                            
 

Рисунок 2 - Диффузное неравномерное утолщение серого вещества обоих полушарий мозга 

с вовлечением всех долей, с повышением интенсивности МР-сигнала по Т2-Flair и 

признаками более интенсивного ограничения диффузии по DWI/ADC  

 

Следующие исследования также показали, что у большинства пациентов выявлены 

признаки выраженного нарушения архитектоники коры и глубоких отделов полушарий мозга, 

множественные участки повреждения нейронов, вакуолизации нервных клеток, выраженный 

глиоз, периневральный и периваскулярный отек, свидетельствующих о прионной болезни 

мозга [21, 23 - 27]. 

Заключение. В настоящее время не существует лечения прионного заболевания и 

прогноз его неблагоприятный, так как при наступлении болезни быстро возникает ее 

прогрессирование с общемозговой симптоматикой, что приводит к летальному исходу.  

На сегодняшний день кроме клинико-лабораторных методов исследования ведущую 

роль в диагностике занимает Магнитно-резонансная томография, позволяющая на раннем 

этапе развития заболевания выявить такие патогномоничные признаки прионной болезни, как 

поражение серого вещества мозга, проявляющееся патологическим повышением МР-сигнала 

на диффузии с ее ограничением.  

Таким образом, программа DWI/ADC является высокочувствительным методом в 

отношении прионной болезни, но не специфичным. Клиническая картина и 

патоморфологические изменения на МРТ головного мозга с наибольшей вероятностью 

позволяют диагностировать прионную болезнь на ранних этапах развития. 
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ӘОЖ 94(574) 

  

ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ ТҰСЫНДАҒЫ ХАНЫМДАР  

 

Г.К. Уалиева, М.А. Алпысбес 

 

Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан  

 

Түйіндеме. Қазақ қауымының әлеуметтік өмір тіршілігінде әр түрлі әлеуметтік топ 

өкілдері тарихына талдау жасалатын болсы, соның ішінде әйел заты тарихына қатысты 

ізденістер өз алдына өзекті болып табылады. Мақалада Қазақ хандығы дәуіріндегі әйелдердің 

қызметі, саяси өмірдегі, қоғамдық өмірдегі, мәдени өмірдегі рөлдерінен деректер талданды. 

Жоғарғы тап әйелдерінен төменгі қарапайым таптағы әйелдерге дейін қазақ қоғамында ерекше 

статустарын суреттеумен қатар Ханым, бегім, сұлтан дәрежесіндегі, хан-ана дәрежесіндегі 

әйелдердің саясаттағы, халықаралық қатынастардағы дипломатиялық рөлін айқындадық.  

Кілт сөздер: Қазақ хандығы, Михр Сұлтан-ханым, Айша ханым, Айғаным, некелік 

қатынастар, қалың мал, құқықтық мәртебе, әдет-ғұрып 

 

Кіріспе 

Қазіргі уақытта қазақ тарихында ортағасырлар мен жаңа дәуірде орын алған әйел 

көшбасшылар туралы мәліметтер аз зерттелген, қазақ әйелдерінің мәртебесі мен 

құндылығының тарихи бағасы толық берілмеген. 

Қазақ хандығының мемлекеттік тарихында әйелдердің рөлі хандықтың кейінгі 

кезеңдерінде жақсы көрініс табады. Алайда, бұл хандықтың алғашқы уақыттарында 

әйелдердің жаңа мемлекеттің қарқындауында үлес қоспады деген сөз емес. Жаңа табылған 

деректерге сай қазақ билеуші табындағы әйелдердің тіпті, халықаралық қатынастар 

деңгейінде қарым-қатынасын көруге болады. 

 

Методология және зерттеу әдістері 

Мақаланың деректік қоры ретінде ауызша эпикалық, батырлар жырларын, шежірелерді, 

сондай-ақ зерттеушілердің еңбектерін қарастырамыз. Тұлғатану мәселесімен шұғылданатын 

ғалымдардың, зерттеушілердің еңбектерін қарастыру барысында және оларды сараптап 

отырып, талдау жасау кезінде тарихи-объективтік, логикалық, жүйелілік, салыстырмалы 

талдау т.б. әдістерді пайдаландық. 

 

Тақылау 

Тарихи деректерде Орта Азияда өмір сүрген бірнеше қазақ әйелдері туралы мәліметтер 

сақталған. Шибанидтер мемлекетінің өмірінде маңызды рөл атқарған алғашқы қазақ 

қыздарының бірі XV ғасырдың аяғы-XVI ғасырдың басындағы Қазақ хандығының жоғарғы 

билеушісі Бұрындық ханның қызы Михр Сұлтан-ханым болды. Тәжік-парсы тіліндегі 

деректерде әйел адамдардың шын аты айтылмайды, айтылса лақап аты қолданылады. Михр 

сұлтан-ханымның аты да бұл лақабы болу керек. Сонымен қатар ханымның атын Михрибон, 

Михри ханым деген лақаптармен кездестіруге болады. Михр атауы – парсы тілінен мейірімді, 

қайырымды, нәзік деген мағына береді. Сол замандағы мұсылман мемлекеттерінің билеуші 

ханымдары мен хан аналары жасаған қайырымдылық уақыптық жұмыстарды Бұрындық 

ханның осы қызы, Шибанидтердің келіні болған Михр ханымнан да көруге болады. Михр 

ханымның Бұрындықтың қызы екенін де ханымның өзі қол қойған уақып грамотасынан 

(вакфнаме) көруге болады. Ортағасырлық бірнеше тарихи еңбектерден («Таварих–и гузида-йи 

нусрат–наме», «Шейбани–наме», «Бахр әл–асрар») XV ғасырдың 90-жылдарының ортасында 
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Бұрындық хан өзінің екі қызын шибанидтік сұлтандарға үйлендіргені белгілі. Михр ханым-

Мұхаммед Тимур–сұлтанның әйелі, Тимур сұлтан–Шибанидтер мемлекетінің негізін қалаушы 

Мұхаммед Шибани–ханның үлкен ұлы болды.  

Вакф наме зерттеуші Р.Мукминованың айтуынша Михр ханымның – Махди Улия деген 

де құрметті лауызымы болған, мағынасы тақ мұрагерінің анасы. Шибани сұлтанымен ханым 

сұлтан қайтыс болғанша 20 жылдай бірге тұрған. Шибаниден екі бала дүние әкелгені белгілі. 

Бұрындық хан да өмірінің соңғы жылдары аталмыш ханымның сарайынада өткізгені белгілі. 

Ханым күйеуі қайтыс болғаннан соң да Самарқанда өте ықпалды болды, сондай ақ Кеш 

пен Несефте де көптеген шеберханасы, бау–бақшасы, дүкендері, базарлары, жер телімдері, 

үй–жайлары, жазғы ордалары болған.  

Ибн Рузбиханның дерегіне сай Самарқанда Михр ханым салған мекемелер: 

- Медресе Шимолия  

- Шимол медресесі мен Шейбани медресесін қосатын арка 

- Шибанилердің кесенелері т.б. 

Заманында Михр ханым салдырған медреселер ең керемет сәулет өнер туындысы болып 

есептеледі. Медресенің барлық шығынын, ұстаздардың жалақысын, шәкірттердің ақысын, 

тамақ-асын, кіші қызметкерлердің ақысын ханым өз уақыбынан өтеп отырған. Шәкірттерге 

сабын мен басқа да тұрмыстық заттар мен кіші қызметкерлердің өтемі үшін уақыптан жылына 

2000 динар бөлініп отырған [1]. Михр Сұлтан-ханым Мұхаммед Тимур сұлтанның сүйікті 

әйелі және екі ұлының анасы болған, Самарқандта тұрған. Ханымның Бабыр сарайымен де хат 

алмасып тұрғанын деректерден байқауға болады.   

Қасым ханның сарайында атақты екі ханым болған. Бірі екі мұрагер ұл сыйлаған Ханық 

сұлтан бегім, бірі – Айша ханым. Айша ханым сефевидтерге қарсы өзбек хандарының 

соғысында қаза тапқан Әбілқайыр сұлтанның анасы. Соңғы уақыттарда отандық зерттеулерде 

Айша ханымның соңғы күндері Бабыр шах сарайында  Үндістанда өтті деп көрсетіліп жүр. 

Сонымен қатар дереккөздерде ол кісінің қолжабалары жөнінде пікір-таластар көп. 

Атақты Ханық Сұлтан бегім Әбілқайыр сұлтанның қайтыс болуымен Қазақ сарайында 

үлкен рөлге шықты. Себебі Ханықтан туған Мамаш сұлтан–тақ мұрагері болды. Кейін Мамаш 

ханның хандық уақытында һәм Хақназар ханның хандық уақытында Ханық ханымның хан-

ана дәрежесіне жеткенін көруге болады. Қазақ хандығының сол дәуірдегі саяси жағдайы ауыр 

болып, шайқы Мамай басқарған Ноғай Ордасы мен Қазақ хандығының қарым – қатынасының 

салқындағанын байқауға болады. Алайда орта ғасырлық саяси дипломатияда Алтын Ордадан 

тараған екі мемлекетті татуластыру хан қыздарына жүктелері. Осы орайда біз Қасым ханның 

Ханық сұлтан бегімнен туған бір қызы шайқы Мамайға ұзатылғанын көреміз [2]. 

 Қыз берісіп алысу Шыңғыс тұқымдарын, Алтын Орданың мұрагерлеріміз деп 

есептейтін кез-келген ақсүйектерді татуластырары анық.  

Кейінгі ортағасырлардағы мемлекеттердің, хандықтардың сыртқы саяси жағдайы 

басқарушы әулеттің өз тегінен шыққан қыздарды ықпалды саяси тұлғаларға тұрмысқа беріп, 

сол арқылы көрші елдермен туыстық байланыстар орнатумен де байланысты болды. Мысалы, 

ресейлік зерттеуші А.В. Беляковтың мақаласында берілген тарихи деректерде Қасым 

хандығының (Хан Кермен) патшасы Ораз Мұхаммед Ондан сұлтан туралы айтылады. 

Берілген кезеңде  ел басқарушылардың неке саясатында өздігінен ештеңе болған жоқ.  

Әр қадам мұқият ойластырылған. Ресейде бұл тәжірибе де сақталды. Қасым патшасы Ураз–

Мұхаммед Ян Сапегамен хат алмасуда туыстары мен күйеулерін үнемі еске алады. «Патша өз 

иелігін сырт жақтан келетін қандай да бір қол сұғушылықтан қорғауға талпынды. Олардың 

барлығын атап өтейік: әпкесі Боқты ханшайым Сейітқұлова Шепелевтің қызы, қазақ мырзасы 

Саид-Магомедовтың жиендері Юсуповтың ұлы және Каплан мырза, күйеу баласы Шихим 

ханзада, Сафаралей мирза Изломов, балдызы Ахмет мырза Әлиев. Ораз-Мұхаммед барлық 

туыс қыздарды тұрмысқа беруге тырысқаны белгілі болды. Әпкесі ханшайым (царевна) Боқты, 

шамасы, Ярославтық ноғай мырзасы  Сафарғали Исламовтың жұбайы болған. 1636 жылы 

Шейдяктардың ұлы Мирза Араслановтың жесірі Сафаралидің (Сафар Әли) жесірі деп атап 

өтілген» [3]. Зерттеушінің көрсетуінше, осы Боқты-ханыш ханшайым Сейітқұл сұлтанның 
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қызы болып табылады. Құжаттарда Шығай ханның ұлы Сейітқұл сұлтан белгілі. Ал Сафарғали 

Исламов 1610 жылы 11 желтоқсанда казактармен өлтірілген. Бохты сонда Ораз Мұхаммед 

Ондан сұлтанға немерелес әпкесі болып келеді. Алайда, Бохтының Сібір хандығымен 

байланысты деректер жоқ. Берілген зерттеу жұмысында Ораз Мұхаммед сұлтанның бірнеше 

әпке-қарындастары аталып өтіледі, олардың бірі Көшім ханның бауырының әйелі ретінде, енді 

бірі Романов уезінің помещигі Сейт Мұхаммедтің ұлының әйелі ретінде көрсетіледі [3].  

Жалпы алғанда, қасымдық ханның барлық әйел туыстары сібірлік патшайымдар ретінде 

аталған. Бірақ бұл мәселе әлі де толыққанды зерттеуді қажет етеді.  

Жоғарыда аталған Сейітқұл сұлтан туралы Қадырғали Жалайыр жазғандай: «Шығай 

ханның қатындары мен құмалары көп болды, бірақ бас бәйбішесі үшеу еді. Әуелгісі–Байым-

бикем, одан Сейітқұл сұлтан, Ондан сұлтан, Алтын ханым туады. (Бұл Ондан орыс және батыс 

тарихында кеңінен танымал Ораз–Мұхаммед Касимовскийдың әкесі, кейінгі Көкжал Барақ 

сұлтанның, алаш көсемі Әлихан Бөкежанның бабасы). Шығайдың екінші бәйбішесі, Жағат 

әулетінен шыққан Яхшым-бикемнен Тәуекел хан, Есім хан және Сұлтан-Сабырбек ханым 

туылған.... Шығай ханның үшінші бәйбішесі–Бұрындық ханның немересі – Дадым ханымнан 

Әли сұлтан, Салым сұлтан, Ибрайым сұлтан, Шағым сұлтан туады. Өз тұсында бұлардың 

ішіндегі ең атақтысы-елбасы әрі қолбасы болған Шағым (Шах-Мұхаммед) сұлтан болды»  деп 

жаза келе, сол заманда жұртқа тұлға, жауға айбар болған сегіз ұлдың ішінде Тәуекел 

сұлтанның ерекше болғандығын көрсетеді [4, 32 б.]. 

Қазақ өркенитетіндегі әйелдердің құқығы саяси тұрғыдан ел үшін маңызы бар 

мәселелерді шешуде үлкен ықпал жасамады деуге болады. Алайда, хандық биліктің соңғы 

жылдарындағы ханымдардың ықпалын салыстырмалы түрде қарасақ, билеуші таптағы 

әйелдердің ықпалын байқауға болатындай.  

Қоғамдық өмірдегі қарапайым әйелдердің қандай да бір құзырлық мәртебесі, құқығы 

рөлі некелік қатынастарда көрініс берді. Қазақ қоғамындағы кең тараған қалың мал, 

әмеңгерлік, көп әйел алушылық, сорораттық құқық тәрізді институттар сол заманға сай 

қоғамдық қатынастарды реттеп отырды. Сол қоғамның өміршеңдігін ішкі қарым –

қатынастарын реттеуге белгілі мөлшерде әсер етті. 

Қазақ қоғамында жеке адамның әлеуметтік мәртебесі әрбір қалыптасқан жағдайда оның 

руының басқа румен салыстырғанда артықшылық деңгейімен де, шығу тегімен де анықталды. 

Мәртебелілікке қатысты қағидалардың ішінде ең маңыздыларының бірі үлкендік және бірінші 

болып туылу құқығы орын алады. Бұл қазақтардың әдеттегі құқығы көрсеткендей, үлкендік 

реті әскери олжаны бөлісу кезінде, отырыс кезінде орындарды анықтауда, билікке 

мұрагерлікте, сыйлықтар мен азық-түлікті бөлуде тілектер мен өлең айтуда кезектер және т.б. 

күнделікті өмірдегі қарапайым отбасылық әрекеттерде сақталды. Бұл қазіргі кезеңде де бар, 

үлкенді сыйлау дәстүрі әлі күнге сақталған. 

Мәртебелілік жүйесінде маңызды рөлді «рубасы әйелдің»: «бәйбіше» (бірінші әйел), 

«тоқал» (екінші, үшінші әйел т.с.с.), нақсүйер, күң, яғни ерінің балаларына ие адамдар. 

Қазақтың адат құқығында көрсетілгендей «...бірінші некеден туылған балалар бәйбішелік деп 

аталатын, қырғыздарда ертеден үлкен артықшылықтарға ие, екінші некедене туған 

тоқалдықтарға қарағанда. Біріншілер әрқашан екіншілерге немқұрайдылықпен қарайды. 

Заңсыз некеде туылған балалардың жағдайы екіншісінен өте аз тиімділік жағдайында болады» 

[5, 147 б.]. 

Қазақ хандығы кезіндегі әдет-ғұрыптық тұрмыс–тіршілігі туралы мәліметтер ауызша 

эпикалық жырлардан, батырлар жырынан алынады. Мысалы, Қыз Жібек пен Төлеген туралы 

тарихи жырда қазақтың қыз айттыру және үйлену, қалың мал төлеу дәстүрі туралы айтылады. 

Қазақтың әдет–ғұрпы мал бағу талаптарымен тығыз байланысты болды. Қалың мал да, 

мұрагерлік үлгілері де экономикалық тұрғыдан тұтас бірлікте болуына бағытталды. 

Қазақтардың басты мақсаты өз қоғамдастығы мен өз билігіндегі территориялар ішіндегі 

тұрақтылықты, берекелікті нығайта түсу болған.  

1848-1852 жылдары қазақ даласында саяхатта болған ағылшын суретшісі Т.Аткинсон 

Жәңгір ханның қызы Айғаным мен Ұлы жүздің билеушісі Темір сұлтанның ұлы Сүйік сұлтан 
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(қырғыздардың (қазақтардың) көнеден келе жатқан танымал тайпасынан шыққан билеуші деп 

көрсетеді) арасындағы қайғылы махаббат хикаясын баяндап жазған. «Жәңгірдің 

қырғыздардың маңдай алды сұлуы саналған Айғаным есімді қызы болды....Сүйік Айғаным 

жарым болады деп армандады... Сұлтан оны қолдайтынын білдірді. Ол осынау некелесу 

тайпалар арасындағы достық байланысты ары қарай  нығайта түседі деп есептеді» деп 

көрсетеді [6, 71 б.]. 

Ағылшын суретшісі Айғанымның сұлулығы мен батырлығымен қатар, қыздың шу 

асауды тақымында ойнатқан, ат құлағында ойнаған шабандоз екендігін атап көрсеткен. 

Сонымен қатар, найзаны батырдан кем қадамай, жауынгердің айбалтасын да ұршықтай 

айналдыратындығын сипаттаған. Аңшылыққа алып шығатын ителгісі де болған, яғни қыздың 

құсбегі ретінде де өнері болған. Одан әрі қарай екі жақтың қалың мал мәселесі бойынша 

кездескенін, оның талай кездесулердің өзегі болғанын жазған. Хан Айғаным үшін 200 түйе, 

3000 жылқы, 5000 сиыр және 10 мың қой сұраған [6, 72 б.]. Алайда қалың мал құны жоғары 

болғандықтан, іс ұзаққа созылады. Әкесі қызын Бадақшан ханмен некелестіретін болып 

келіседі. Ең соңында қос ғашық қашып шығып, қуғыншылардың қолына түспегенімен, қыз 

жолбарысқа жем болып, қайғылы аяқталады. Қуғыншылармен қақтығыс барысында қыз ұрыс 

жүргізе отырып қоршаудан шыққанын көрсетеді. 

Жоғарыда келтірілген мәліметтерге сәйкес, Айғаным өзінің табиғи нәзіктігімен қатар, 

ақылды, пайым-парасаты жоғары, әскери өнерді жетік меңгерген хас сұлудың өзі болған. 

Айғаным бейнесі арқылы сол жаугершілік замандағы қазақ әйелдерінің ерлермен бірге ұрыс 

жүргізе білу қабілеттілігі, атқа отыру өнерін меңгеруі, батылдықтарын көрсетеді. Мысалы, 

жоңғарлармен болған шайқастар кезінде қазақ қоғамының әйелдер қауымынан да қатысқаны 

белгілі. Ерліктерімен атағы шыққан Абылай сұлтанның қызы – Айтолқын, Үйсін Қаратай 

батырдың қызы-Есенбике, Бұланбай батырдың қызы–Айбике, Қаракерей Қабанбай батырдың 

әйелі–Гаухар батыры және басқаларын атап өтуге болады. Гаухар батырдың жеке барлаушы 

жасағы болған, соны бастап талай қанды ұрыстарға қатысқан. Ана болғаннан кейін ол өзінің 

үлкен қызы Назымды ұрысқа жіберген. Халық ауыз әдебиетінде Гаухар батырдың айтқан 

«Атадан ұл болып тума, ер болып ту» деген сөзі танымал болған. Қазақ әйелдері ержүрек 

батыр ұлдарды дүниеге әкеліп, қаһармандықтың үлгісінде тәрбиелеп, жеткізгенімен қоймай, 

өздерінің әке, іні, бауырларымен бірге қанды ұрыста қатар соғысқан. Қазақ әйелдерінің әскери 

өнерін меңгеруі туралы көрнекті ресейлік тарихшы А.Левшин де атап өтеді: «Олар, былайша 

айтқанда, жылқылардың үстінде отырып туылғандай және олардың ішіндегі ең жабайыларын 

(жылқылардың) да өте батыл және жылдам меңгерген. Әйелдер бұл жағдайда ер адамдардан 

кем түспейді, бірақ кейде олардан асып түседі.. Садақпен жебе тартуда өте шебер, алайда, бұл 

қару башқұрттардағыдай сияқты оларда жалпыға ортақ емес» [7, 26 б.]. 

 

Қорытынды. Қорыта айтқанда, бұқара халықтың арасындағы тұрмыстық деңгейде 

әйелдердің құқығын қарастырып, жесір әйелдің құқығы, ерлі әйелдің құқығы, әмеңгерлік 

сияқты қазақ әдетіндегі жәйттарды да сараладық. 

Батыр қыздардың, әскери саладағы да аруларымыздың, аналарымыздың орнына баға 

бердік. Қысқаша айтқанда, Қазақ хандығы басқа мұсылман мемлекеттеріне қарағанда 

әйелдерді өте қатаң тыймаған, бірақ ұяңдығын ескере отыра қоғамдағы барлық арнада 

әйелдердің рөлін айшықтай алған.  

 

Пайдаланған әдебиеттер тізімі 

 

1. Атыгаев Н.А. Казахские женщины при дворах иностранных правителей (XV-XVII вв.) 

https://edu.e-history.kz/ru/publications/view/645 

2. Атыгаев Н.А.. – Некоторые замечания о казахско-башкирском султане Хакк-Назаре 

https://iie.kz/?p=4716&lang=ru/ 

3. Беляков А.В. Царицы сибирские // Золотоордынское обозрение. 2019. Т. 7, №2. С. 372–

391. 

https://edu.e-history.kz/ru/publications/view/645
https://iie.kz/?p=4716&lang=ru/


 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges of Innovative Science» Leipzig, Germany, March 06, 2022 

18 

4. Мағауин М. Қазақ тарихының әліппесі. – Алматы: Қазақстан, 1995. – 208 б.  

5. Масанов Н.Э. Кочевая цивилизация казахов: основы жизнедеятельности номадного 

общества. Монография. - Алматы «Социнвест» – Москва «Горизонт», 1995. – 320 с. 

6. Есмағамбетов К. Қазақтар шетел әдебиетінде. – Алматы: Атамұра–Қазақстан, 1994. – 

240 б. 

7. Левшин А. И. Описание орд и степей казахов / Министерство образования и науки 

Республики Казахстан. Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова. — 

Павлодар: НПФ «ЭКО», 2005. — 212 с. — (Библиотека казахской этнографии. Том 9). 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82


 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges of Innovative Science» Leipzig, Germany, March 06, 2022 

19 

SECTION: SOCIAL SCIENCES (PEDAGOGICS, PSYCOLOGY, SOCIOLOGY) 

 

ҚАЗАҚ  ХАЛЫҚ  ПЕДАГОГИКАСЫНДАҒЫ БАЛАНЫҢ ДЕНЕ ДАЙЫНДЫҒЫН 

ДАМЫТУ ДӘСТҮРІ 

 

Бимаханов Талант Дуйсенулы, Сыздыкова Макпал Бархияевна 

 

Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, Қызылорда, Қазақстан 

 

Қазақ халқы материалдық мұраларға қоса мәдени қазыналарға да аса бай халықтардың 

бірі.Сондай қомақты дүниелер қатарына баланың дене дайындығын дамыту дәстүрлері 

жатады. 

Нәрестенің өміріндегі кез келген жағдай түрлі дәстүрлермен, мерекелермен жүргізілді. 

Мысалы, туылғаннан кейін бір апта өткен соң, оны бесікке салғанда «бесік-той» беріліп, 

ойындар, кішігірім бәйге беріліп, балуандар сайысы өткізілген. 

Қандай да бір мерзім өткенде нәрестенің үстінен оның алғашқы көйлегі шешілу – «ит-

жейде» дәстүрі өткізілген. 

Бұл отбасылық мерекелердің мәні келешекте қоршаған ортаның қатал жағдайларында 

толыққанды еңбекке жарамды тіршілік кешсін деген, нәресте ауырмай-сырқамай, күшті, епті, 

шыныққан және дені сау болып өссін деген тілектес мағыналы болды. 

Жоғарыда аталып кеткендей, біршама маңызды тойдың бірі - «Тұсау-кесу», ол нәресте 

алғашқы қадамын жасауға талпынып, аяғын тәй-тәй баса бастағанда аталынып өтеді.  

Тұсау кесуден кейін дене тәрбиесінің кейбір тәсілдері қолданылады. Х.Қостанаевтың 

пікірі бойынша, қазақтар жүруді тым ерте бастаған. Біздің есебімізше, көшпенділік тіршілік 

жағдайында дене жаттығуларын үйретудің мұндай әдісі бала қоршаған орта дүниесіне тезірек 

үйренісіп, сіңісіп кету үшін қажеттілік болып табылады. Келесі дәстүр – бала үш жасқа 

толғанда, оны алғаш рет атқа отырғызу кезінде өткізіледі. Ата-аналары киіз үйдің маңайына 

бір жасар тайды сәндеп жабулап байлап қояды. Баланы үстіне отырғызып, ең алғаш өз бетінше 

тартпадан ұстап жүруге үйретеді. Осыдан бастап ол күнделікті атқа мінгізіліп отырады (М. 

Лавров, 1914). 

Қазақтардың бар өмірі көшпенді мал бағумен байланысты болғандықтан, алғашқы 

күннен бастап-ақ баланың атқа мінуді үйренуі үшін барлық амалдар қолданылады: оны 

арнайы атқа мінгізіп жетектеп, онымен бірге ауылдың ішінде жүреді және т.б. 

Қазақтар атқа мінуді үйренудің бастапқы кезеңіне үлкен мән берген. Алдымен, биікте, 

атта отыру әдеті қалыптасады, одан кейін бала қорықпай атқа мініп-түсуді, ер-тоқымнан ұстай 

отырып, атты ересектердің көмегімен басқаруды үйренеді және т.б. Тек, осы сияқты атқа 

мінудің тәсілдерін меңгергеннен кейін ғана бала арнайы үйретілген құлынды өз бетінше 

баптап күтіп, мініп үйрене бастайды. 

Өз іс-әрекеттерін үйлестіре білуін, бірлестікті қимылдарды жоспарлауды дамытумен 

байланысты бала ойыншылар арасында өз орнын табу қажеттігіне келіп тіреліп, олармен 

өзінің денелік мүмкіндіктерін салыстыра білуге үйренеді. Ойын іс-әрекеттерінде негізінен 

жүру, жүгіру, секіру, лақтыру, сырғып жүру, өрмелеп шығу, атқа міну және дене 

жаттығуларының тағы да басқа табиғи-қолданбалы түрлерінің орны басым болады. 

Қыздардың арасында үйшік-үйшік, ұлдарда асық ойындары әсіресе кеңінен қолданылады 

(Л.В. Кузнецова, 2001). 

Ойын іс-әрекетінде ерікті назар салу мен ерікті есте сақтау біршама қарқынды дами 

бастайды. Ойын кезінде балалар үйреншікті тіршілік жағдайындағыға қарағанда жақсы 

бағдарланып, естерінде жақсы сақтайды. Бұдан мысал ретінде ұшты-ұшты, тез айту және т.б. 

ойындарды келтіруге болады (Х.Ф. Анарқұлов, 1991). Үйрету мен тәрбиелеу түрлері біртіндеп 

күрделеніп, жылдан жылға жаңа жаттығулармен және ойындармен байытыла түседі. Ақыл-ой 
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және денелік қабілеттердің артуымен жаңа қимыл біліктіліктері мен дағдыларын меңгерудің 

алғы шарттары түзіледі, ал бұл күнделікті тіршілікте ауадай қажет. Бес жасқа келгенде қазақ 

баласы ересектер мен ата-анасының тапсырған нақты бір шаруаларын орындай алу үшін атқа 

өз бетінше мініп, ешбір ересектердің көмегінсіз өзі атты басқара білуі қажет (А. Вамбери, 

1867). 

Ойындар осы сегіз жастағы балалар өмірінде маңызды орынға ие болады. Қимыл-

қозғалысты ойындар мен дене жаттығуларының ойынды түрлері дене тәрбиесінің құралы 

ретінде бірқатар қасиеттері болады, соның ішінде ойыншылардың эмоциялылығын жетілдіру. 

Ойынға деген оң эмоция оны қайталауға деген сұраныс туындатады, сөйтіп нәтижесінде 

қимыл дағдылары мен біліктіліктері бекітіліп, жетілдіріледі. 

Этнографиялық материалдар ата-анасы баланың бойында бала табиғатын күштемей, 

мәжбүрлемей тәрбиелеуде деп таниды. Сол үшін балаларды ойын ортасына баулу үшін түрлі 

эмоциялы тәсілдер құрастырылады, ол арнайы асық, таяқша, жүннен жасалған доп сияқты 

құралдардың көмегімен жүзеге асырылады. 

Тіпті күрестен сайыстың өзі балалар арасында ойын күйінде өткізіледі. Ересектер ойын 

шартын құру мақсатында түрлі амалдарды қарастырады, атап айтқанда: арнайы алаң 

дайындалады. Ойыншық садақтар жасалынып, асық, ал оны салмақты ету үшін ересектер 

көмегімен қорғасын құйылып, сақа дайындалады (Л.В. Артемиев, 1990). 

Ойындардың, дене жаттығуларының қыс мезгілінде табиғатта өткізілуінің сауықтырулы 

маңызы бар, бұл сауықтырулы маңызды болып, балалар ағзасына күшті шынықтырулы әсер 

береді. Табиғат аясында ұйымдастырылған ойындар мен дене жаттығулары кезінде 

балалардың бойында тек қана мықты қимыл дағдыларын қалыптастыру мақсатта ғана емес, 

осы дағдыларды қысқы және түрлі ауа-райы жағдайларында орындауына жағымды жағдайлар 

жасалынады. 

Қатты суық кезінде бөлмеде арнайы құралдарды қолданумен ойындар, мысалы асық 

ойыны өткізіледі. Бұл ойындар кейбір жағдайларда ересектердің көмегімен орындалады. 

Ересектермен бірге ойнау, олармен қарым-қатынаста болу балалар үшін маңызды болып 

табылады, соның ішінде бұл тек қана денелік емес. Мұндай жағдайларда ойын балалардың 

бойына үйдің жылылығын, халықтық дәстүрлердің байлығын, рухани кеңдікті, бабалар 

даналығын сіңіріп, оның рухани және өнегелі дамуына ықпал етеді (В.П. Артемиев, 1990). 

Ересектердің көмегімен жүргізілетін ойындар ұйымдастырулық мәнді болып келеді, 

өйткені ережелердің орындалуының біршама қатаң жүргізілуін талап етеді. Ережелер ойын 

барысын, іс-әрекеттер реттілігін, ойыншылардың арасындағы қарым-қатынасты, әрбір 

баланың мінез-құлқын анықтайды. Ережелер ойын мазмұнын дене жаттығуларының 

орындалу тәртібін түсінуді, оларды түрлі жағдайларда қолдана білуді талап етеді. 

Ойын жағдайы мен іс-әрекеттері баланың үзбей ақыл-ой қабілетінің жетілуін 

қамтамасыз етеді. Ойын барысында бала іс-әрекетті ойластырады, оның амалдарын ойлайды. 

Ойын ережелері ол үшін ойлануына тірек болады. Балалардың бойындағы тәжірибесі және 

шынайы өзара қарым-қатынасы үшін ойлануының ерекше бір қасиетінің негізін құрайды да, 

басқа адамдардың көзқарасына мүмкіндік бере отырып, ол оның өзіндік мінез-құлқынан асып 

түседі (А.К. Атаев, 1991). 

Жас ерекшелігі бойынша сатылықтың келесі деңгейі – жеті жасар балалар, бұлай етіп 

бөле айта кету керек шартты түрде жүргізіледі, өйткені мұның барлығы әрбір баланың 

жекелей даму деңгейіне байланысты болады. 

Жеті жасар қазақ – тәжірибелі атқа мінуші болып табылады, ол ат үстінде отырып, өз іс-

әрекеттерін толығымен басқара біледі. Осы талаптар қыздарға да қойылады. Атқа мінетін 

қыздардың денелік дамуы мен денелік қабілеттері туралы айта отырып, олардың ат үстінде 

өздерін өте епті алып отыратындығын атай кеткен жөн (Х. Кустанаев, 1894). 

Жеті-сегіз жасар балалар бәйгеге, аламан бәйгеге қатыстырылып, спорттық жарыстарға 

қатыстырылады. Олар тай-жарысқа, құнан-бәйгеге, дөнен-бәйгеге қатыстырылды, олар 

біршама қысқа қашықтықтарда өткізілді (А.И. Добромыслов, 1896). 
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Біршама дайындалған атқа мінер балалар өздеріне берілген ұзақ және тым ұзақ 

қашықтықтарда өткізілетін ат жарыстарына тән денелік және психологиялық жүктемелерді 

жеңіл көтере білді (Г. Броневский, 1831). 

Мұндай керемет ауыр жүктемені табиғатына және жас атқа мінерлер ағзасының 

мүмкіндігіне сай деп есептелінсе, бұдан оларды үлкен жарыстар мен спорттық 

шынықтырудың тиянақты ойластырылған жүйесіне қатысушыларды дайындаудың құралдары 

мен әдістерінің дұрыс таңдалынып алынған нәтижесін көруге болады. Қазақтың дене тәрбиесі 

халықтық педагогикасында денелік даму мен денелік жетілудің негізінің барлық құрамдас 

бөлімдері қарапайым қимыл-қозғалысты ойындардан бастап үлкен спорттық мерекелер мен 

жарыстарға дейін, мықты негіздемелі түрде құрылған. 

Осы кезеңде балалар өмірінің біршама уақытын ойындар алады. Ол түрі бойынша 

біршама күрделі, мазмұны бойынша біршама қызықты болып келеді. Ойын барысында 

балалар ең алдымен қарапайымдары, ары қарай біршама күрделі, тіпті әскери-қолданбалы іс-

әрекет элементтерін үйренеді. 

Жаттығулардың басты қимылдарын табиғат аясында өткізудің тиімділігінің мәні – 

олардың орындалуы үшін, жүру, жүгіру, секіру үшін кеңістік қажет. Бұдан басқа, табиғат 

жағдайында балалардың қимылдары біршама табиғи және мәжбүрсіз, өз еркімен орындалады. 

Қоршаған орта белсенді және шектеусіз іс-әрекеттерге бейімдейді. Мысалы, бала кедір-бұдыр 

жермен еркін, адымдап жүреді, жолында кездесетін кедергілерден қорықпай, өзгермелі 

кеңістікке қуана қарап, қимылдарын түрлендіре алғандығына шаттана, олардың барысында 

өзінің жастық мүмкіндігіне қарағанда біршама басым шапшаңдықты меңгереді. 

Халық ішінде жинақталған тәжірибе көрсеткендей, көктем, жаз және күз табиғат 

аясында ойындар мен жаттығуларды өткізген біршама оңтайлы болып келеді. Бұл кезеңдерде 

балалар жиі орманға, далаға, тауға, өзен жағасына, көлге серуендеуге шығады. Жүріп бара 

жатып, жолында кездескен кедергілерді жеңе білуі олардан тек қана біліктілік пен дағдыларды 

ғана емес, ептілік пен батылдықты талап етеді. Жолында кездескен ордан секіріп өту үшін, 

өзеннен тастардың үстімен секіріп жүру үшін балалардың бойында арнайы дене дайындығы 

болып, олар жақсы бағдарлануды меңгере білуі қажет. 

Қазақтардың табиғат аясында өткізілетін қимыл-қозғалысты ойындары мен дене 

жаттығуларының құндылығы тек қана тірішілікке қажетті қимылдарға ғана негізделіп 

қоймайды, сонымен бірге қимылдар түрлі жағдайларда орындалады. Бұл қимыл 

дағдыларының біршама жетілуіне, балалардың бағдарлы қимылдарын жетілдіруге, олардың 

кеңістікте бағдарлануына, белсенділік пен дербестілікке тәрбиеленуіне ықпал етеді. 

Бұл жаста балаларда түрлі жекпе-жек спорт түрлеріне және ұлттық спорт түрлерінің 

элементтеріне деген қызығушылық біршама артады. Ұлттық спорт түрлері және ойындар 

өзінің орындалуының күрделі және нақты техникасымен ерекшеленеді, оларда сайысқа 

қатысушылардың жоғары денелік мүмкіндіктері айқындалады. Балалардың мұндай 

сайыстарға және ойындарға деген қызығушылықтары ұлттық спорт түрлерінің 

элементтерімен қанағаттандырылады. 

Садақ атуға үйретуге көп көңіл бөлінеді. Ол үшін арнайы балаларға арналған садақтар 

жасалынады. Ересектердің бақылауымен нысанаға алулы садақ атудан ойындар-сайыстар 

өткізіледі. Балалардың садақ атуы арқасында балалар құстар мен аңдарға аңшылыққа шығады 

(Р. Карутц, 1910). Нақты аңшылық біліктіліктер мен дағдыларды меңгеру үшін, мергеншілік 

пен батыл аңшылықты үйрену мақсатымен олар салиқалы аңшылыққа үйретіледі. 

Ойындар мен дене жаттығулары денелік және психикалық дамудың орны 

ауыстырылмайтын құралы болып табылады. Осыған байланысты, қазақ балалары он жасқа 

келгенде оқыту мақсатында жүргізілетін шабуылдарға қатыстырылады (М. Иордан, 1980). 

Он үш, он төрт жастағы жасөспірімдердің ойындары өздерінен кішілердің ойындарына 

қарағанда біршама ерекшеленеді. Бұл жаста ойындар саны бойынша біршама 

қысқартылғанмен, мазмұны және өткізілетін уақыты бойынша біршама ұзартылады. Бұл 

өзгерістер жастық ерекшеліктермен байланысты. Осы жас кезеңінен өту кезеңінде жыныстық 

айырмашылық, біршама айқындалады, сондықтан бұл кезеңге ертеде қатаң қараған. Қыздар 
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бұл кезеңде өз құрбыларының ортасында көбірек болып, олардың ойындарында рухани-

өнегелі дамуға бағытталған элементтердің маңыздылығы басымдық етеді (Х. Кустанаев, 

1894). 

Жасөспірімдердің ойын қызметінде алдыңғы жас кезеңіне тән көптеген элементтер 

сақталынып қалады, дегенмен өзгерістер басым келеді. Жасөспірімдер ұжымда ойнай білу 

тәжірибесін меңгеріп, олардың арасында ұжымдық ойындар көбейе бастайды. Денелік 

мүмкіндіктердің және денелік қабілеттердің өсуіне орай қысқа уақытта күшті ширығуды талап 

ететін, жаяу-көкпар, жаяу-аударыспақ, бұқа – тартыс ойындары кеңінен қолданылады. 

Көріп отырғанымыздай, спорттық бағытты бұл топтың құрылымы нақтылығымен және 

айқын кейпімен ерекшеленеді. Бұл ойындарда командалар құрамы ойыншылардың санымен 

шектеліп, олардың міндеттері қатаң түрде өзара бөлініп беріледі. Халықтық спорт түрлерінің 

элементтері басым ойындардың қатаң түрде бағытты ережелері болады, олар қимыл 

әрекеттерінің нақтылығын анықтайды. 

Ойын жағдайында, әсіресе жекпе-жек спорт түрлерінде және садақ атуда қимыл 

әрекеттерінің орындалу техникасы жетіле түседі. Күштің дамуы иілгіштікпен, ептілікпен, 

шапшаңдықпен, төзімділікпен, іс-әрекеттер үйлесімділігімен, кеңістік пен уақыт бойынша 

бағдарлануымен бірлестіріле жүргізіледі, бұл әсіресе ақ-сүйек, орда ойындарында айқын 

байқалады. 

Қазақтың дене тәрбиесінің халықтық педагогикасында жастықты аяқтайтын кезеңінде – 

он бес жастың орны ерекше болады. Он бес жасар жасөспірімдерді кейде жігіт деп атайды. 

Сондықтан, бұл жас кезеңі шартты белгіленген болып табылады (Х.Ф. Анарқұлов, 1993). Ары 

қарай, әрине орта, ересек, және егде жас кезеңдері кетеді, бұл жастағылар да өзінің денелік 

мүмкіндіктеріне сай, жас ерекшеліктері мен қызығушылықтарына қарай қандай да бір дене 

жаттығуларының түрімен шұғылданады.  

Жас жігіттер денелік дамудың ең жоғары деңгейіне (жасына қарай) жетеді, сәйкес 

қимыл-қозғалыс және ойын тәжірибесін меңгереді. Қолданылып отырған ойындар мен дене 

жаттығулары көбіне, жасөспірімдердің ойындарына қарағанда - жартылай спортты және 

толығымен спортты сипатты болып келеді.  

Осы жастан бастап халықтық спорт түрлері мен ойындарының жекелей түрлері 

қолданыла бастайды, олар денелік және жүйкелік ширығуды көптеп талап етеді, мұның өзі 

оларды тәжірибелі және денелік дамыған жігіттің іс-әрекеттерімен теңестіре түседі. Қыздар - 

қыз-қуу, мүше алып қашу, жорға-жарыс және т.б сайыстарға, ал жігіттер жиі көкпарға, күміс 

алуға, жамбы-атуға қатысады.  

Бұл ойындардың педагогикалық құндылығы – олар біріге отырып, өз бойына негізгі 

қимылдар мен іс-әрекеттердің бар аумағын қамтиды. Бұл жаста жігіттердің психологиясы 

қалыптасады, олардың өзара қарым-қатынастары анықталады, ал бұл мәселелер негізінен 

олардың көрсете білетін денелік және ерікті сапаларына, қарсыластық пен жарыстар кезіндегі 

көшбасшылығын көрсете алу мүмкіндігіне байланысты болады. 

Ойындар мен дене жаттығуларының арасында өзіндік көңіл көтеру мәні басымдарының 

саны артып отыр. Бұл жаста дене өсуі мен дамуы негізінен тұрақтандырылады. Белсенді 

тынығуға, көңіл көтеруге, ойындарға, қарсыластыққа деген сұраныс артады, өйткені оларда 

жан-жақтылық пен іс-әрекеттер саналығын талап ететін психологиялық-денелік сапа ғана 

емес, сонымен бірге тапқырлық, тез шешім қабылдау сияқты қасиеттерді көрсетуге болады. 

Ойындар мен дене жаттығуларының ерекшеліктері – оларда түрлі жекпе-жектілікке, 

күштілікке, шапшаңдықты-күштілікке негізделетіндері басым болады. Мұның өзінде ойындар 

мен дене жаттығуларының сипатында қандай да бір халықтық спорт түрі мен ойындар 

бойынша жарыстарға қатысуға дайындық шеңберінде шынықтыру тәжірибесінің 

басымдылығы байқалады (Х.Ф. Анарқұлов, 2003). 

Ойын мен дене жаттығулары мазмұнының сараптамасы көрсеткендей, олардың 

қолданылуында жарысты әдіс күшейтілген, бұл әдіс ойын әдістерімен үйлестіріле беріледі. 

Сонымен, қазақтың дене тәрбиесінің халықтық педагогикасында ағзаның қалыптасуы 

мен даму үдерістерін, шұғылданушылардың психикасын дұрыс ескеру үшін жастық 
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дәрежелер айқын реттеліп отырады. Осы қағидаға орай, ойындар мен дене жаттығулары 

таңдалынып алынады, оның өзі ағзаға жастардың психикасына әсер ететін шамадан тыс 

жүктеме түсірмеу немесе қандай да бір жағымсыз әсерлер келтірмеу мақсатымен жүргізіледі.  

Қазақтардың табиғаттың қатаң жағдайларында және көшпенділік тіршілігі кезіндегі 

өмірі жеңіл болмады. Бұл жерде еңбектенуге денелік және моральдық-психологиялық, өнегелі 

дайындыққа, түрлі еңбек операцияларын орындай білуге жоғары баға берілді. Сондықтан, 

өскелең ұрпақты еңбекке тәрбиелеу жүйесінде ойындар мен дене жаттығуларының маңызы 

ерекше болды. 
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Abstract. The article analyzes the prospects of work search by the graduates of higher 

educational institutions across the post-Soviet space using the example of the Republic of 

Kazakhstan. Currently, the problem of the employment selection strategy among the graduates of the 

post-Soviet space countries remains as a priority. Graduated experts at the labor market experience a 

complex of institutional problems: a small number of jobs, bureaucratization, inadequate knowledge 

for vacant posts, the lack of infrastructure at higher education institutions for the interaction with 

enterprises. All this leads to the dissatisfaction of specialists with their professional and social status, 

to the choice of a work place which does not correspond an acquired specialty, or to the use of 

personal ties of their family to the detriment of their own desires and qualifications, and, 

consequently, to the reproduction of disproportions in the economy. As a research in the field of 

economic sociology, the article relies on conflictological and structural-functional paradigms. A 

questionnaire is used to reveal the research topic. The objectives of the study are the following ones: 

the problems of graduate employment and the ways of their solution in Kazakhstan. The result of the 

conducted research showed that the successful adaptation of graduates at the labor market makes it 

necessary to develop and introduce effective educational programs in the teaching process, including 

practical-oriented disciplines that give the opportunity to obtain knowledge required by employers. 

The students of senior courses should study practical courses, preferably on practice bases, they 

should actively participate in the development and the implementation of specialized projects, grants, 

in scientific competitions, conferences, which will allow them to develop creative thinking, to 

understand the content of future profession, to master the basic theoretical and practical material. 

 

Introduction 

Professional mobility of labor resources, in particular, among the graduates of universities, is 

observed all over the world, including the countries which were the part of the Soviet Union. Despite 

the differences in the social, political and economic order of the CIS states, the social essence of the 

graduates' professional mobility is not fundamentally different, like its causes and consequences, to 

which it leads. Therefore, the study of professional mobility social problems among the experts in the 

context of different social-economic, political and legal systems of modern society has great 

theoretical and practical significance. The graduates of universities that have received the degrees in 

education (a bachelor, a master, an expert) make the part of the labor force, "... the education of which 

requires higher costs, the production of which costs more time and which therefore has a higher cost 

than a simple workforce" (Marx & Engels, 1960: 208-209). 

The research topic is at the junction of a number of topical problems of modern society, such 

as population employment, the deviations in the youth environment and the management of youth 

policy. The research interest in the stated problem is also conditioned to the fact that Kazakhstan is 

one of the first countries in the post-Soviet space, and the first in the Asian region that adopted the 

European education system and joined the Bologna process. The government documents of the 

republic emphasize the role of youth in the formation of New Kazakhstan of the 21st century: 

developed, competitive and respected by the world community. The implementation of the youth 

policy is directly related to the country innovations and its intellectual competition. 

The issues of professional mobility and the employment of young people are studied by foreign 

and Russian experts in the field of sociological, economic, pedagogical, and psychological scientific 

directions. 

The conceptual framework is represented by the scientific research of the labor sphere by the 

labor founders of economic science and domestic scientists - Karl Marx, V. Radaev, V. Kostakov. 
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The theoretical bases of the social problem study caused by the absence of workplaces corresponding 

to the received education, are incorporated in the works of employment theory classics written by A. 

Smith, D. Ricardo, J. Mile, J. Keynes, P. Samuelson and F. Hayek. In the works written by T. Parsons 

and N. Smelser economic action is viewed as a kind of social element, objectively conditioned by 

society. 

A well-known British sociologist J. Goldthorpe, analyzing the labor market, introduces the 

concept of "labor situation" and defines it as a complex of social relations in which "a person is 

involved in work through his position in the division of labor" (Goldthorpe, 2009: 214). 

The manifestation of the market situation "through the combination of material rewards and life 

chances" was considered by R. Erickson (2012: 176). Schultz (1993) substantiated the conditionality 

of national education system development, of its institutionalized forms, by the accumulation of 

human capital. 

Mass expert sociological surveys conducted by Russian researchers D.V. Didenko and G.A. 

Klucherev in 2009-2011 showed that the model of not overtaking but catching up education 

characterized by a weak connection with enterprises - potential employers - is implemented in 90% 

of higher education institutions (2013: 183, 198). 

They studied the mechanisms of interaction between the employers and the graduates of higher 

education institutions in the qualitative strategy (semi-structured interviews with employers and the 

focus groups with recent graduates), using the example of Estonia (Saar et al., 2013). 

In 2016 the scholars of the Kazan University studied the gender aspect of expert employment 

at the industries with harmful and dangerous working conditions (Shakirova, 2016). 

The article is devoted to the study of the factors contributing to / hindering the employment of 

young experts who graduated from higher education institutions of Kazakhstan and the prospects of 

national employment policy. 

 

Methods 

In 2016, the questionnaire survey was performed among the graduates who graduated from 

Kazakhstan universities. The aim of the study was to study the problems faced by the graduates of 

universities. The survey was conducted with the participation of employment centers of the Republic 

of Kazakhstan. The participants of the study were 400 young experts (at the age of 22-29 years). The 

gender distribution is the following one: 200 girls and 200 young men. By confessional affiliation, 

the respondents were distributed as follows: Islam (326), Orthodoxy (74). 

The participants were offered the questionnaire, including open and closed questions. The 

authors of the article asked the following questions: What are the difficulties faced by graduates at 

the labor market? What are the ways of their looking for a job according to their specialty? What is a 

determinant when a place of work is chosen? Did they receive an idea of their future specialty and 

specific activities at their universities? Do graduates assess their professional training highly? 

 

Results and discussion 

The International Labor Organization defines the problem of youth unemployment in the world 

at the "crisis level". According to the ILO, about 13% or about 75 million people at the age of 15 - 

24 are unemployed all over the world. The organization report indicates that 13% of young people in 

the world are unemployed ones. The problem of youth unemployment in the countries of the post-

Soviet space is one of the most urgent ones (RESCUE, 2017). 

The problem of youth unemployment in the Republic of Kazakhstan is being solved within the 

framework of the Law of the Republic of Kazakhstan "On Youth Policy", the Concept of Youth 

Policy until 2020. Currently, about 76 socially significant projects are being implemented in the 

sphere of youth policy. "Rural youth", "To the village with a diploma!", "Youth is reserve staff", 

"Youth is to the Fatherland" and "Youth practice", "The employment - 2020" are among them. State 

regulation in the sphere of youth employment is integrated with the issues of patriotic upbringing, 

people's spirituality and the strengthening of faith in the future (Nikitina et al., 2016: 109). Youth is 
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a strategic resource of the society. Governments try to solve the problem of employment among the 

country young potential at a state level. 

The transition of higher education in Kazakhstan to the Bologna system and the introduction of 

world educational standards in 2010, first of all, solves the problem of higher education 

correspondence to the realities of the world economic system. But it is early to talk about the 

adaptation of graduates to market conditions, 64 percent note the lack of basic knowledge for the 

work within market conditions. When respondents were asked about the impact of gender influence 

on employment, the majority of respondents in the range of 51-62 percent answered about the absence 

of a prejudice during the process of hiring. The next question concerned the knowledge required for 

the employment within the market economy sector. 

The graduated youth of the post-Soviet space reveals the problem that is characteristic of the 

former CIS countries. On the one hand, young people constitute the majority of the able-bodied 

population at the modern labor market of Kazakhstan. Obviously, this age group is socially 

responsible for the future of the country. Young people are not only labor potential, they are an active 

political subject, the subject of social transformations. At the same time, despite the responsibility 

faced by youth, this is the most vulnerable group, which requires special attention on the part of state 

structures and society. 

Is it possible to find a job after graduation? The experience of the respondents shows that the 

majority is employed according to the specialty with a great difficulty, or, with considerable effort. 

During the determination of the problems associated with the lack of work, 24% of respondents 

indicate the lack of work experience and, therefore, the difficulties in work obtaining, 11% of 

respondents experiences negative emotions associated with the risk of losing their jobs, 23% noted 

the high cost of food and utilities, 10% of respondents indicated the shortage of money for quality 

treatment, 32% of respondents consider their wages are low. 

The majority of university graduates (78%) noted a high degree of discomfort during the 

probationary period of employment, insecurity and the absence of care on the part of management 

bodies, the uncertainty about the future, housing problems, weak housing contracts, the dissatisfaction 

with housing. 

The lack of work experience negatively affects the employment of graduates. Most of the 

professions presuppose the availability of practical skills rather than theoretical knowledge (Caprile, 

2007: 2). 

The desire of graduates to work according to the specialty is reflected in the following 

indicators. "Yes" - (65.4%), "no" - (28.9%), "I do not think about it" - (5.7%). Among the graduates 

there was the category of those who did not want to work according to the specialty. The reasons of 

such a practice are related both to external events concerning the profession, and to the internal 

qualities of a personality. The gender differences should be emphasized particularly when you answer 

to this question. Young men named the lack of practical knowledge, the lack of work experience 

(33.3%), and low wages (26.7%) were the reasons for the unwillingness to work according to the 

specialty. The girls answered that the lack of a desire to find a job according to the specialty depends 

on the availability of job opportunities (36.4%), and also if there is no interest in a chosen profession 

(27.3%). 

According to the results of the survey "Assess your ability to work" in order to determine the 

ways young people characterize their future, the majority of respondents (88%) answered that they 

are confident in their labor abilities. Accordingly, 5% showed uncertainty about their abilities. 

In most cases, the statistics does not fully reflect the state of young men at the labor market. 

Employment services can show only the part of the supply and demand for labor. Thus, not all data 

about hidden unemployment are disclosed fully. The problem of rural youth migration to cities is 

acute for Kazakhstan. According to statistics, the number of young people who moved from villages 

to cities increased by 2.5 times as compared to last year (Ministry of national economy, 2016). 

In 2014, out of the total number of people who performed internal relocations, the share of 

young people was 41.4%. Naturally, the main reason of young people migration to a city is education 

and job search (Sidirovich, 2014: 104). 
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Kazakhstan is represented by towns and a large number of rural settlements. It should be noted 

that unemployment in rural areas is low, and 46.2% of graduates are ready to go and work in the 

countryside immediately after graduation. 

The current situation at the labor market activates the activity of young people for the search of 

work, while many are guided by the use of personal ties and contacts. 15.8 percent use the media 

channels (radio and television, newspapers) to find work. 13.5 percent attend job fairs and a career 

forum. Only 11.2 percent turn to employment agencies and state employment services. The work of 

employment services is conducted jointly with educational institutions, future specialists are aware 

of joint activities, as evidenced by the figures: 90% of young men and 91.2% of girls will turn to 

employment services in a case of emergency. 

The willingness to find a less paid job suggests a low level of claims and a low motivation to 

achievement. Unfortunately, the graduates of higher educational institutions are in professional 

stratification at the border of the precariat class like everyone in many post-Soviet countries. This is 

evidenced by the following figures: there are 77.5% of young men and 83.9% of girls willing to work 

for less paid jobs. 

 

Conclusion 

The obtained results allowed us to formulate the following conclusions: 

1. Universities do not prepare students for future work in a proper measure. 2. Social well-being 

and satisfaction with life are higher in large settlements. 3. Gender does not affect the employment 

process. 4. The graduates of higher educational institutions are not ready to start working in the 

current conditions of the labor market, experience a complete lack of actual skills and abilities. 5. The 

bulk of graduates has great objective difficulties during employment and they can find work only due 

to the social relations of their parents. 6. Over half of the graduates of the humanitarian profiles wish 

to work according to the acquired specialty. 7. Actively moving to a city, rural youth devalues the 

labor market in rural areas although the return to auls provides not only with housing, but also the 

opportunity for career growth. 8. Young people value their knowledge at a high level and they are 

firmly convinced of their abilities to work. 9. The services of employment centers are used by a small 

number of university graduates. The reason is that employment centers are a very inefficient model 

in the employment system and graduates solve their problems on their own. Analyzing the problems 

of graduate employment using the example of Kazakhstan, we determined the ways of this problem 

solution, which may be adequate for all countries of the post-Soviet space. The ways of problem 

solution: The development of work program sections within disciplines should be coordinated with 

potential employers who are well aware of the main needs in modern production and are guided in 

the technical and technological base of the modern labor market. During the training of students, it is 

necessary to strengthen the development of practical skills and specific skills, which are aimed strictly 

at a job search and self-employment. Also, a rational step in an educational program should be 

represented by the strengthening of self-presentation and self-promotion skills during an interview 

and the potential employment. 

An employer should clearly see not only a diploma with honors, but also the practical results 

of successful studies, the most significant indicators of abilities in professional development. The 

central point here should be an active student's position, as well as the readiness for a change, 

communication skills, a desire to work and the dedication in the search for their future job. 

Young experts need additional knowledge in related industries, in a special training concerning 

the changes at the labor market and the ability to adapt in modern conditions. The consideration of 

all employment peculiarities will strengthen the adaptation potential of higher education institution 

graduates and the graduates of other educational institutions, will reduce the risks of unreliability and 

unsuccessfulness, and increase the level of psychological preparedness at the modern professional 

labor market. 

The results of the conducted research can be used in comparative scientific analysis, in the 

reconstruction of the personnel policy among universities, in the educational planning of higher 
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education programs. The obtained results can influence the employment mechanism of university 

graduates. 
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Питание – один из важнейших факторов, определяющих здоровье подрастающего 

поколения. В последние годы в состоянии здоровья детского населения отмечены негативные 

тенденции, при этом остро стоит проблема недостаточности микронутриентов. Недостаточное 

поступление микронутриентов в детском и юношеском возрасте отрицательно сказывается на 

показателях физического развития, заболеваемости, успеваемости, способствует 

постепенному развитию обменных нарушений, хронических заболеваний и в конечном итоге 

препятствует формированию здорового поколения [1,2]. В настоящее время имеются 

неоспоримые доказательства того, что коррекция дисбаланса микроэлементов – один из 

важнейших факторов укрепления здоровья и профилактики заболеваний [3]. 

Нарушение обмена кальция достаточно часто встречается в популяции. В структуре 

эндокринологической заболеваемости патология кальциевого обмена занимает одно из 

ведущих мест наряду с сахарным диабетом и заболеваниями щитовидной железы [4]. 

Гомеостаз кальция в организме осуществляется в результате взаимодействия 

околощитовидных желез, почек, скелета и кишечника. Экзогенный кальций проходит через 

слизистую кишечника и поступает в кровь. Это процесс активного транспорта, в котором 

участвует специальный «кальций связывающий белок» (кальбийдин). Кальций в организме 

играет двоякую роль: каталитическую – он участвует в обеспечении кле- точной возбудимости 

в мышце, в коагуляции крови – и механическую – он образует неорганическую часть кости, 

главным образом, в виде гидроксилапатита Са5(РО4)3ОН, который осаждается на ее белковой 

основе. Кость непрерывно обновляется, ее центральная часть постепенно заменяется, и новые 

молекулы кальциевых солей откладываются на ее поверхности. Кости являются основным 

депо кальция в организме: около 99% кальция и 66% фосфора находится в костной, хрящевой 

ткани и зубах. Концентрация кальция в плазме крови составляет 2.1-3 ммоль/л, фосфора – 0.65-

1.6 ммоль/л. Физиологически активным является ионизированный кальций, в крови его 

содержится 1.05-1.5 ммоль/л. Взрослый человек с пищей должен получить 0.8-1.0 г кальция в 

сутки. У кормящих и беременных женщин потребность в кальции возрастает до 2 г/сут. 

Обеспеченность организма кальцием может нарушаться при поражении кишечника 

(нарушается всасываемость кальция), нарушении функции почек (изменяется реабсорбция и 

фильтрация кальция) [5]. 

Курт относится к казахским национальным молочным продуктам. Он является 

кисломолочным продуктом, а также сухим молодым сыром. Кочевые народы в Центральной 

Азии вырабатывают курт из коровьего, овечьего или козьего молока сквашиванием чистыми 

культурами молочнокислых стрептококков с последующим отделением сыворотки от сгустка 

и сушкой [6-8].  

Обладая высокой пищевой ценностью, которая обеспечивается сбалансированным 

аминокислотным составом, значительным содержанием минеральных элементов, а также 

набором витаминов, он имеет и хорошие вкусовые качества [9]. Согласно современным 

представлениям науки о питании, курт как белковый продукт имеет большое значение для 

сбалансированного питания людей и высокую пищевую ценность, так как содержит большое 

количество жира и белка (14–18 %), особенно творог богат незаменимыми аминокислотами: 
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триптофаном, метионином и лизином, творог содержит большое количество минеральных 

веществ (кальция, фосфора, железа, магния) [10]. 

В данной работе был исследован элементный состав образцов курта из различных 

регионов, в которых традиционно приготовляется курт, городов Уфа (Россия) и Павлодар 

(Казахстан). 

 

Экспериментальная часть  

Проведен анализ 4 образцов курта. Отбор образцов произведен в г. Уфа и г. Павлодар. 

В предоставленных образцах проводилось определение содержания Na, Cl, Pd, K, Ca, I, 

Ti, Cs, Ba, V, Mn, Fe, Ni, Cu, Zn. Анализ элементного состава образцов курта осуществляется 

на рентгеноспектральном оборудовании – анализатор рентгенофлуоресцентный 

энергодисперсионный БРА-18. Анализатор БРА-18 предназначен для определения 

содержания химических элементов в диапазоне от Na до U в твердых, порошкообразных и 

жидких пробах. C помощью аналого-цифрового преобразователя последовательность 

электрических импульсов преобразуется в спектр, отражающий энергетический спектр 

флуоресцентного излучения от образца. Управление прибором, обработка спектра и 

вычисление концентраций производится с помощью ПК. 

 

Результаты и их обсуждение 

В таблицах 1-4 представлены результаты анализа элементного состава образцов курта. 

 

Таблица 1 – Элементный состав образца курта №1 (г. Уфа) 

массовые доли элементов, % 

Na Cl Pd K Ca I Ti Cs Ba V Mn Fe Ni Cu Zn Сумма Остаток 

0,08 0,52 0,01 0,00 1,31 0,30 3,23 0,00 1,74 0,11 5,25 0,17 0,53 1,02 2,69 16,96 83,04 

0,08 0,51 0,01 0,00 1,30 0,30 3,23 0,00 1,73 0,11 5,22 0,17 0,53 1,00 2,68 16,87 83,13 

0,08 0,52 0,01 0,00 1,31 0,30 3,23 0,00 1,72 0,11 5,24 0,17 0,54 1,01 2,69 16,92 83,08 

Средние значения 

0,08 0,52 0,01 0,00 1,31 0,30 3,23 0,00 1,73 0,11 5,24 0,17 0,53 1,01 2,69 16,92 83,08 

Погрешность измерений 

0,001 0,004 0,0001 0,000 0,005 0,005 0,004 0,000 0,009 0,001 0,016 0,0003 0,009 0,009 0,008   

 

Таблица 2 – Элементный состав образца курта №2 (г. Уфа) 

массовые доли элементов, % 

Na Cl Pd K Ca I Ti Cs Ba V Mn Fe Ni Cu Zn Сумма Остаток 

0,08 0,49 0,01 0,00 1,27 0,28 3,25 0,00 1,72 0,10 5,19 0,17 0,52 0,96 2,63 16,67 83,33 

0,08 0,49 0,00 0,00 1,27 0,28 3,24 0,00 1,70 0,10 5,20 0,17 0,50 0,95 2,63 16,62 83,38 

0,08 0,50 0,01 0,00 1,28 0,29 3,25 0,00 1,72 0,10 5,20 0,17 0,53 0,96 2,64 16,71 83,29 

Средние значения 

0,08 0,49 0,01 0,00 1,27 0,28 3,25 0,00 1,71 0,10 5,20 0,17 0,52 0,96 2,63 16,67 83,33 

Погрешность измерений 

0,0003 0,003 0,0001 0,00 0,002 0,01 0,004 0,00 0,01 0,0004 0,01 0,0002 0,01 0,01 0,004   

 

Таблица 3 – Элементный состав образца курта №3 (г. Павлодар) 
массовые доли элементов, % 

Na Cl Pd K Ca I Ti Cs Ba V Mn Fe Ni Cu Zn Сумма Остаток 

0,08 0,56 0,01 0,00 1,43 0,44 3,21 0,00 1,76 0,12 5,29 0,17 0,59 1,08 2,72 17,45 82,55 

0,08 0,56 0,01 0,00 1,44 0,43 3,23 0,00 1,79 0,12 5,27 0,17 0,58 1,07 2,73 17,48 82,52 

0,08 0,55 0,01 0,00 1,40 0,45 3,22 0,00 1,75 0,12 5,23 0,17 0,59 1,06 2,70 17,33 82,67 
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Средние значения 

0,08 0,56 0,01 0,00 1,42 0,44 3,22 0,00 1,77 0,12 5,26 0,17 0,59 1,07 2,72 17,42 82,58 

Погрешность измерений 

0,001 0,006 0,0001 0,000 0,021 0,007 0,009 0,000 0,017 0,001 0,029 0,000 0,001 0,008 0,013   

 

Таблица 4 – Элементный состав образца курта №4 (г. Павлодар) 

массовые доли элементов, % 

Na Cl Pd K Ca I Ti Cs Ba V Mn Fe Ni Cu Zn Сумма Остаток 

0,08 0,59 0,01 0,00 1,47 0,43 3,21 0,00 1,80 0,13 5,30 0,17 0,64 1,16 2,79 17,76 82,24 

0,08 0,60 0,01 0,00 1,47 0,44 3,20 0,00 1,80 0,13 5,34 0,17 0,70 1,18 2,81 17,92 82,08 

0,08 0,57 0,01 0,00 1,44 0,44 3,21 0,00 1,80 0,13 5,32 0,17 0,64 1,14 2,78 17,73 82,27 

Средние значения 

0,08 0,59 0,01 0,00 1,46 0,44 3,20 0,00 1,80 0,13 5,32 0,17 0,66 1,16 2,80 17,81 82,19 

Погрешность измерений 

0,001 0,020 0,0001 0,000 0,017 0,009 0,009 0,000 0,004 0,002 0,018 0,0002 0,037 0,020 0,013   

 

Заключение 

Таким образом, полученные результаты указывают на то, что в образцах курта из двух 

традиционных регионов достаточно высокое содержание кальция в пределах от 1,27 до 1,46%. 

Эти продукты являются подходящими базами для получения БАД, направленной на 

восстановление и нормализацию кальциевого обмена в организме человека. 
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Введение 

Искусственные нейронные сети являются одним из основных инструментов, 

используемых в области машинного обучения. Нейронные сети представляют собой системы, 

чем-то напоминающие работу нашего мозга, которые призваны моделировать процесс 

изучения за счет определенной процедуры обучения. 

Хотя нейронные сети (также называемые «персептронами») существуют с 1940-х 

годов, только в последние несколько десятилетий они стали важной частью исследований в 

области искусственного интеллекта. Это связано с разработкой нового метода обучения 

нейронной сети под названием «метода обратного распространения ошибки» 

Еще одним важным событием стало прибытие глубокоуровневых нейронных сетей, в 

которых различные слои многослойной сети извлекают разные функции, пока не смогут 

узнать, что они ищут. 

Основная задача аналитика, использующего нейронные сети для решения какой-либо 

проблемы, − создать наиболее эффективную архитектуру нейронной сети, т.е. правильно 

выбрать вид нейронной сети, алгоритм ее обучения, количество нейронов и виды связей между 

ними. Эта работа не имеет формализованных процедур, она требует глубокого понимания 

различных видов архитектур нейронных сетей, включает в себя много исследовательской и 

аналитической работы, и может занять достаточно много времени [1].  

 

Экспериментальная часть 

На основе проб, взятых из золошлаконакопителя Алюминиевого завода, была 

построена нейронная сеть для предсказания концентраций различных элементов, 

составляющих отходы производства завода. На этапе обучения в качестве входных данных 

для нейросети подаются координаты места, где были получены пробы для анализа. Также на 

этапе обучения нейронной сети для каждой пары координат из входных данных мы явно 

задаем тот результат, который мы ожидаем получить для текущей пары координат. После 

этого, на основе алгоритма обучения нейронной сети и эмпирических подсчетов, 

формируются весовые коэффициенты и выбираются соответствующие функции переходов 

для каждого слоя нейронной сети [2]. Данный этап является наиболее сложным, поскольку 

поведение сети зависит от данных настроечных параметров, и каждое изменение в диапазоне 

входных данных должно адекватно обрабатываться сетью и, соответственно, таким образом, 

сеть должна выдавать определенный прогнозируемый результат. 

При создании карты распределения каждого элемента использовалась различные 

настроечные параметры. Это связано с тем, что диапазон концентрации различных элементов 

отличается, что соответственно влияет на весовые коэффициенты различных слоев, а также 

функции активации тоже могут отличаться. 

Для нейронной сети предсказания концентраций элементов на вход подаются 2 

координаты. Скрытые слои нейронной сети состоят из определенного фиксированного числа 

𝑛 нейронов, которые объединяются с нейронами во входных и выходных слоях посредством 

матрицы весовых коэффициентов. Затем для каждого из нейрона скрытых слоев вычисляется 

функция активации. Нейроны скрытого слоя в свою очередь объединены с нейронами 
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выходного слоя посредством матрицы весовых коэффициентов размерности 𝑛𝑥1 (в силу того, 

что у нас имеется всего один нейрон выходного слоя) [3, 4]. После на основе подсчета функции 

активации на выходном слое мы получаем вещественное число, которое указывает 

аппроксимированное значение концентрации определенного элемента в точках координат, 

заданных во входном слое нейронной сети. 

 

 
Рисунок 1. Карты с указанием точек взятия образцов. 

 

Отбор проб проводили для оценки качественного и количественного элементного 

состава почв на территории отвалов отходов промышленного производства Алюминиевого 

завода. Отбор проб проводили согласно  «ГОСТ 17.4.4.02-84. Почвы. Методы отбора и 

подготовки проб для химического, биологического и гельминтологического анализа» [5], 

«ГОСТ 17.4.3.01-83. Почвы. Общие требования к отбору проб» [6], «ГОСТ 5180-84. Грунты. 

Методы лабораторного определения физических характеристик» [7].  

На карту наносили расположение пробной площадки. На приведенном выше рисунке 

изображено озеро, в котором накапливаются производственные отходы Алюминиевого 

завода. Точки, отмеченные на озере, являются областью, в которой были взяты пробы для 

элементного анализа (рисунок 1). Соответствующие координаты точек рассчитываются 

относительно точки (0,0), которая также показана на карте пересечением двух взаимно 

перпендикулярных отрезков, обозначающих две ортогональные оси: x и у. Озеро имеет 

примерную ширину (ось x) 760 м, а длину (ось y) равную 737 метрам.  

Расположение точек для отбора образцов зависит от конфигурации поля. На узком, 

вытянутом в длину участке их можно разместить вдоль (посередине) поля. На широком, 

близком к квадрату поле оптимально шахматное расположение точек отбора образцов. На 

очень больших площадях отбор проб проводится по одной или двум диагоналям [8]. Так как 



 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges of Innovative Science» Leipzig, Germany, March 06, 2022 

34 

исследуемый золошламонакопитель имел форму приближенную к овалу, было выбрано 

концентрическое расположение точек. 

 

 
 

Рисунок  2. Архитектура и настроечные параметры нейронной сети для йода (I). 

 

Для каждого анализируемого элемента была создана отдельная нейронная сеть, в 

которой архитектура самой сети была единой для всех элементов, только входные данные в 

обучающей выборке были различными. 

Для обучения был выбран алгоритм Левенберга-Марквардта. Этот алгоритм обычно 

требует большего объема памяти, но меньшего времени для выполнения. Обучение 

автоматически останавливается, когда результат перестает улучшаться, о чем свидетельствует 

увеличение средней квадратичной ошибки выборки. Он является модификацией метода 

градиентного спуска и метода доверительных интервалов.      

Как видно из Рисунка архитектура нейронной сети включает в себя 5 слоев, где один 

слой является входным, один выходным, а три слоя между ними являются скрытыми слоями.  
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Рисунок 3. Соответствие точек в тренировочной, валидационной и тестовой выборках 

значениям в точках, полученных с помощью нейронной сети 

 

Как видно из Рисунка 3 нейронная сеть показывает высокую точность на всех трех 

выборках данных, полученных за счет разбиения проб, взятых в различных точках озера.      
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Рисунок 4. Распределение концентраций Cr 

 

Таблица 1. Образцы концентраций  Cr в различных точках 

x y Концентрация элемента 

181 125 0,0021 

177 197 0,0022 

176 275 0,0024 

246 428 0,0024 

296 488 0,0017 

337 515 0,0017 

388 535 0,0027 

443 526 0,0026 

522 525 0,0015 

619 542 0,0023 

473 475 0,0021 

366 475 0,0015 

335 368 0,0018 

432 412 0,0021 

560 428 0,0021 

528 373 0,0015 

591 354 0,0021 

485 304 0,0027 

403 314 0,0017 

301 284 0,002 

319 206 0,0026 

390 219 0,0023 

419 140 0,0021 

340 137 0,0015 

290 117 0,0019 
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Рисунок 5. Распределение концентраций Cu 

 

Таблица 2. Образцы концентраций  Cu в различных точках 

x y Концентрация элемента 

181 125 16,3538 

177 197 15,6715 

176 275 18,5271 

246 428 15,702 

296 488 17,1586 

337 515 15,5866 

388 535 16,0002 

443 526 15,7335 

522 525 15,8036 

619 542 15,8093 

473 475 15,2725 

366 475 18,6135 

335 368 17,8386 

432 412 17,8729 

560 428 15,7356 

528 373 18,6523 

591 354 17,2628 

485 304 15,2509 

403 314 17,6275 

301 284 17,2323 

319 206 18,599 

390 219 17,956 

419 140 16,7376 

340 137 17,8051 

290 117 16,7051 
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Рисунок 6. Распределение концентраций Fe 

 

Таблица 3. Образцы концентраций  Fe в различных точках 

x y Концентрация элемента 

181 125 11,4449 

177 197 11,4071 

176 275 11,4192 

246 428 11,4197 

296 488 11,4038 

337 515 11,4236 

388 535 11,3224 

443 526 11,494 

522 525 11,409 

619 542 11,4852 

473 475 11,4106 

366 475 11,542 

335 368 11,4947 

432 412 11,5258 

560 428 11,3429 

528 373 11,3935 

591 354 11,3718 

485 304 11,3742 

403 314 11,4081 

301 284 11,5348 

319 206 11,4549 

390 219 11,469 

419 140 11,37 

340 137 11,4154 

290 117 11,4553 
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Рисунок 7. Распределение концентраций Ga 

 

Таблица 4. Образцы концентраций  Ga в различных точках 

x y Концентрация элемента 

181 125 0,0006 

177 197 0,0009 

176 275 0,0007 

246 428 0,0008 

296 488 0,0009 

337 515 0,0009 

388 535 0,0009 

443 526 0,0009 

522 525 0,001 

619 542 0,0008 

473 475 0,0009 

366 475 0,0007 

335 368 0,001 

432 412 0,0009 

560 428 0,0008 

528 373 0,0009 

591 354 0,0008 

485 304 0,0008 

403 314 0,0008 

301 284 0,0009 

319 206 0,0006 

390 219 0,0007 

419 140 0,0006 

340 137 0,0009 

290 117 0,001 
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Рисунок 8. Распределение концентраций Mn 

 

Таблица 5. Образцы концентраций  Mn в различных точках 

x y Концентрация элемента 

181 125 0,156 

177 197 0,1562 

176 275 0,1569 

246 428 0,1567 

296 488 0,1577 

337 515 0,1583 

388 535 0,1562 

443 526 0,1595 

522 525 0,1562 

619 542 0,1563 

473 475 0,1593 

366 475 0,1562 

335 368 0,1596 

432 412 0,1591 

560 428 0,158 

528 373 0,1575 

591 354 0,1561 

485 304 0,1596 

403 314 0,1594 

301 284 0,1552 

319 206 0,1563 

390 219 0,1578 

419 140 0,1567 

340 137 0,1572 

290 117 0,1556 
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Рисунок 9. Распределение концентраций V 

 

Таблица 6. Образцы концентраций  V в различных точках 

x y Концентрация элемента 

181 125 0,0003 

177 197 0,0002 

176 275 0,0002 

246 428 0,0002 

296 488 0,0003 

337 515 0,0003 

388 535 0,0002 

443 526 0,0002 

522 525 0,0002 

619 542 0,0003 

473 475 0,0002 

366 475 0,0003 

335 368 0,0002 

432 412 0,0003 

560 428 0,0003 

528 373 0,0002 

591 354 0,0002 

485 304 0,0003 

403 314 0,0003 

301 284 0,0002 

319 206 0,0003 

390 219 0,0002 

419 140 0,0003 

340 137 0,0002 

290 117 0,0002 
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Заключение 

Как видно из вышеприведенных данных о рассчитанных значениях концентраций 

различных элементов, гораздо большее значение концентрации во всех областях достигается 

для Si, Ca, Cu и Fe. Также, наименьшие концентрации были получены для V, Ti, Sc, Ga. 

Точность расчетов нейронной сети при этом зависит от настроечных параметров, таких как 

количество слоев, алгоритм обучения.   

Данное исследование было профинансировано Комитетом науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан (Грант № AP 08856347). 
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 Abstract. This article presents the results of studies on the growth, development and 

productivity of the mid-season corn hybrid "Uzbekistan 601 ECB" and the early-ripening hybrid 

"Korasuv 350 АМВ " depending on the seeding rate and plant density in the pasture soils of the 

Samarkand region. As a result of the research, the highest yield of silage mass of 30.9 t/ha was 

obtained from the mid-season hybrid "Uzbekistan 601 ECB" at a seeding rate (st) of 55 thousand 

seeds / ha, and at a seeding rate of 105 thousand seeds / ha, the yield was 47.1 tons . and for the hybrid 

"Korasuv 350 АМВ " this figure was 24.5, respectively; 39.2 t/ha. The article also provides 

information on the removal of a feed unit and the amount of digested protein. 

 Keywords: “Uzbekistan 601 ESB”, “Korasuv 350 АМВ ”, corn, hybrid, grain, silage, yield, 

soil, early ripening, meadow, soil, feed unit, digestible protein. 

 

Relevance of the topic. Cattle breeding is one of the leading branches of animal husbandry 

and plays an important role in providing the population with dairy and meat products. It is necessary 

to increase the number of dairy cows, create a solid fodder base to increase their milk productivity, 

give a special place to succulents in the diet, create a reserve of quality milk-driving juicy silage and 

root crops in the organization of feeding dairy cows with a full ration in autumn and winter. 

Although the sugar content is high enough to ensure the quality of corn silage, the minimum 

sugar content is important in ensuring that the rH environment is sufficient, which is one of the main 

quality indicators. , 2 rH occurs. 

Determining the optimal sowing rate and bush thickness of hybrids for silage, taking into 

account the biological properties of corn hybrids and soil and climatic conditions of the region for the 

cultivation of different varieties and hybrids of corn as a main and secondary crop for grain, silage, 

green mass in farms specializing in animal husbandry. is one of the current problems. 

Research methodology. The experiments were conducted in the fields of the Training and 

Experimental Farm of the Samarkand Institute of Veterinary Medicine in 2016-2018. The object of 

the experiment is a hybrid of middle-aged "Uzbekistan 601 ESB" and early-maturing "Korasuv 350 

АМВ " included in the State Register. 

The soils of the experimental field we are studying are meadow, groundwater is located at a 

depth of 2.5-3.5 m. The agrochemical description of the experimental field soils is as follows: the 

content of humus in the 0-25 cm layer of soil is 1.20%, gross nitrogen 0.12%, mobile nitrate nitrogen 

18.5 mg / kg, phosphorus 0.21%, mobile R2O5–24.0 mg / kg, gross potassium - 1.64%, exchangeable 

potassium - 245 mg / kg. In the 25-50 cm deeper layers of the soil, the amount of mobile nitrate, 

phosphorus decreases, and the exchangeable potassium increases. The volume weight of the soil also 

increased. 

  Analysis of soil and plant samples was carried out in the Central Research Laboratory of the 

Department of Plant Breeding and Forage Production and the Institute. 

   When setting up field experiments, the calculated surface area of the experimental trays was 

100 m2, 4 repetitions. The ratio of the width to the length of the beads was maintained at a ratio of 1: 

5-1: 10. The location of the trays is placed perpendicular to the series, one- and two-tiered irrigation 

ditches. The past tense is wheat. The object of the experiment is a hybrid of medium-ripe Uzbekistan 
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601 ESB and fast-growing Korasuv 350 АМВ . 1st generation hybrid seeds were used for planting. 

In the experiment, seeds of medium-ripe Uzbekistan 601 ESB hybrid 55, 65, 75,85, 95, 105 thousand 

seeds per 1 hectare or 18.4,21.7,25.1,28.4, 31.8, 35.2 kg, medium-ripe Korasuv 350 АМВ  hybrid 55, 

65, 75,85, 95 , 105 thousand seeds or 17.5, 20.7, 23.8, 27.0, 30.2, 33.4 kg were sown on 30 June.

 In the experiments, soil moisture was maintained at not less than 70% of the limited field 

moisture capacity (ChDNS). Before planting, irrigation is carried out at a rate of 800 m3 per hectare. 

All technological methods, except for the ones studied in the experiment, are carried out on the basis 

of general agro-techniques adopted in the region. In the experiment, the yield of corn was determined 

by harvesting in all variants. 

Analysis of research results. In our study, the average age of 601 ESV hybrids in Uzbekistan 

was 18.8 kg or 55,000 seeds per hectare. kg of seeds or 85 thousand seeds, 76.1 thousand pieces of 

grass, 31.8 kg of seeds or 95 thousand seeds, 84.6 thousand pieces of grass, 35.2 kg of seeds or 105 

thousand seeds, 93.1 thousand pieces of grass. Korasuv 350 АМВ  hybrid 17.5kg of seeds per hectare 

or 50.5 thousand pieces of grass when 55,000 seeds are planted, 20.4 kg or 58,000 pieces of grass when 

65,000 seeds are planted, 66.8 thousand pieces of grass when 23.8 kg of seeds or 75,000 seeds are 

planted, 27.0 kg of seeds or 75.8 thousand pieces of grass when 85 thousand seeds were sown, 30.2 kg 

or 83.8 thousand pieces of grass when 95 thousand seeds were sown, 92.4 thousand pieces of grass 

when 33.4 kg or 105 thousand seeds were sown. Fertility of seeds in field conditions increased from 

92.3 to 88.7% with the increase of sowing rate from 55 thousand to 105 thousand seeds per hectare in 

the hybrid “Uzbekistan 601 ESB” and from 91.8 to 87.8% in the Korasuv 350 АМВ  hybrid. 

Consequently, as sowing rates increased, seed germination in field conditions decreased in both 

hybrids. 

The study found that planting norms had a significant effect on the silage mass yield of corn 

hybrids. When the sowing rate of replanted corn is 55,000 seeds / ha, the silage mass yield in 

Uzbekistan 601 ESB ”is 31.9 tons, 105.1 seeds / ha is 47.1 tons, in Korasuv 350 АМВ  24.5 tons; 39.2 

tons of silage mass was obtained. With the increase in sowing norms, an increase in silage mass yield 

was observed in both varieties. Medium-ripe Uzbekistan 601 ESB ”yielded 7.4 to 7.9 tons / ha more 

silage than medium-ripe Korasuv 350 АМВ , but fast-ripening Korasuv 350 АМВ  showed a hardening 

of soybeans and full milk-wax ripening. indicates that the silage mass quality is high. 

One of the important indicators of fodder crops is the amount of feed unit per 1 hectare. In our 

experiment, with the change of sowing norms from 55 thousand seeds / ha to 105 thousand seeds / 

ha, the feed unit per hectare in the hybrid "Uzbekistan 601 ESB" varies from 6.70 to 9.89 t / ha, in 

the hybrid Korasuv 350 АМВ  these values change from 5.14 to 8.23 t / ha. observed. 

The highest feed unit consumption was 9.89 and 8.23 tons / ha, respectively, in the 601 ESV 

hybrid of Uzbekistan and 350 AMV hybrids in the variant with a sowing rate of 105,000 seeds / ha 

per hectare. It was found that the amount of differences in planting norms increased with the increase 

in the thickness of the bush, the nutrient content obtained. 

The amount of protein digested in silage mass is one of the main indicators of feed quality. 

The amount of protein digested in 1 quintal of silage mass was 1.8 kg. The amount of digestible 

protein varied depending on the sowing norms of the seeds, and in the variant sown with 55 thousand 

seeds per hectare, the hybrids of Uzbekistan 601 ESB ”was 0.57 and Korasuv 350 АМВ  hybrids 0.44 

tons / ha. Control When the sowing rate was increased to 105 thousand seeds / ha compared to the 

sowing norm of 55 thousand seeds, the amount of additional digestible protein in the hybrid of 

medium-ripe Uzbekistan 601 ESB was 0.28: 0.26 tons / ha more than in the hybrid Korasuv 350 

АМВ. 

Conclusion. In summary, when corn is sown on irrigated lands free of wheat, as a secondary 

crop for silage, in meadow soils, the sowing rate is increased from 55 thousand / 105 to 30 thousand 

/ s in hybrids of medium-ripe Uzbekistan 601 ESB and fast-growing Korasuv 350 АМВ . , provides 

a significant increase in nutrient unit consumption as well as the amount of digestible protein. It was 

noted that the quality of silage mass improved compared to the silage mass of Uzbekistan 601 ESB 

hybrid due to the fact that the grain hardened during the re-sowing of Tezpishar Korasuv 350 АМВ  

hybrid and passed to the full milk-wax ripening phase. 



 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges of Innovative Science» Leipzig, Germany, March 06, 2022 

45 

References 

 

1. Methods of conducting field experiments, UzPITI, -Tashkent, 2007. 147 p 

2. Balova E.R. Improving the efficiency of using corn for green fodder and silage. Candidate 

of Agricultural Sciences abstract. – Moscow, 2006. 16th century. 

3. Armor B.A. Methods of field experience. - M.: Agropromizdat, 1985. 351 p. 

4. Massino I.V. and others. Indicator for the organization of fodder crop seeds on irrigated 

lands. Tashkent 2014. 

 



 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges of Innovative Science» Leipzig, Germany, March 06, 2022 

46 

THE IMPORTANCE OF CHOOSING POTATO VARIETIES IN OBTAINING STARCH 

 

Ergashev Ibragim1, Begimkulov Ilkhom2 

 
1Professor Samarkand institute of veterinary medicine, Samarkand, Uzbekistan 

2Independence researcher Samarkand institute of veterinary medicine, Samarkand, Uzbekistan 

 

Abstract. In addition to the main directions of potato selection, which are still widely accepted 

in Uzbekistan, the suitability for processing should be one of the requirements for new varieties. 

Кeywords: Potato, tubers, chips, sorts, selection examples, recycling, starch, carbohydrate, 

cellulose. 

 

Introduction. It is also one of the most important issues in the industry, as it is aimed at 

meeting the needs of the population in environmentally friendly products, ensuring food security and 

increasing the export potential of the country through agricultural reforms in the country. 

This, in turn, is directly related to the expansion of potato growing areas, the introduction of 

new forms of farming, the use of high-yielding varieties and high quality seeds, as well as the 

introduction of scientific and technical achievements in the storage and processing of potatoes. 

The starch content in potato tubers belongs to the group of multi-molecular saccharides and 

is composed of glucose residues. While 600-700 grams of carbohydrate is required for a person’s 

daily needs, its average is 550-600 grams of starch.  Starch is a great source of energy in the human 

body. 100 g of potato starch gives 1250 kJ of energy. Starch is processed in the body and provides 

blood glucose. Starch is widely used in the food industry in the manufacture of confectionery, chip 

products, baking, canned fruit, ice cream and other industries. The main raw material in the 

production of potato starch is the end of the starch-rich varieties of potatoes. The content of starch in 

the tubers of these varieties used for starch production should be 18-26%. [2]. Therefore, it is 

important to study the factors that increase the amount of starch in the tubers, both in the selection 

process aimed at the creation of new varieties of crops, and in the development of elements of potato 

cultivation technology. 

Laboratory research: The research was conducted in the departments of "Plant breeding and 

fodder" and "Technology of storage, processing of livestock and plant products" of  Samarkand  

Institute of   Veterinary Medicine.  The object of research was the Surkhan-1 and Ramona varieties 

of potatoes and the ends of the 18А selection sample. The ends of the potato varieties brought to the 

laboratory for starch extraction were thoroughly washed to remove sand, soil, and other contaminants 

that degrade the color, taste, and quality of the starch. They were then peeled and weighed using 

electronic scales. 200 grams of pure potatoes were weighed from the tubers of each variety.  

The ends were crushed to break down the cells and accelerate the release of starch. A scraper 

was used for this. This process is illustrated in picture 1. 

 

  
Picture 1 
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As a result of grinding, potato porridge is formed. In addition to starch, this porridge contains 

cellulose and other substances. To separate the starch from the slurry, it was placed in a special 

laboratory glass jar, diluted with water, and mixed with a conical glass jar. When transferred to a 

special laboratory glass jar, the starch was washed several times with water and the klechatka was 

filtered.  The starch in a special laboratory glass jar was then precipitated in a special laboratory glass 

jar for 4 or 5 hours. (picture-2) 

 

  
Picture 2 

        

The diluted starch (white precipitate) in the laboratory glass jar was placed in another glass jar 

using a medical bandage along with the water. The water was then poured into a glass jar and the 

starch was placed in special containers. This state of starch is called wet starch. This starch contains 

50% or more water.  Therefore, the air in the laboratory room is dried at a temperature not lower than 

+ 200C and not higher than + 400C. The drying process was continued until 20% water remained in 

the wet starch.      

 

Research results:  The results of the study showed that the starch yield from potato tubers 

depends on the varietal characteristics of the crop. The amount of starch and cellulose obtained from 

Surkhan-1 and Ramona varieties of potatoes and 18А selection sample is given in the table below. 

(Table-1). 

 

Table 1. 

№ Variety and selection 

sample name or 

number 

The amount of starch The amount of cellulose 

% gram % gram 

1 Surkhan-1 17 34 20,25 40,5 

2 Ramona 18 36 30,25   60,5 

3 18А 19 38 29,25 58,5 

  

        The results obtained show that in order to obtain good and high quality starch, it is necessary to 

choose the right varieties, as they are related to the chemical composition of the varieties. Research 

in this sector is ongoing. (picture 3) 
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Picture 3 

 

Conclusion. The amount and quality of starch obtained from the tubers depends on the varietal 

characteristics of the potato. Therefore, in order to obtain starch from potato tubers in the conditions 

of  Uzbekistan, it is necessary to choose the right varieties, take into account the duration of 

cultivation and the elements of the applied technology. 
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Аннотация. В данной статье обсуждается обзор литературы по совершенствованию 

шпули челнока швейной машины. 

Ключевые слова: намотка нитки, шпульку, шпульный колпачок, шпулемоталки, 

вертикальный челнок, катушки нитка, кольцо, рамка, махового колеса, механизм защелки. 

 

Насколько нам известно, швейные машины, применяемые в легкой промышленности, 

имеют челночный механизм, в котором пряжа подается наверх с помощью челночной шпули. 

При анализе литературы проведено усовершенствование челночного ролика. 

К.А. Зверов-. Это мы можем видеть из научных исследований, проведенных степным. 

Он  предлагал механизм обеспечивает получение двухлинейной строчки, например «зигзаг». 

Это достигается тем, что описываемый механизм снабжен вторым челноком, расположенным 

своим шпуледержателем навсречу шпуледержателю первого челнока, расположенным своим 

шпуледержателем навстречу шпуледержателю первого челнока. Каждый челнок со своей 

системой шестерен установлен на соответствующей каретке, укрепленной на направляющих 

валиках, смонтированных в платформе швейной машины, а каждый из шпуледержателей 

взаимодействует с укрепленным на каретке установочным пальцем.  Для обеспечения смены 

шпуль и регулировния расстояния между строчками каретки выполиены с возможностью 

перемещения по направляющим. 

 П.Н. Горячев это видно из научных исследований, проведенных степным. Изобретение 

относится к приспособлениям для намотки ниток на челночную шпульку. Особенностью 

описываемого приспособления является простота конструкции. 

Оно состоит из прикрепленного к станине машины кронштейна, служащего для надевания на 

него шпульки, взаимодействующей с кольцевым пазом махового колеса машины. 

   В.В. Рачок это видно из научных исследований, проведенных степным. Изобретение 

относится к швейной промышленности, в частности к челночным устройствам для 

быстроходных швейных машин. 

Известно челночное устройство к швейной машине, состоящее из верхней пластины и 

бокового полукольца, укрепленных на швейной крючке, имеющем внутри цилиндрическую 

канавку и шпуледержатель, на поверхности которого имеется поясок, входящий в канавку. 

Однако такое устройство ненадежно в работе изза повышенного износа цилиндрической 

поверхности канавки швейного крючка. 

В предложенном устройстве на цилиндрической канавке создано углубление, центр 

которого находится на расстоянии от входа в канавку, равном расстоянию по вырезу между 

носиком и пяткой пояска шпуледержателя. 

Это повышает долговечность работы устройства. 

Другой ученый Н.Крючков Изобретение относится к деталям и узлам швейных машин 

челночного стежка, в частности к челночным устройствам. Челночное устройство швейной 

машины, содержащее крючок и шпуледержатель с устройством для соединения с крючком, 

имеющем кольцо-поясок, размещаемое в пазах на противолежащих плоскостях крючка и 

шпуледержателя, отличающееся тем, что, с целью повышения надежности в работе, 

устройство для соединения шпуледержателя с пояском дополнительно содержит упоры и 

пружину, контактирующую с внутренней поверхностью кольца-пояска. При этом последний 

имеет U-образное поперечное сечение. 

  Из научных исследований, проведенных этими учеными, видно, что у челночной 

катушки все еще есть следующие недостатки: 
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- Когда челночная катушка заполнена нитью, позиция переноса нити будет легче, а не 

тяжелее по мере ее уменьшения. 

- При работе челночного ролика возникает шум. 

- Тщательность бакши и бакьякора. Качество не очень хорошее. 

Из-за этих недостатков мы рекомендуем следующую челночную шпулку 

Швейные машины челночного стежка неавтоматического действия составляют 

наибольшую долю оборудования швейных предприятий. Конструктивно-технологическая 

характеристика применяется для выделения наиболее существенных отличительных 

конструктивных признаков машины и ее технологического назначения.  

Основные виды применяемых в швейном производстве материалов – ткань, трикотаж 

и нетканые материалы. Швейные машины челночного стежка могут использоваться для 

пошива всех перечисленных материалов, однако из-за свойств челночного стежка в основном 

они предназначены для шитья изделий из тканей. Для шитья изделий из трикотажа большее 

применение получили машины цепного стежка.  

Свойства челночного стежка. Челночный стежок является трудно распускаемым, 

малорастяжимым в продольном направлении, имеет одинаковый внешний вид с лицевой и 

изнаночной стороны.  

В случае нормальной затяжки стежков узелки переплетения, образованные игольной и 

челночной нитками, располагаются в середине стачиваемых материалов (рис. 1.1 а). При 

недостаточном натяжении игольной нитки узелки переплетения располагаются снизу 

стачиваемых материалов (рис.1.1 б); в этом случае челночный стежок может стать 

легкораспускаемым – для его распускания достаточно вытянуть челночную нитку. При 

слишком сильном натяжении игольной нитки узелки переплетения могут быть вытянуты на 

лицевую сторону материала (рис. 1 в); в этом случае, как правило, повышается обрывность 

игольной нитки при шитье, ухудшается внешний вид шва.  

 

 
а 

 
б 

 
в 

 

Рисунок 1 – Челночные стежки 

 

Иногда используют челночную нитку несколько тоньше игольной для облегчения 

втягивания узелка переплетения и улучшения внешнего вида строчки. Существует 

практическая рекомендация для челночных швейных машин по подбору натяжения челночной 

нитки. Если взять за конец нитки, выходящей из заправленной шпульки, чтобы шпулька со 

шпульным колпачком неподвижно висела на ней, а при малейшем движении руки кверху 

начинала соскальзывать вниз – значит натяжение подобрано верно (рис. 2.). Необходимо 

также, чтобы при опускании шпульного колпачка со шпулькой шпулька вращалась в 

определенном направлении, указанном в руководстве по эксплуатации. 

Если игольная и челночная нитки одновременно имеют слишком сильное натяжение, 

строчка может деформироваться челночными стежками, отверстия прокола при этом 
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расширяются за счет натяжения ниток, материал стягивается нитками стежков, если слишком 

слабое – не происходит нормальной затяжки стежка, при эксплуатации изделия появляется 

зазор между стачиваемыми слоями материала, за счет чего снижается долговечность строчки 

В обоих случаях ухудшается внешний вид челночной строчки и ее эксплуатационные 

свойства. 

В зависимости от типа челночного устройства (вида движения и конструкции челнока, 

расположения оси челнока) и направления перемещения материала могут образовываться 

петляющие стежки, в которых игольная нитка получает дополнительное закручивание на пол-

оборота или на один оборот. Как обычные, так и петляющие стежки могут иметь крутку S или 

Z игольной нитки относительно челночной. Кроме того, в некоторых направлениях 

перемещения материала, что характерно при стачивании на полуавтоматах, возможно 

образование стежков двух видов в случайной последовательности, что значительно ухудшает 

внешний вид строчки. Узелки переплетения в петляющих стежках труднее втягиваются в 

середину стачиваемого материала, такие стежки являются более жесткими при растяжении в 

продольном направлении, для них характерен повышенный расход игольной нитки, 

нераспускаемость, узелки переплетения располагаются обычно с нижней стороны материала. 

Петляющие стежки хорошо показывают себя в качестве закрепочных, когда нужно обеспечить 

низкую распускаемость челночной строчки. В случае отсутствия закрепления стежков по 

краям строчки или разрыве челночная строчка при эксплуатации изделия может распускаться. 

Вначале происходит постепенное увеличение зазора между слоями, затем конец верхней А 

или нижней Б нитки проходит в отверстие в материале, при этом один стежок распускается. 

Далее процесс может повторяться. 

 

 
Рисунок 2 – Определение натяжения челночной нитки 

 

 Принцип образования челночных стежков заключается в проведении конца челночной 

нитки, намотанной на шпульку, в петлю игольной нитки (рис. 3). Аналогичный принцип 

переплетения используется в челночном ткацком станке. Поэтому челночные стежки больше 

подходят для стачивания тканых материалов, имея одинаковую с ними структуру. Для цепных 

же стежков принцип образования заключается в проведении петли одной нитки в петлю той 

же или другой нитки; в этом заключается сходство с образованием трикотажных и вязаных 
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переплетений. Цепные стежки более пригодны для стачивания трикотажных материалов, имея 

сходную с ними структуру. 

 
Рисунок 3 – Принцип образования челночных стежков 

 

Любая швейная машинка имеет шпульку, за исключением тех, на которых 

выполняются цепные стежки. Поскольку принцип действия этого изделия везде одинаковый, 

может сложиться впечатление, будто все шпульки аналогичны друг другу. 

В действительности они сильно различаются, и многие из них не все взаимозаменяемы. 

Производители поставляют на рынок два типа шпулек: 

Металлические 

Пластмассовые 

В промышленном оборудовании пластмассовые шпульки сейчас активно 

задействуются производителями. У них есть свои преимущества. Такое устройство намного 

легче, и его можно выполнить прозрачным, чтобы швея контролировала количество 

оставшейся нитки (только на горизонтальном челноке). Другое преимущество — шпулька 

легко вращается, поскольку хорошо скользит по колпачку.  

Цена пластикового изделия ниже, поэтому есть возможность сэкономить в процессе 

ремонта. 
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SECTION: EARTH SCIENCES (GEOGRAPHY, ECOLOGY)  

 

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫ ЛАНДШАФТТАРЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ 

ТҰРАҚТЫЛЫҒЫН БАҒАЛАУ 

 

Байзах Ж.Ж.1, Озгелдинова Ж.О.1, Мукаев Ж.Т.2 

 
1Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, Физикалық және экономикалық 

география кафедрасы, Нұр-Сұлтан, Қазақстан 

2Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті, Семей, Қазақстан 

 

Аннотация. ГАЖ пайдалана отырып орындалған Түркістан облысы ландшафттарының 

экологиялық тұрақтылығын бағалаудың негізгі нәтижелері келтірілген. Зерттеу аймақтың 

экологиялық тұрақтылығын бағалау бірқатар көрсеткіштер көмегімен жүргізілді: су қоры 

объектілерінің ауданы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың ауданы, NDVI орташа мәні, 

елді-мекендердің ауданы, халықтың орташа тығыздығы, көлік жолдарының ұзындығы, егістік 

жерлер, сондай-ақ табиғи ортаға теріс әсер ететін техногендік аумақтардың алаңы. Зерттеу 

аймағының ландшафттарының экологиялық тұрақтылық дәрежесі картасы жасалды.  

Кілт сөздер: ландшафт, экологиялық тұрақтылық, экологиялық тұрақтылық дәрежесі. 

 

Кіріспе 

Экологиялық тұрақтылық ұғымына анықтама бергенде, бұл табиғи жүйенің тепе-тең 

дамуы қамтамасыз етілетін, бейімделу механизмін жүзеге асыратын, сыртқы және ішкі 

факторлардың әсерінен геожүйенің бастапқы күйге оралу арқылы сақталатын табиғи жүйенің 

жағдайы түсініледі. Табиғи жүйелердің антропогендік және техногендік жүктемелерге 

тұрақтылығы мәселесі ландшафттық-экологиялық зерттеулерде басты мәселе болып 

табылады. 

Әрбір табиғатты пайдаланушы үшін оның тұрақты жұмыс істеуінің экологиялық 

жағдайлары өте маңызды. Табиғат пайдаланушының орнықты жұмыс істеуінің экологиялық 

жағдайлары кәсіпорынның ұзақ уақыт кезеңінде оның әлеуметтік, экономикалық және 

экологиялық дамуының тұрақты жоғары көрсеткіштері сақталатын, өндірістік әлеуеті мен 

ресурстары неғұрлым толық пайдаланылатын, өнімді (жұмыстарды, көрсетілетін қызметтерді) 

өндіру мен өткізу көлемі өсетін, оны капиталдандыру мен тиімді басқару қамтамасыз етілетін 

жұмыс істеу жағдайлары түсініледі [1].  

Экологиялық тұрақтылық қоршаған ортаны қорғау, табиғатты ұтымды пайдалану 

саласындағы белсенділікті анықтайды және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз етеді [2]. 

Экологиялық тұрақтылыққа байланысты  факторларды анықтау мәселесі әрдайым 

ғалымдардың арасында өзекті. Экологиялық тұрақтылық дәрежесі мәселелері  С. С. Холлинг 

(1973),  К.Р. Аллен (1998),  Л.Х. Гундерсон  (2000) еңбектерде баяндалған [3-5]. Ауыл 

шаруашылығы басқа әсер етуші салаларға қарағанда табиғи ортаға көбірек әсер етеді. Мұның 

себебі ауыл шаруашылығы үлкен аумақтарды қажет етеді. Нәтижесінде бүкіл аумақтың 

ландшафттары өзгереді. Сол себепті, ауылшаруашылық үлесі басым ландшафттар тұрақсыз 

болады, бұл бірқатар жергілікті және аймақтық экологиялық апаттарға әкеледі. 

Экологиялық тұрақтылықты ескере отырып, табиғатты пайдаланудың оңтайлы құрылымы 

экономикалық қызметті кеңістікте байланыстыруға және реттеуге, экономикалық қызмет 

объектілерінің орналасуын реттеуге және табиғат пайдалану ерекшеліктерін анықтауға 

мүмкіндік береді [6]. Сонымен бірге, табиғатты пайдаланудың оңтайлы құрылымы теріс 

салдарға әкелмейді,  аумақтың экологиялық тұрақтылығын ескерусіз қалыптасқан табиғатты 

пайдаланудың жетілмеген құрылымы бұзылуға және деградацияға әкеледі деп саналады. 
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Әдістер 

Біздің жұмысымызда Түркістан облысы аумағының экологиялық тұрақтылық дәрежесін 

анықтау үшін зерттеудің негізгі көзі ландшафт болып табылады. Біз бұған дейін орындаған 

Түркістан облысының орташа масштабты ландшафттық картасы негізге алынды. Зерттелетін 

аумақта 25 жеке ландшафт сараланды. Олар әртүрлі жіктеу санаттарына бөлінеді: сыныптар 

(жазық және таулы), түрлері (дала және шөлдік), сондай-ақ кіші түрлері (Солтүстік және 

оңтүстік дала). 

Ландшафтты экологиялық тұрақтандыру коэффициентін (Кэсл) табиғи ортаға оң да, теріс 

те әсер ететін ландшафт элементтері аудандарының қатынасына және әртүрлі көрсеткіштерге 

негізделген анықтауды бағалау көзделді [4-6]. 

Экологиялық тұрақтандыру коэффициенті арақатынаспен көрсетіледі, формула (1): 

 

  (1) 

мұнда: 

Fcm - ландшафтқа оң әсер ететін аудандар; 

Fнст - ландшафттың тозған элементтері алып жатқан алаңдар. 

 

Kэсл  есептелген мәндерін қолдана отырып, ландшафттың тұрақтылық дәрежесін 

анықтауды келесі шкала бойынша жүргізуге болады: өте төмен (Кэсл≤0.20); төмен (Кэсл=0.21-

0.50); орташа (Кэсл=0.51-1.00); жоғары (Кэсл≥1.00). 

Экологиялық тұрақтылық дәрежесін анықтау үшін мынадай көрсеткіштер пайдаланылды: 

су қоры объектілерінің алаңы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың алаңы, NDVI орташа 

мәні, елді-мекендердің ауданы, халықтың орташа тығыздығы, көлік жолдарының (автомобиль 

және темір жолдарының) ұзындығы, егістіктер алаңы, сондай-ақ техногендік аумақтардың 

алаңы. 

Су қоры объектілерінің және ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың аудандары, NDVI 

коэффициентінің орташа мәні  экологиялық тұрақтылыққа оң әсер ететін көрсеткіштерге 

жатқызылды, өйткені бұл объектілер биоалуантүрліліктің үлкен болуын көрсететін және 

олардың шегінде геожүйелер үшін экологиялық маңызы бар табиғи экологиялық жүйелер 

болып табылады.  

Теріс әсердің көрсеткіштерін есепке алу үшін мынадай факторлар айқындалды: елді-

мекендердің ауданы, халықтың орташа тығыздығы, көлік жолдарының (автомобиль және 

темір жолдарының) ұзындығы, егістік алқабы және техногендік аумақтардың алаңы.  

 

Нәтижелер 

Ландшафттардың экологиялық тұрақтылық дәрежесін анықтау үшін қол жетімді 

статистикалық және картографиялық деректер қарастырылды, мысалы: егістік алқаптардың, 

ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың алаңдары, көлік жолдарының ұзындығы, NDVI 

орташа мәні және т.б. жиналған ақпараттар негізінде Түркістан облысы ландшафттарының 

экологиялық тұрақтылық дәрежесі есептелді және экологиялық тұрақтылық дәрежесі картасы 

жасалды (1-сурет). 

Алынған нәтижелерге сүйене отырып, аумақтың көп бөлігі экологиялық тұрақтылыққа 

байланысты мәселелерге тап болған деп қорытынды жасауға болады. Ландшафттың 25 түрінің 

9-ы, яғни  0.5-тен төмен деңгейге ие және өте төмен, төмен экологиялық тұрақсыздығы бар 

ландшафттар санатына кіреді. Бұл ландшафттардың қатарына Түркістан облысының 

аумағында кездесетін жер бедерінің  аллювиалды, денудациялық және делювиалды-

пролювиалды жазық түрлері кіреді. Бұл ландшафттардың төмен тұрақтылығы көбінесе 

ландшафтқа оң әсер ететін алаңдардың болмауымен байланысты. Бұл ландшафттар халықтың 

жоғары орташа тығыздығымен, тиісінше тұрғын және техногендік түзілімдердің үлкен 

алаңымен, егістіктердің үлкен алаңдарымен, яғни тұрақтылыққа теріс әсер ететін аумақтардың 

үлкен жалпы алаңымен сипатталады. Керісінше, бұл геожүйелердің аумағында су қоры мен 
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ерекше қорғалатын табиғи аумақ объектілерінің аудандары өте аз немесе мүлдем жоқ деп 

айтуға болады. 

20 және 22-ші ландшафттар экологиялық тұрақтылықтың өте төмен дәрежесімен 

сипатталды. Бұл аумақтарда ірі “Южполиметалл” тау-кен металлургия кәсіпорны (22 

ландшафт),  "Шымкeнтцeмeнт" кәсіпорны (22 ландшафт), "Кapдaнвaл" AAҚ (22 ландшафт) 

машина жасау кәсіпорны, әктас өндіретін “Cacтөбe” кeн оpны (20 ландшафт), отқа төзімді саз 

өндіретін “Лeнгep” кeн оpны (20 ландшафт) және жеңіл өнеркәсіп орындары орналасқан. Сол 

себептен, осы аймақтар техногендік түзілімдердің жоғары дәрежесі, құрылыс нысандарының 

көп және халық тығыздығының жоғары дәрежесі, сондай-ақ ерекше қорғалатын табиғи 

аумақтардың мүлдем жоқ болуымен сипатталады.  

 12 ландшафт орташа экологиялық тұрақтылық дәрежесі санатының қатарына кіреді.  

Бұл геожүйелер оң және теріс әсер ететін факторлардың салыстырмалы түрде орташа 

көрсеткіштеріне ие, осы аумақта Ақдала қорықшасы (25 ландшафт), сондай-ақ Жамбыл 

қорықшасы (25 ландшафт) сияқты ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға енгізілген 

алаңдардың болуымен сипатталады. 

 9 (1,01 деңгей), 13 (1,03 деңгей), 14  (1,05 деңгей)  және 15 (1,01 деңгей) ландшафттары 

экологиялық тұрақтылық дәрежесі жоғары санатқа жатады. Бұл ландшафттардың басқаларға 

қатысты осыншама жоғары дәрежесі көлік жолдарының саны аз, егістік жерлердің жоқ 

болуымен, сондай - ақ олардың ерекше қорғалатын табиғи аумақтарға - Сайрам-Өгем ұлттық 

паркі мен "Ақсу-Жабағылы"қорығының болуымен түсіндіріледі. 

Түркістан облысы ландшафттарының барлық түрлерінен алынған бағалауларына сүйене 

отырып, облыс жерді пайдаланудың негізгі қағидаттарын түбегейлі қайта қарауды, сондай-ақ 

өңір аумағындағы экологиялық тұрақтылықты жақсарту жөніндегі жеке стратегияны 

ойластыруды қажет етеді деп қорытынды жасауға болады. 
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1-сурет  Экологиялық тұрақтылық дәрежесі бойынша Түркістан облысының 

ландшафттарын аймақтарға бөлу 

 

Қорытынды 

Түркістан облысының аумағы дала (оңтүстік-дала), шөл (сoлтүcтiк шөл, оңтүстік 

шөл)таулы (орман, дала) және жазықтық ландшафттарға жатады. Облыстың ландшафттары 

ластану процестерін күшейтетін табиғи факторлардың жиынтығына ие.   

Ландшафттардың экологиялық тұрақтылығы мәселелерін зерттей отырып, біз әртүрлі 

көрсеткіштерді пайдалана отырып, Түркістан облысының экологиялық тұрақтылық дәрежесін 

анықтадық. Табиғи кешендердің экологиялық тұрақтылық дәрежесін бағалау тұрақтылықтың 

әртүрлі әлеуеті бар ландшафттарды анықтауға мүмкіндік берді (өте төмен дәрежеден 

жоғарыға дейін). Зерттеулер экологиялық тұрақтылықтың жоғары дәрежесі бар ландшафттар 

негізінен ерекше қорғалатын табиғи аумақтармен шектелгенін және техногендік түзілімдердің 

алаңы болмауымен, ал қалған ландшафттар қолайлы әсер ететін аудандары аз және 

техногендік әсерге ұшыраса, тұрақтылық дәрежесі төмен екенін растады. 

Ландшафттық талдауды зерттеу экологиялық тұрақтылықтың әртүрлі әлеуеті бар 

аудандарды анықтауға мүмкіндік берді. Алынған нәтижелер әртүрлі пайдалануды жүзеге 
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асыру кеңістігін анықтауға, соның ішінде қорғалатын және рекреациялық аймақтарды 

ұйымдастырудың нақты орындарын табуға мүмкіндік береді.  

Экологиялық тұрақтылық дәрежесін анықтау нәтижелері экономикалық қызметті 

негіздеуде жетекші мәнге ие болады және қазіргі табиғатты пайдалануды жобалаудың қажетті 

құрамдас бөлігі болып табылады. 
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Abstract. This scientific article describes aspects of the emergence of geographic information 

systems in pedagogy and science, gives concepts of "geoinformatics," "geoinformation systems," 

"information culture,” describes the theoretical analysis of the conditions of pedagogical application 

of geoinformation technologies in geography teacher training, produced with the introduction of 

geoinformation technologies in the educational process.  

Keywords:   Teacher competencies, geographic information systems, information culture, 
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Today there is every reason to talk about the formation of a new information culture which can 

become an element of the general culture of mankind. The concept of information culture has different 

meanings.  It is interpreted as the ability to use the information approach in the activity (G.G. 

Vorobyov) [1], as the ability to effectively cooperate and exchange information (A. Matyushkin-

Gerke, V. Kaymin) [2], as the ability to predict and control the consequences of computerization (V. 

and E. Umnikov), as the disclosure of creative forces and abilities of a person (V. Bizyuk), etc [3].   

The readiness of the future geography teacher for independent information activity is one of the 

problems of pedagogical science.   

A specialist with information culture is free to adapt in a constantly updated information space 

[4].   

To assess the achievements of the learner it is proposed to introduce the following hierarchical 

stages of mastering the information culture in the conditions of learning in higher education: 

"elementary information literacy," "functional information literacy," "information education," 

"information professional competence," and "information culture".  

The transition from one level to another does not involve dialectical negation of the previous 

one. At the same time, psychological mechanisms of exteriorization of knowledge and skills of the 

previous level into practical activity are realized, and new abilities are formed [5].   

Elementary information literacy refers to the level of information training. This level is 

characterized by awareness and acceptance of the goals of information training which provides the 

student with certain starting opportunities in the university [6]. 

The level of functional information literacy is characterized by students' knowledge of the 

fundamental provisions of the theory of the educational process, as well as information processes 

(information processes - the processes of producing, collecting processing, accumulating, storing, 

updating, searching, distributing, and providing information to users).   

Information literacy is characterized by the amount of breadth and depth of theoretical 

knowledge in the field of organizing rational information activities, including the extensive use of 

ICTs. 

By professional information competence we understand the level of conscious application of 

knowledge and skills in the field of information activities, based on knowledge of the specifics of 

their professional activities, free orientation in the environment of both traditional technologies and 

ICT [7]. 

Information culture implies an orientation both to continuous self-improvement in the 

environment of traditional technologies and ICT, predetermining the restructuring of the pedagogical 

process in professional activity on the basis of a research creative approach. 

Our research is based on the model of Doctor of Philological Sciences A.A. Grechikhin [8], in 

whose opinion, information culture is "the increasing role of information, information technology, 
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information activity in the life of modern society, the need for a generalizing, extremely idealized 

(meta- ) study of the information phenomenon in all its diversity, refusal from brute technology 

(technocracy) as a trend of social development in favor of humanization". In our opinion, interesting 

in this approach is the author's definition of the content and composition of the multidimensional 

criterion - axioloyutical informativeness for the systematization of information culture and the model 

of information culture he built.  

 As for the formation of information culture in future teachers of geography, this task should 

be solved in a more targeted and comprehensive way. A geography teacher with an information 

culture should: 

1) Select and formulate goals. 

 2) Be able to set tasks. 

3) To be able to build information models of the processes and phenomena studied, give the 

essence of information modeling. 

4) Analyze information models using automated information systems. 

5) Be able to organize, systematize, structure data and knowledge, know how to present data. 

6) Interpret results. 

7) Decide on the use of a particular software and information technology to improve the 

efficiency of one's professional activity. 

8) Anticipate the consequences of decisions made and draw appropriate conclusions. 

9) Be able to use databases, artificial intelligence systems and other modern information 

technologies to analyze the processes and phenomena under study. 

 10) Be able to use automated information systems - systems for collecting, storing, processing, 

transferring and presenting information. 

11) To master the basics of algorithmization - the principles of algorithm construction, the basic 

structures of algorithms with the optional study of any procedurally oriented programming language. 

12) To be able to use primary sources, know the authors of the most important ideas for the 

branch, possess a certain list of their works and even specific materials, be able to operate them, be 

able to use various sources, find information, select the necessary one, analyze and rationally use it 

in your activity to achieve the specific goal set. 

 13) Rationally use, preserve, and develop regional information resources, know the level of 

availability of these resources to the population of the region and the content of inter-regional 

information relations. 

14) Master a set of techniques, methods and methods of production, processing, storage, 

transfer of information referenced to the earth surface on the basis of GIS-technology, create thematic 

maps by overlaying databases and graphic information, their design and high-quality printing.   

 Acquisition of this knowledge and skills in the professional training of geographers in 

universities will form the basis of modern information culture.   

 

According to GSO VO (State Compulsory Standard of Higher Education) [9], the formation of 

information culture in future teachers of geography takes place in the study of courses "Computer 

Science" and "Information and Communication Technologies in the Learning Process" [10], then the 

first thirteen criteria are fulfilled. The information culture of the future teacher of geography should 

involve the development and design methods of information systems, databases of digital 

cartographic information, performing geoinformation mapping, creating electronic maps and atlases 

and other cartographic works,  as well as the use of geographic information systems for processing 

remote sensing data and other geo-images, joint use of geoinformation, telecommunication and 

multimedia technologies in cartography and geographic research, conducting experimental research 

for the use of geoinformation technologies for system analysis, operation and modernization of 

geoinformation technologies and their cartographic subsystems.   

We have identified the following main objectives of the introduction of geoinformation 

technologies in education: 
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- Introduction to geoinformation technology and its place in modern science, production, and 

culture. 

- Formation of a modern worldview based on a systemic, multidimensional perception of 

information with the help of geoinformation technologies. 

- Teaching students the modern method of scientific cognition - computer modeling. 

- Formation of students' scientific outlook, understanding of the methodology used by modern 

science and practice to display, study and transform the surrounding reality, and the basic principles 

of implementing geoinformation technology in education. 

- Priority of general cultural and humanitarian development in mastering the new 

geoinformation technology. 

- Integrative study of the means and methods of geoinformation technology, involving the 

material of various general education subjects. 

- Multidisciplinary introduction of elements of geoinformatics and geoinformation systems and 

use of its tools in the courses of informatics, geography, cartography, ecology, etc. 

- Differentiation of providing instrumental support for geoinformation technology, both basic 

level and profile courses of study. 

- Activation of learning activity, development of research skills, intellectual abilities of students 

[11].   

 Economic and social geography, population geography with the basics of demography, as well 

as other geographical disciplines, is dependent on the spatial linkage of object-oriented information.  

In particular, future geography teachers are deprived of any other opportunity to penetrate the essence 

of the object of knowledge, except through statistical information.  It replaces their direct knowledge 

of, for example, the territorial-production complex. The practical basis of the classes includes 

instruction in map digitization (vectorization) technology, familiarization with several software 

products and a number of demo programs, such as ArcGIS online, a series of ESRI demo programs 

provided by Data+, and familiarization with the materials of exhibitions organized by the GIS 

Association, which open a new area of knowledge and practical implementations for students. 

Analysis of the available software showed that for our tasks it is desirable to use multifunctional 

programs such as ARC/TNFO, ArcView, Maplnfo, ArcGIS, software for designing extended objects, 

to create a landscape, and some others [12].       Many programs allow you to create your own maps 

based on existing databases. A library of electronic visual aids for geography implies an electronic 

publication including:   

• A set of multimedia components displaying geographical objects, processes, and 

phenomena. 

• An easy-to-use editor that allows the teacher to form sets of necessary visual materials.   

• A shell program (player). 

Conclusions   

 Thus, to understand visualization it is necessary to distinguish two categories - abstract and 

concrete and two forms - contemplative and practical. Also, it is necessary to remember that a visual 

image, as a rule, does not arise by itself, it is created only as a result of active work. 

 The library of geography materials contains visual materials (media objects) of several 

categories. It should also be noted that, depending on the objectives and goals of the lesson, the media 

object can be used as a slide with a geographical object or as a slide depicting the result of the process. 
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Abstract.Main results of landscape diversity evaluation of the territory of KostanayRegion 

performed using GIS. Landscape diversity evaluation performed using series of landscape diversity 

indices: uniqueness, relative wealth, landscape mosaic, landscape complexity, landscape 

fragmentation and the entropy measure of the complexity of landscape drawing (The Shannon 

index). The factors that determine the landscape diversity of the study region are considered. The 

results of cartographic analysis of the landscape diversity of the region are presented.  A map of the 

landscape diversity of the Pavlodar region calculated using the Shannon diversity index was 

compiled. 
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Аннотация. Приведены основные результаты оценки ландшафтного разнообразия 

территории Костанайской области, выполненной с использованием ГИС. Оценка ландшафтного 

разнообразия региона исследования проведена с помощью серии индексов: уникальности, 

относительного богатства, ландшафтной мозаичности, ландшафтной дробности, 

ландшафтной сложности, ландшафтной раздробленности и энтропийная мера сложности 

ландшафтного рисунка (коэффициент Шеннона). Рассматриваются факторы, 

обуславливающие ландшафтное разнообразие региона исследования. Приводятся результаты 

картографирования и картографического анализа ландшафтного разнообразия региона. 

Составлена карта ландшафтного разнообразия Павлодарской области по индексу разнообразия 

Шеннона. 
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Введение 

В рамках ландшафтоведения концепция разнообразия территориальных систем 

разработана значительно слабее, до сих пор нет общепринятого определения понятия 

ландшафтного разнообразия, понимания сущности и методов изучения этого явления в целом 
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и отдельных его аспектов. Тем не менее, ландшафтное разнообразие признаётся важнейшей 

характеристикой территорий, неотъемлемым компонентом разнообразия природной среды. В 

конце XX в. перед ландшафтоведением встали новые теоретические проблемы, 

обусловленные ускорением процессов деградации природных комплексов и экосистем, 

загрязнением окружающей среды, снижением биологического и ландшафтного разнообразия, 

глобальным ухудшением экологической ситуации. Наступил новый – этап развития 

ландшафтоведения. Первостепенную важность приобрели проблемы учета, оценки и 

сохранения ландшафтное разнообразие  как необходимого условия жизнедеятельности 

человека и функционирования живых организмов биосферы [1]. 

Наиболее известными и основополагающими работами в области ландшафтного 

разнообразия являются труды Гродзинского М.Д [2],  Пузаченко Ю.Г., Дьяконова К.Н. [3], 

Соколова А. С. [4], Ганзея К.С. [5] и др.   

Комплексное исследование и оценка разнообразия ландшафтов  области обусловлено все 

возрастающим антропогенным воздействием на ее природную среду. Преобразование 

естественных природных ландшафтов в исследуемой территории связано с сырьевой 

направленностью ее экономики. Как следствие освоения мы имеем большое разнообразие 

степени и видов модификаций природных геосистем. В связи с этим, актуальность 

исследования ландшафтного разнообразия стала одним из актуальных направления 

современных географических  исследований, позволяющих получить новые научные и 

практические результаты в области природопользования и охраны окружающей среды. 

Методы 

Для оценки  ландшафтного разнообразия территории Костанайской области 

операционной единицей исследования выступает ландшафт. За основу взята ранее 

выполненная нами ландшафтная карта Костанайской области, где выделено 27 

индивидуальных ландшафтов, которые в результате их типологической группировки, а затем 

структурно-генетической классификации, упорядочены в иерархическую систематику: класс 

(равнинные ландшафты), типы (лесостепных, степных, полупустынных и пустынных 

ландшафтов), подтипы (северостепных и южностепных ландшафтов).  

Выбранные индексы из большого выбора показателей ландшафтного разнообразия 

представлены в таблице 1. Все выбранные  индексы представляют собой метрические 

характеристики ландшафта.  

 

Таблица 1-  Показатели оценки ландшафтного разнообразия (составлено по данным [2-7]) 

Показатель Формула  Обозначение 

Энтропийная мера 

сложности 

ландшафтного рисунка 

(коэффициент Шеннона) 

𝐻 =  −
𝑠𝑖

𝑆
𝑙𝑛

𝑠𝑖

𝑆
 N - количество родов ландшафтов 

в пределах административного 

района; 

N0 - количество родов ландшафтов 

в области; 

n - количество ландшафтных 

выделов в пределах 

административного района; 

S - площадь административного 

района (общая площадь 

ландшафтных выделов); 

S0 - средняя площадь 

ландшафтных выделов; 

si - суммарная площадь выделов 

i-го рода ландшафта в районе; 

Si - суммарная площадь выделов 

i-го рода ландшафта в области. 

Индекс уникальности 𝐼𝑜 =  Σ
𝑠𝑖

𝑠𝑖
 

Индекс относительного 

богатства 
𝐼𝑟 =  

𝑁

𝑁0
 

Индекс ландшафтной 

мозаичности 
𝐼𝑝 = 1 −  

𝑁

𝑛
 

Индекс ландшафтной 

дробности 
𝐼𝑑 = 100 ∙  

𝑛

𝑆
 

Индекс ландшафтной 

сложности 
𝐼𝑐 = 10 ∙  

𝑛

𝑆0
 

Индекс ландшафтной 

раздробленности 
𝐼𝑓𝑟 = 1 −  

𝑆0

𝑆
 

 



 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges of Innovative Science» Leipzig, Germany, March 06, 2022 

64 

Результаты 

В результате проведенной работы было создано картографическое отображение оценки 

ландшафтного разнообразия региона исследования (рисунок 1) и получены следующие 

результаты. 

Коэффициент Шеннона, перешедший в ландшафтоведение из биологии, измеряет 

разнообразие, основанное на двух компонентах: встречаемость и равномерность, т. е. число 

типов выделов в ландшафте (композиционный компонент), и их равномерное распределение 

среди исследуемой области (структурный компонент). Если данный показатель равен нулю, 

то вся территория содержит только одну разновидность ПТК (один контур). Возрастание 

значения индекса связано с пропорциональным увеличением числа контуров или их 

распределения.  

Индекс уникальности показывает степень представленности различных родов 

ландшафтов на территории административного района. Его величина тем больше, чем выше 

доля площади каждого рода ландшафтов в пределах района от площади этих же родов в целом 

по области. Индекс относительного богатства показывает долю числа родов ландшафтов в 

пределах административного района от числа родов ландшафтов на территории области. 

Индекс ландшафтной мозаичности отражает среднее количество выделов на один род, 

полученное число отнимается от единицы, чтобы увеличение разнообразия сопровождалось, 

как и для других индексов, увеличением значения показателя. Индекс ландшафтной 

дробности показывает среднее количество выделов на 100 км² территории района, индекс 

ландшафтной сложности - среднее количество выделов на 10 км² территории одного рода 

ландшафтов. Индекс ландшафтной раздробленности отражает долю средней площади контура 

от площади всей территории, данный показатель не зависит от площади территории, а 

исключительно от количества контуров по формуле y=1−1/x, где х - количество контуров. 

Согласно карте ландшафтного разнообразия (индекса Шеннона) перистым Костанайскойподшипников области,максимально 

в разрезе административных районов можно выделить 3 степени сложностиландшафтного 

рисунка:ландшафты макимального разнообразния (0,36 – 0,27); ландшафты среднего 

разнообразия (0,21 - 0,10); ландшафты минимального разнообразия (менее 0,10 ). 

Ландшафты максимального разнообразия в большой степени сосредоточены на юге, 

юго-западе и центральной части области (Житикаринский, Аманкельдинский и 

Жангельдинский, Наурзумский- районы с индексом 0,36-0,27). Данные районы в 

геоморфологическом плане относятся к территории Тургайского и Зауральского плато. Так же 

для сохранения и восстановление биологического и ландшафтного разнообразия, природных 

экологических систем на территориях данных районов созданы государственные природные 

заказники такие, как Сарыкопинский, Тосынкумский, Улы-Жиланшикский и Наурзумский 

государственный природный заповедник, входящий в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. Районы центральной части области имеют среднюю степень разнообразия 

(Карасуский, Мендыкаринский, Алтынсаринский, Камыстинский, г. Рудный, Тарановский и  

Костанайский районы с индексом 0,21 – 0,10), на сложность ландшафтного рисунка повлияла 

расчленение логами и балками склоны долин рек Тобола и большое количество неглубоких 

промоин и мелких балок. Северные районы области (Карабалыкский, Сарыкольский, 

Узункольский,  Федоровский)  в целом имеют значительно более низкие значения (менее 0,10), 

это объясняется относительно малым количеством ландшафтных выделов в данных районах 

и однообразной геоморфологической основой, почвенно-растительном покровом. 

 

Таблица 2  - Энтропийная мера сложности ландшафтного рисунка (индекс Шеннона) 

Район  Энтропийная мера сложности ландшафтного рисунка 

(индекс Шеннона) 

Алтынсаринский 0,15 
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Аманкельдинский 0,36 

Аулиекольский 0,04 

Денисовский 0,001 

Жангельдинский 0,28 

Житикаринский 0,36 

Камыстинский 0,13 

Карабалыкский 0,03 

Карасуский 0,21 

Костанайская городская 

администрация 0,03 

Костанайский 0,10 

Лисаковск 0,36 

Мендыкаринский 0,18 

Наурзумский 0,27 

Рудненская городская 

администрация 
0,13 

Сарыкольский 0,05 

Тарановский 0,11 

Аркалык 0,35 

Узункольский 0,04 

Федоровский 0,03 
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Рисунок 1 - Карта ландшафтного разнообразия (индекс Шеннона) по районам 

Костанайской области 

 

Таблица 3 - Индекс холмам относительного уровня богатства 

Район Кол-во видов 

ландшафтов в 

районе 

Общее кол-во 

ландшафтов в 

области 

Индекс 

относительного 

богатства 

начало Алтынсаринский 2 27 0,07 

район Аманкельдинский 3 27 0,1 

представляет Аулиекольский 
2 

27 
0,07 

Денисовский 1 27 0,03 

обеспечивающих Жангельдинский 3 27 0,1 

следует Житикаринский 3 27 0,1 

масальскоеКамыстинский 3 27 0,1 

угодья Карабалыкский 2 27 0,07 

получили Карасуский 3 27 0,1 

щебачьеКостанайская городская 

администрация 1 

27 

0,03 

полностью Костанайский 
2 

27 
0,07 

допалеозойскогоЛисаковск 2 27 0,07 

составеМендыкаринский 2 27 0,07 

количество Наурзумский 3 27 0,1 

солнечногоРудненская городская 

администрация 2 

27 

0,07 
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Сарыкольский 2 27 0,07 

Тарановский 2 27 0,07 

Аркалык 3 27 0,1 

Узункольский 2 27 0,07 

Федоровский 2 27 0,07 

 

По индексу относительного богатства, распределение районов примерно схоже с 

результатами оценки по индексу Шеннона. Районы с самыми высокими значениями индекса 

уникальности – Аманкельдинский, Жангельдинский, Наурзумский, Житикаринский, 

Камыстинский, Карасуский и территория города Аркалык (0,1). Все они расположены в 

центральной и южной части Костанайской области в переходных зонах степи, полупустыни и 

пустыни. Всю северную и часть центральной части области занимают 11 районов с 

относительно средним индексом богатства (0,07) Костанайский, Федоровский, 

Мендыкаринский, Аулиекольский, Алтынсаринский, Тарановский районы. С самыми 

низкими показателями относительного богатства оказались – Денисовский район и 

территория города Костанай (0,03).   

 

Таблица 4 - Индекс ландшафтной сложности 

связаны Таблциа 

 

 

Район 

 

Кол-во 

ландшафтных 

выделов в районе 

Средняя 

площадь 

ландшафтов 

(км²) 

Индекс ландшафтной 

сложности 

начало Алтынсаринский 2 3684 0,005 

район Аманкельдинский 12 3684 0,03 

представляет Аулиекольский 6 3684 0,01 

Денисовский 1 3684 0,002 

обеспечивающих Жангельдинский 12 3684 0,03 

следует Житикаринский 3 3684 0,008 

масальскоеКамыстинский 9 3684 0,02 

угодья Карабалыкский 2 3684 0,005 

получили Карасуский 5 3684 0,01 

щебачьеКостанайская городская 

администрация 1 3684 0,002 

полностью Костанайский 3 3684 0,008 

допалеозойскогоЛисаковск 2 3684 0,005 

составеМендыкаринский 
3 3684 0,008 

количество Наурзумский 11 3684 0,02 

солнечногоРудненскаягородская 

администрация 2 3684 0,005 

Сарыкольский 
2 3684 0,005 

Тарановский 
4 3684 0,01 

Аркалык 
6 3684 0,01 

Узункольский 
3 3684 0,008 

Федоровский 
2 3684 0,005 
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Индекс ландшафтной сложности (Таблица 4) на территории Костанайской области 

колеблется от 0,002 до 0,03. Наиболее сложными являются Жангельдинский (0,03) и 

Амангельдинский (0,03) районы. Далее по уменшению Наурзумский, Камыстинский, 

Аулиекольский, Карасуский, Тарановский и Аркалык с показателями (0,02-0,01). Индексы 

всех остальных районов не больше (0,01). Наименьший показатель идентичен районам 

относительного богатства. 

 

Таблица 5 - Индекс ландшафтной мозаичности 

 

Район 
Кол-во видов 

ландшафтов в 

районе 

Кол-во 

ландшафтных 

выделов 

Индекс ландшафтной 

мозаичности 

Алтынсаринский 2 2 0 

Аманкельдинский 3 12 0,75 

Аулиекольский 2 6 0,66 

Денисовский 1 1 0 

Жангельдинский 3 12 0,75 

Житикаринский 3 3 0 

Камыстинский 3 9 0,66 

Карабалыкский 2 2 0 

Карасуский 3 5 0,4 

Костанайская городская 

администрация 1 1 0 

Костанайский 2 3 0,33 

Лисаковск 2 2 0 

Мендыкаринский 2 3 0,33 

Наурзумский 3 11 0,72 

Рудненская городская 

администрация 2 2 0 

Сарыкольский 2 2 0 

Тарановский 2 4 0,5 

Аркалык 3 6 0,5 

Узункольский 2 3 0,33 

Федоровский 2 2 0 

 

Ландшафтная мозаичность (Таблица 5) определяется разобщенностью выделов одного 

вида ландшафта на территории района, то есть чем больше выделов соответствуют одному 
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виду ландшафта, тем выше будет индекс. По этому показателю наибольшие цифры у 

Аманкельдинского, Жангельдинского (индекс 0.75, 12 выделов при 3 видах ландшафта) и 

Наурзумского района индекс 0,72, 11 выделов при 3 видах ландшафта). Далее по уменьшению 

Аулиекольский, Камыстинский (индекс 0,66), Аркалык, Тарановский ( индекс 0,5), 

Карасуский 0,4 , Костанайский и Узункольский 0,33. 

При этом почти у половины районов Костанайской области показатель индекса равен 

нулю (Федоровский, Сарыкольский, Алтынсаринский, Денисовский, Житикаринский, 

Карабалыкский районы и в главных городах области Костанай, Рудный, Лисаковск), это 

означает, что каждый вид ландшафта имеет по одному выделу в данных районах. 

Ежего 

Заключение 

Таким образам, исследуя проблемы разнообразия природных ландшафтов, мы провели 

оценку ландшафтного разнообразия Костанайской области с использованием 5 различных 

индексов, предложенных разными авторами. Установлено, что высокие показатели индексов 

разнообразия характерны для Житикаринского, Жангельдинского, Аркалыка и 

Аманкельдинского, Наурзумских районов, что связано с их расположением на границах 

физико-географических районов, с усложненным геоморфологическим строением, почвенно-

растительным покртыием.  Наименее разнообразными являются северные районы 

Костанайской области – Денисовский, Федоровский и Карабалыкский районы.  

Проведенная оценка ландшафтного разнообразия позволила выявить районы с 

различными потенциалами разнообразия. Полученные результаты позволяют выявить 

пространства монофункционального и разнообразного использования, в том числе найти 

конкретные места для организации охраняемых и рекреационных зон.  

Результаты оценки ландшафтного разнообразия приобретает ведущее значение в 

обосновании хозяйственной деятельности и является необходимой составляющей 

проектирования современного природопользования.  
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Абстракт. В работе проанализирована ландшафтная структура Актюбинской области. 

Определены ландшафтные особенности территории, которые влияют на формирование 

экологического состояния компонентов природной среды. В работе представлены 

климатические особенности региона, по результатам изучения космических снимков среднего 

расширения составлены современные карты почвы и растительности Актюбинской области.  

Ключевые слова: геосистема, ландшафт, структура ландшафта.  

 

Введение  

Хoзяйственная деятельность к концу ХХ века в границах Актюбинскoй oбласти 

значительнo изменилa природные лaндшафты. Прaктически сплошная распaшка земель в 

северных районах, масштaбное опустынивание южных рaйонов под воздействием усыхания 

Арaльского моря, огромные площади открытых кaрьеров цветных металлов, геологическая 

рaзведка и добычa нефти и газа, отвалы и отстойники с токсичными отходами обогатительных 

фaбрик – вот основные результaты aнтропогенного воздействия на природу облaсти.  

Сохранение природного богатства является самой насущной задачей для Актюбинской 

облaсти в начaле ХХI века. Воплощение в жизнь любых прогрaмм республикaнского и 

областного правительствa по охране природы будет иметь значительный успех только при 

условии aктивного участия местного нaселения. Осознанное учaстие всех слоев населения 

Актюбинской области в охране природы определяется экологическим обрaзованием и, в 

первую очередь, знанием природных богатств родного края. 

Территория и методы исследования 

Ландшафт — один из типов геосистем (полная природная, природно-антропогенная 

или антропогенная геосистема), отличающаяся однородностью сочетаний и взаимосвязей 

составляющих ландшафт компонентов, однородностью обмена веществом и энергией между 

компонентами и функциональной целостностью [1].  

По отношению к геосистемам географические компоненты служат структурными 

частями их вертикальной (радиальной, ярусной) структуры, поскольку им присуще 

упорядоченное, ярусное расположение внутри геосистемы.  

При определении ландшафтной структуры необходимо рассмотреть особенности 

отдельных географических компонентов природной среды [2]. 

Геологический фундамент. Основой, на которой формируется ландшафт, является 

геологический фундамент. В определении ландшафта подразумевается, что он имеет 

однородный геологический фундамент. Однородность по литологическому составу и 

характеру залегания горных пород – понятие относительное. 

Рельеф земной поверхности тесно связан с геологическим строением. В рельефе 

существуют свои территориальные градации: мегарельеф, макро, мезо, микрорельеф. Однако 

различие между этими категориями рельефа и уровнями иерархии геосистем не всегда легко 

установить. Важнее различать морфоструктуры и морфоскульптуры, которые могут быть 

сопоставимы соответственно с региональными и локальными геосистемами. Ландшафт 

приурочен к самостоятельной морфоструктуре, т.е. ему соответствует определённый 

геоморфологический комплекс, который связан с определённым геологическим фундаментом 

и однотипным характером геоморфологических процессов. 

Климат. Как отмечает А.Г. Исаченко, компонентом ландшафта считается 

определённая совокупность свойств и процессов атмосферы, которая и называется климатом. 
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Климатические особенности являются функцией таких показателей, как: поступления 

солнечной радиации, температуры и влажности воздуха, количества атмосферных осадков, 

направления и скорости ветра. При этом первостепенное значение имеют процессы 

циркуляции воздушных масс, обусловливающие провинциальные особенности климата. 

Совокупность свойств и процессов атмосферы называется климатом. Принято выделять 

климатические категории: макроклимат, собственно климат, местный климат (мезоклимат), 

микроклимат. 

Полное представление о климате складывается из двух составляющих: 1) фонового 

климата, отражающего общие региональные черты климата, определяемые географическим 

положением ландшафта за счёт своеобразия получаемой инсоляции, атмосферной циркуляции, 

гипсометрического положения и 2) совокупности локальных климатов (мезо и микроклимата), 

присущих различным урочищам и фациям. 

Гидросфера. Важную роль в формировании ландшафтов играют воды. Они являются 

неотъемлемой частью гидросферы. Вода (гидросфера) в ландшафте представлена крайне 

разнообразными формами и находится в постоянном круговороте, переходя из одного 

состояния в другое. В.И. Вернадский природные воды рассматривал как своеобразные 

минералы. Он разработал их классификацию с учётом физического состояния (вода 

газообразная, жидкая, твёрдая); концентрации в ней солей (воды пресные, солёные, 

рассольные); характера водовместилищ (воды озёрные, речные, болотные и т.д.); химического 

состава растворённых веществ. Зональность грунтовых вод отмечена в 1914 г. П.В. Оттоцким 

– учеником В.В. Докучаева. Установлено влияние зональных факторов климата на 

формирование грунтовых вод, термического режима, минерализацию, ионный состав. 

Проявление закономерностей глубины залегания грунтовых вод менее очевидно – оно 

маскируется рельефом, литологией пород, глубиной вреза речной сети. Однако зеркало 

грунтовых вод в пределах разных зон, но одинаковых по положению в рельефе закономерно 

понижается с возрастанием сухости климата от тундры к пустыне. 

Всё разнообразие природных вод тесно связано с ландшафтом. В каждом ландшафте 

наблюдается закономерный набор водных скоплений (текучих вод, озёр, болот, грунтовых вод, 

почвенных вод) и все их свойства – режим, интенсивность круговорота, минерализация, 

химический состав – зависят от соотношения зональных и азональных условий, от 

внутреннего строения самого ландшафта, состава его компонентов. Деятельность текучих, 

паводковых вод, вод поверхностного стока влияет на формирование и облик ландшафтов. 

Биота представлена совокупностью растительных, животных организмов и 

микроорганизмов. Не всегда прослеживается тесная связь ландшафтов с каким-либо одним 

растительным сообществом. В одном и том же ландшафте встречаются сообщества различных 

типов растительности. Так, в каждом ландшафте степной зоны существует растительность 

лесного, лугового, степного, сухостепного, полупустынного, а иногда и пустынного типа. 

Следовательно, каждый ландшафт характеризуется закономерным сочетанием различных 

растительных сообществ. Территории ландшафта соответствует определённый 

геоботанический район. 

Почвы, почвенный покров – важный компонент ПТК. Наибольшей простотой 

почвенного покрова характеризуется фация, почвенный покров всех других ПТК 

неоднородный, комплексный. В пределах одного ландшафта наблюдается сочетание 

нескольких типов и подтипов почв. Например, в степных ландшафтах на холмистой местности 

выделяются несколько подтипов темно-каштановых почв: типичные, карбонатные, солонцы 

[3]. 

Актюбинская область – крупный промышленный и сельскохозяйственный регион 

Казахстана, расположена в северо-западной части республики и ограничена координатами 

45°10´ - 50°20´ с.ш. и 53°35´ - 64°15´ в.д. На севере oбласть граничит с Оренбургскoй облaстью 

Российской Федерации, на юге – с Узбекистаном, на западе – с Западно-Казахстанской, 

Атырaуской и Мангистауской облaстями, на северо-востоке – с Костанайской, на востоке и 

юго-востоке – с Карагандинской и Кызылординской облaстями Казахстана. В направлении с 
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севера на юг территория области протянулась на 550 км, с запада на восток – на 500 км (рис. 

1). По состоянию на 01.04.2016 г. территория области составляет 300,6 тыс.кв.км, население – 

838 032 человек [4].  

 

 
Рисунок 1 – Территория исследования  

 

Анализ и обсуждение   

Внутриконтинентальное геогрaфическое положение и преоблaдающий равнинный 

рельеф облaсти определяют континентальность и зaсушливость климата, возрaстающие с 

северо-запада на юго-восток. Прaктически по центру области, примерно над 50 грaдусом 

северной широты c востокa на запaд над территорией проходит ось повышенного дaвления за 

счет проникающего влияния зaпaдного отрога Сибирского антициклонa в зимнее время и 

восточного отрогa Азорского антициклонa в летний период. Это обуславливает преобладание 

антициклональных типов погод (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – График среднемесячной температуры воздуха  

по природным зонам (по данным «Казгидромет-Службы) 

 

Преобладание aнтициклональных погод обуславливает малую облачность и большую 

продолжительность солнечного сияния за год от 2200 часов на севере, до 2800 часов на юге. 

Нaиболее жаркий месяц – июль, наиболее холодный – январь (таблица 1). 
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Средняя температура в июле +23,2°С, а в январе -15,2°С. Абсолютный минимум на 

севере области достигает -43°С, на юге -40°С. С ноября по мaрт среднемесячные минимумы 

по всей области до -30°С. В зимнее время иногда отмечаются повышения темперaтуры, 

вызванные вторжением на территорию области южных теплых воздушных мaсс.  

Расположенная в центре континентa Евразия и удaленная от Атлантического океанa 

Актюбинская область получает мало осадков и относится к зоне недостаточного увлажнения. 

По многолетним данным годовая сумма осадков в северной части составляет в среднем 294 

мм, в центральной – 241 мм, в южной – 183 мм (таблица 1) определяя широтные различия в 

поступлении влаги и как результат – зональность почвенно-растительного покрова. 

 

Таблица 1 – Среднемесячная и среднегодовая температура воздуха (°С) 

(по данным метеостанций за последние 5 лет) 

Метео 

станции 

Месяцы Средняя 

годовая I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Степная зона 

Подзона засушливой степи 

Мартук -15,5 -14,7 -8,1 4,4 14,

3 

19,7 21,9 20,0 13

,1 

4,2 -4,7 -11,9 3,6 

Кобда -15,0 -14,1 -7,8 5,3 14,

8 

20,4 22,8 20,9 13

,5 

4,7 -4 -11,1 4,2 

Актобе -15,6 -14,9 -8,2 

- 

4,7 14,

6 

19,8 22,3 20,3 13

,3 

4,4 -4,8 -12,1 3,6 

Подзона сухой степи 
Карабут 

ак 

-17,5 -16,3 -8,5 4,0 14,

3 

19,9 22,2 19,9 13

,1 

4,0 -5,5 -13,4 2,9 

Ойыл -13,4 -12,4 -5,4 7,4 16,

4 

22,0 24,5 22,7 15

,5 

6,4 -2,4 

- 

-13,0 6,0 

Темир -15,0 -14,3 -7,6 5,6 15,

3 

21,0 23,7 21,6 14

,4 

5,1 -4,1 -11,3 4,5 

Эмба -15,2 -14,0 -7,3 

- 

6,2 15,

7 

21,4 23,9 21,8 14

,4 

5,1 -3,8 

- 

-11,2 4,8 

Пустынная зона 

Ыргыз -15,5 -14,7 -7,3 6,9 17,

0 

22,7 25,0 23,0 15

,6 

6,3 -3,7 

- 

-12,0 5,3 

Аяккум -13,2 -12,6 -4,2 8,8 17,

3 

23,3 25,9 23,8 16

,4 

7,2 -1,6 -8,4 

- 

6,9 

 

Таблица 2 – Средняя месячная и годовая сумма атмосферных осадков (мм) 

Метео 

станция 

Месяцы XI- 

IV 

IV-X Годовая 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Степная зона 

Подзона засушливой степи 

Мартук 15 12 18 19 29 34 33 25 26 32 22 19 83 198 281 

Кобда 20 13 19 15 33 21 32 23 21 33 21 20 93 178 271 

Актобе 14 12 15 18 29 34 38 27 23 24 20 19 80 193 273 

Подзона сухой степи 
Карабутак 13 12 13 16 34 25 30 21 18 19 16 16 70 163 233 

Ойыл 22 15 16 15 25 22 20 17 17 26 20 22 95 142 237 

Темир 18 17 20 19 27 28 28 22 23 25 24 23 102 172 274 

Эмба 11 10 15 15 27 28 25 18 18 22 18 15 69 153 222 

Пустынная зона 
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Ыргыз 11 12 13 17 16 19 19 13 13 19 15 16 67 116 183 

Шалкар 14 12 19 19 18 20 20 10 13 19 17 14 76 119 195 

Аяккум 12 12 20 16 10 13 14 9 9 13 12 12 68 83 151 

 

Внутриматериковое положение области и резко континентальный климат обусловили 

бедность поверхностными водами. Гидрографическая сеть облaсти относится к бaссейнам 

Кaспийского и Арaльского морей и к территориям, не имеющим местного стокa. Все реки, за 

исключением Жайык, Торгай и Олькейек (Улькаяк), берут начало в пределaх области. 

Ресурсы поверхностных вод облaсти оценивaются в 3,25 км3 в средний по вoдности год, 

в тoм числе местный сток – 2,83 км3 и маловодные годы – 0,65 км3/год, в том числе местный 

сток – 0,41 км3 [5]. 

К бaссейну Кaспийского моря относятся реки: Жaйык, Илек, Жем, Сагыз, Ойыл, их 

притоки и большое количество мелких рек и временных водотоков. 

Это наиболее обводненная часть области, насчитывающая более 500 рек, речек, ручьев 

и временных водотоков. Нaивысшие уровни на реках наблюдаются в первые дни после 

ледохода. В весеннее половодье проходит 80-90% годового стока. Паводок проходит в 

основном одной выраженной волной, затем на реках устанавливается низкая межень. Летом в 

межень многие реки пересыхают или разбиваются на отдельные плесы. 

Подъем уровней в период весеннего половодья происходит быстро, спaд медленный - 

до 20 дней на мaлых водотоках и до 50 дней - на крупных рекaх. Превышение уровня нaд его 

предвесенним знaчением в среднем изменяется от 1 м до 2,5 м для крупных рек. 

В соответствии с гидрогеологическим рaйонированием Казaхстана подземные воды 

Актюбинской облaсти относятся к 5 гидрогеологическим бaссейнам I порядка - 

Прикaспийскому, Предурaльскому, Приаральско-Торгайско-Шу-Сарысуйскому,Устиртскому 

и Большеуральскому, которые характеризуются неоднородностью структурно-

морфологического строения, формировaния и стокa подземных вод, пестротой химического 

состaва и др [6]. 

Основной облaстью питaния подземных вод региона являются горные территории и 

прилегaющие к ним предгорные зоны, где обнaжаются на поверхности или зaлегают на 

небольшой глубине проницaемые рaзности пород. Здесь распространены в основном пресные 

подземные воды. По мере погружения фундaмента и водовмещаемых толщ происходит 

увеличение минерализaции подземных вод до соленых и крепких рaссолов. 

Для создания карты рельефа нами использовались космические снимки SRTM (Shuttle 

Radar Topographic Mission) – адарная топографическая съемка, покрытие которой охватывает 

большую части территории земного шара, за исключением самых северных, а также океанов. 

В настоящее время данные SRTM свободно распространяются в двух вариантах (уровнях): 

SRTM-1 – сетка с размером ячейки одна угловая секунда по широте и долготе (что равняется 

примерно 30 м в районе экватора); SRTM-3 – сетка с размером ячейки три угловых секунды 

(примерно 90 м в районе экватора), полученная усреднением из данных SRTM-1. 

Данные SRTM снимков были получены по ссылкам [7] соответственно. Используя 

космоснимок SRTM проводилась отмывка рельефа по вырезанной границе в программе 

ArcGIS 10.1. в результате анализа была сформирована физическая карта Актюбинской области 

(рисунок 3) 
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Рисунок 3 – Физическая карта Актюбинской области  

 

Большaя протяженность территории области с севера на юг и с востока на запад, 

равнинность рельефa, неоднородность литолого-геолoгического стрoения и рaзличные 

условия залегания грунтoвых вод обусловили характер почвенного покрова территории 

Актюбинскoй области. При исследовании и описании почв нами использовались космические 

снимки высокого пространственного разрешения Landsat 8ТМ за 2019-2020 год, снимки 

подбирались летнего сезона с максимально низкой облачностью. Используя комбинацию 4-го, 

5-го и   3-го каналов Landsat можно уверенно различать современные экзодинамические 

процессы, типы почв, виды растительности и т.д., как по спектральной яркости этих каналов, 

выражающейся в цвете синтезированных пикселей, так и по текстуре, образуемой группами 

смежных пикселей. 

Отдельные прямые и косвенные признаки дешифрирования почв неоднозначны: один 

и тот же признак может индицировать разные объекты и, наоборот, один и тот же объект 

может индицироваться разными признаками. Поэтому при составлении карты почвенного 

покрова Актюбинской области мы использовали литературные данные, фондовые материалы 

различных государственных учреждений (карты схемы районных центров, схемы совхозов 

различных масштабов). Анализ всех данных позволил нам составить почвенную карту 

Актюбинской области (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Современная почвенная карта Актюбинской области 

 

Зональными широко распространенными почвами являются черноземы южные 

развивающиеся преимущественно в условиях волнистого рельефа, где занимают плоские 

бугры и выровненные участки, а черноземы южные карбонатные занимают повышенные 

выровненные плато, водоразделы и пологие склоны, развиваясь на желто-бурых суглинках, 

часто имеющих значительную мощность. Менее распространенными являются черноземы 

южные неполноразвитые, которые встречаются по пологим склонам сопок и волнисто-

холмистым равнинам и развиваются под полынно-ковыльно-типчаковой растительностью с 

бедным разнотравьем и кустами караганы. Почвообразующими породами служат элювий 

кристаллических пород, сланцев и песчаников, карбонатные желто-бурые и красные глины, 

древнеаллювиальные пески, супеси, опесчаненные и легкие суглинки. 

В восточной части подзоны широко распространены тяжелосуглинистые и глинистые 

малогумусные среднемощные черноземы, приуроченные к равнинным участкам. 

В целом, однородные и выравненные участки черноземов южных почти полностью 

освоены для земледелия.  

Южнее широкой полосой тянется подзона темно-каштановых почв с ковыльно-

типчаковой растительностью. Подзона темно-каштановых почв примыкает с юга к подзоне 

черноземов южных и вытянута с востока на запад, занимая наиболее высокую, сильно 

расчлененную реками часть  Особого внимания заслуживают темно-каштановые 

фосфоритовые и остаточно-карбонатные почвы Подуральского плато, нигде более не 

встречающиеся в Казахстане [8]. 

В южных отрогах Урала и в Мугалжарах почвы развиваются на элювии плотных 

кристаллических пород, песчаников, сланцев и на соленосных третичных глинах. 

Широкое распрoстранение получили темно-каштановые карбонатные почвы, развитые 

на выровненных слабoдренированных пространствах, сложенных желто-бурыми 

карбонатными суглинками и глинами значительной мощности. 

Зона бурых почв распространена на юге области, в пределах южных частей 

Подуральского и Торгайского плато и на чинке плато Устирт. Почвообразующими породами 

служит элювий известняков, мергеля, песчаников и соленых глин, а также пескии супеси. 

Элювий известняков и мергеля распространен на большей части поверхности Подуральского 

плато, а песчаников – Торгайского плато и Устирта. Глины выходят на поверхность по 

депрессиям на пространстве всей зоны. 

Растительный покров области разноoбразен. В центральной части области проходит 

крупный бoтанико-геoграфический рубеж между степной и пустынной зонами. В 
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соответствии с широтным делением климатических условий выделяется четыре подзональных 

типа растительности степей: засушливые, умеренно-сухие, сухие и oпустыненные и два 

подзональных типа пустынь: остепненные и настоящие (рисунок 5). 

Крoме того, широкo представлены интразoнальные типы растительности в долинах рек, 

днищах оврагов, балок, солончаках. Рисунок зональности (набор зональных полос, их 

кoнфигурация и ширoтная протяженность) обуслoвлен климатическими (нарастание 

аридности климата) и орографическими причинами (неоднoродность рельефа, наличие 

хребтов, возвышенностей, впадин и др.). Все эти фактoры определяют флористический и 

дoминантный состав растительных соoбществ, их пространственную структуру и динамику. 

Степная зона занимает более половины территории Актюбинской области и охватывает 

Подуральское и Торгайское плато, Мугалжарский массив. В связи с большой протяженностью 

с севера на юг степь разделяется на 4 подзоны: 

– засушливые, разнотравно-ковыльные степи на чернозёмах южных; 

– умеренно-сухие дерновиннозлаковые степи на темно-каштановых почвах; 

– сухие ксерофитноразнотравно-дерновиннозлаковые степи на каштановых почвах; 

– опустыненные полынно-дерновиннозлаковые степи на светло-каштановых почвах. 

Растительный покров засушливой степи представлен красноковыльно разнотравными, 

дерновиннозлаково-разнотравными ассоциациями с преобладанием ковылей волосатика 

(тырса), красноватого, Лессинга (ковылок). Среди разнoтравья преобладают ксерофиты: 

подмаренник, лапчатки, зопник клубненосный, тысячелистник благородный и др. Имеется ряд 

солевыносливых видов – пoлынь Лерхoвская и сизая,изень, кермек татарский, пижма 

тысячелистниковая, грудница, солoнечник. В мелкосопочнике на защебненных почвах 

распространены ковыльно-овсецово-разнoтравные степи, в сoставе растительности которых 

ковыли красноватый, песчаный, волoсатик, а также типчак, oвсец пустынный, келерии и 

разнотравье. 

В растительнoм покрoве песчаных почв и песков преобладают песчаноковыльно-

дерновиннозлаковые сообщества с участием ковыля песчаного, типчака, тырсы, еркека, 

тонконога и разнотравья По западинам и поймам распространена растительность лугового 

типа: пырей ползучий, вейник, мятлик, полевица и разнотравье. 

Растительный покров умереннo сухoй степи представлен ковыльно- типчаковыми, 

тырсово-полынными, типчаковo-ковыльными сообществами. Из злаков преобладает ковыль 

волосатик (тырса) или ковыль Лессинга (ковылок). Разнотравье состоит из сухолюбивых 

степных видов. 

Пустынная зона oхватывает платo Устирт, южную часть Торгайской столовой страны - 

Туранскую низменнoсть (Приаралье) и подразделяется на две подзоны – остепненную 

(северную) и настoящую (среднюю) пустыню. Растительный пoкров настоящей пустыни 

представлен сoлянково-полынными сообществами. Травoстой разреженный, преобладают 

боялыч, кейреук, полыни белоземельная и туранская; из низкорослых полукустарничков – 

тасбиюргун, биюргун, саксаульчик, много однолетних солянок – климакоптеры, 

петрoсимонии, галимокнемисы и др. Эфемеры развиваются только в годы с oбильным 

количеством осадков в зимний и весенний периоды. 

Песчаные пастбища представлены кустарниково-эфемеровыми, кустарниково-

полынно-эфемеровыми, саксаулово-разнотравными, черно-саксауловыми соoбществами. 

Рaстительный покров oтличaется от сухоoстепной зоны и изменяется с севера нa юг под 

влиянием смены гидро-термических условий. Дерновинные злaки и разнотравье исчезают, 

оснoвными доминантами остаются полыни, солянки и эфемеры. 
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Рисунок 5. Карта растительности Актюбинской области 

 

Для выявления природно-ландшафтной дифференциации составляется таблица-

матрица, где каждому ландшафтному выделу даются основные характеристики компонентов 

природной среды. Завершающим этапом данной стадии исследования стало: создание 

ландшафтной карты Актюбинской области, которые в результате их типологической 

группировки, а затем структурно-генетической классификации, упорядочены в 

иерархическую систематику (Рисунок 6).   

 

 
Рисунок 6 – Ландшафтная карта Актюбинской области 

 

Ландшафтное разнообразие является организующей вещественно-информационной 

матрицей проявления сохранившегося и утраченного биоразнообразия. Поэтому знание 
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ландшафтного разнообразия выступает как основа для анализа и обобщения разрозненной 

информации о флоре и фауне и как база для разработки природоохранного «каркаса» 

территории, а также анализа средо-образующей функций ландшафта, различного рода оценок 

территории и др. 

 

Выводы  

Под ландшафтным разнообразием следует понимать комплекс показателей, 

отражающих ландшафтное разнообразие в разных его формах: собственно, разнообразие, 

контрастность, уникальность, мозаичность. Знание этих характеристик необходимо для 

регионального управления природопользованием. 

За показатели ландшафтной неоднородности взяты: видовое разнообразие, 

мозаичность, уникальность, ландшафтная расчлененность, контрастность ландшафтов. На 

основе анализа ландшафтной карты Актюбинской области проведен статистический анализ 

показателей разнообразия структуры ландшафтов. Видовое разнообразие ландшафтов 

измеряется наличием некоторого числа ландшафтов различных видов: степные, 

полупустынные, пустынные, ссоры, пойменные ландшафты. Этот показатель в определяющей 

мере характеризует разнообразие местообитаний, биотопов или экотопов. 
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СОЛТҮСТІК ҚАЗАҚ ЖАЗЫҒЫНЫҢ ОРМАНДАРЫНЫҢ ЗЕРТТЕЛУ ТАРИХЫ 
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Түйіндеме. Мақалада Солтүстік Қазақ жазығының ормандарының кезеңдер бойынша 

физгеографиялық және биологиялық зерттелуі қарастырылғын. Атап айтқанда, Солтүістік 

Қазақ жазығының геоморфологиясы, гидрографияы, өсімдік жамылғысына, қарағай 

ормандарының ерекшелігі, орман ландшафтарын зерттеген ғалымдар және оның келтірген 

тұжырымдары туралы жазылған.  

Түйінді сөздер: Солтүстік Қазақ жазығы, Батыс Сібір жазығы, орман ландшафтары, орман 

шаруашылығы, кәдімгі қарағай. 

  

Орман жамылғысын ерекше орман шаруашылығы ретінде идеяның тууы, нақты бір 

кезеңмен немесе адамның даму эволюциясымен байланыстыру қиынға соқтырады. Өйткені, 

орман алғашқы қауым адамдар үшін жеміс-жидек, ағаш жапырағы, ағаш тамырлары азықтану 

ортасы болып, ары қарай адам ой санасы, дамыған сайын, орманды пайдалану мақсаты соған 

қарай өзгеріп отырды. Өз кезегінде, Ф.К. Арнольд еңбегінде «Ормандар мен орман 

шаруашылығының пайда болу тарихы бүкіл адамзаттың тарихымен тығыз байланысты» 

екендігін дәлелдеді [20].  

Орман туралы ілім қай елдерде орман өнімдеріне мұқтаж және ормандар экономикалық 

пайдалануды қажет ететін жерде бірте-бірте дамыды. Орманды ғылыми-тану мақсатында 

зерттеу үш ғасыр бұрын, Ресей және Батыс елдердің ғалымдары мен саяхатшылары табиғи-

географиялық, геология-минералогиялық және жаратылыстану-биологиялық зерттеу жүргізді 

[18]. Атап айтқанда, орман туралы ғылымды дамытуға өз үлесін қосқан алғашқы елдердің бірі 

Еуропаның солтүстік және батыс елдері (Германиядағы орманшы-ғалымдар: Г. Кота, А. 

Денглер, К. Гейер, Е. Ромедер және Х. Шенбах, Францияда орманшы-ғалым Гюнье). Ресейде 

ежелден орманды басқаруға қолданылған куәландыратын хаттар, бұйрықтар 

табылмағанымен, кейінгі кезеңдерде орыстың ғалымдары мен орманшылары орман 

ғылымының дамуына үлкен үлес қосты (М. К. Турский, Н. С. Нестеров, Г. Ф. Морозов, Л.Н. 

Грибанов, Г. Н. Высоцкий, М. Е. Ткаченко и академик В. Н. Сукачев). Ресейде XI ғасырдан 

бастап ел экономикасында ормандарды қорғау туралы ережелер ормандар пайда бола 

бастайды. Бұл дегеніміз, ормандарды қорғаудың маңыздылығы бұрыннан белгілі болған; Петр 

I кезінде; ол ормандарды, әсіресе кеме жасау үшін ағаш жеткізетін емен ормандарын қорғау 

туралы бірқатар заңдар мен жарлықтар шығарды. 1803 жылы Санкт-Петербургте орман 

институтының ашылуы орман ғылымының дамуына әсер етті. М. В. Ломоносов XVIII 

ғасырдың екінші жартысында орманның топырақ түзілу процестеріне әсері, орман қарашірігі 

туралы жазды.  

С.Б. Байзаков монографиясында қарастырғандай [18], Қазақстанда революцияға дейінгі 

кезеңде мал шаруашылығы, жылқы өсіру, ірі қара мал және түйе шаруашылығымен 

айналысқан. Жергілікті тұрғындар үшін орман бағалы мүлік ретінде болмаған, тек жайлау, 

малдың жем-шөбі, күнделікті өмірде сүрелерді от ретінде жағу, шаруашылыққа қажетті ағаш 

өнімдерін жасау кеңінен қолданды. 1713 жылдары хандық басқару кезінде орман жалпылама 

қоғамдық тұрғыда пайданаланылды. Орман шаруашылығын басқару жүйесі, Қазақстанға 

Ресей империясының енуімен қатар дамыды. Ормандардың алқаптары бірте-бірте қоршалып, 

өндістік мақсаттарға арналды. Батыс Сібір Генерал Губернаторының бұйрығымен 1878 жылы 

алғаш рет Ақмола мен Семей обласындағы орманды 11 қорыққа бөлді [21] В.В. Барышевцев 

Ақмола мен Семей обласындағы орман шаруашылығына жарамды жерлерді 14 жыл бойы 

анықтады. 
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Ормандағы өсімдік жамылғысының элементтері туралы қарастыру,  кейбір ежелгі 

карталарда, ал Ресейде 17 ғасырдың карталарында, атап айтқанда атақты Сібір картографы 

Семен Ремезовтың сызбаларында көрсетілген [2]. 

Орманды ландшафттанудың объектісі ретінде қарастыру туралы алғашқы идеяларының 

пайда болуындағы жетекші рөл, көрнекті ресейлік топырақтанушы - географ және орман 

өсіруші Г.Ф. Морозовқа тиесілі. Ғалымның 1930 жылғы "орман туралы ілімі" атты еңбегінде 

«ормандарды климаты, жер бедері және топырағы бойынша біртекті учаскелерге бөлу 

қажеттілігін тұжырымдай келе, орман туралы ілім мен ландшафттандың арасындағы 

байланысты атап өтті. Осындай тұжырымдардан кейін, биологиялық және физикалық-

географиялық факторларының синтезі ретінде биоценозды қарастыру керектігін алға тартты. 

Сонымен қатар, ол "биоценоз" және "ландшафт" ұғымдарын синонимдер деп санады. Ал, 

орман зерттеуінде жаңа пәнді бөлу туралы мәселе туындап, жаңа пән "жер морфологиясы", 

"оның динамикасы", " шығу тегі және аумақтық жер бетінің әртүрлі формаларының таралуы" 

ілімді зерттейді [1]. Орман ландшафты термині туралы "Орман шаруашылығындағы 

экологиялық-географиялық терминдер." - атты анықтамалық-сөздігінде (авторы Д.М. Киреев) 

ғылыми негізде пайда болды. Бұл термин орман белдеуінің ландшафтық кешендерін зерттеу 

мен қашықтықтан-картографиялық бағалау әдістерінің қолдану қажеттілігінен туындады. 

Батыс Сібір жазығының Қазақстан бөлігіне кіретін жерін Солтүстік Қазақ жазығы деп 

аталады. Сол себепті, оның зерттелу тарихы сол жазықтың зерттелуімен тығыз байланысты. 

Жалпы жазықтың табиғат жағдайлары жайында нақты деректерді орыс ғалымдары мен 

саяхатшылары зерттеді.  

Алғашқы орыс иммигранттары келгенге дейін жазықтың аумағы өте сирек қоныстанған. 

Оның дәлелі ретінде ежелгі қолжазбалардағы мәліметтерінен кездестіруге болады. Римнің 

географ-ғалымдары Страбон мен Птолемей жазабаларында Солтүстік Қазақ жазығы немесе 

солтүстігіндегі Қазақстан аумағын тіпті белгісіз жер деп келтірген. Сол себепті көне авторлар 

оны көбінесе «беймәлім жер» деп атаған. Скифия аумағын сипаттай келіп, Птоломей: «Скифия 

батысында Имай тауының арғы бетінде – ар жақтағы Скифиямен және сол таудың бөктеріне 

дейін оны бойлай – сақтармен, солтүстігінде беймәлім жермен шектеседі», – деп жазған [11]. 

Сол кездегі ғалымдардың Қазақстан солтүстігі туралы мәлімет білмеуі Қазақстанның 

солтүстік шығысына қарағанда батысы Батыс Еуропаға жақынырақ орналасуына байланысты 

болуы мүмкін. Сонымен қатар, Қазақстанның солтүстігі сауда саттық керуен жолына 

жатпағандықтан. Әйтсе де, кейінгі ортағасырда өзен, көлдері мен климаты жайында 

ғалымдардың еңбектерінен табылады. Атап айтқанда, Әл-Масуди еңбектерінде Ертіс 

төңірегін жазғы жайлауы деп сипаттаған. Бұл сол ықылым заманда өзендердің болғандығын 

дәлелдейді. Ортағасырдан кейінгі ғасырларда Қазақстанның солтүстігі туралы мәліметтер 

жоқтың қасы болғанымен, қазіргі кездегі табиғи нысандардың болғандығы жайында құнды 

ақпаратқа қол жеткізді.  

Ерте заманнан жазықта негізінен ірі өзендердің аңғарларында аң терісі, аң аулау және 

ханты мен манси балық аулау болды. Манси Оралға жақын жерде өмір сүрді, ханты Об 

аңғарлары мен Ертістің төменгі ағысында өмір сүрді. Жазықтың орманды дала аймағында 

татарлар тұрды. Мұнда олар мал шаруашылығымен және қарабайыр егіншілікпен айналысты. 

Кейде олар солтүстікке, тайгаға баруға мәжбүр болды, онда олар аң аулау мен балық аулаумен 

айналысты. Батыс сібір тайгасының қалған кең аумақтары, бүкіл орманды дала және оған 

іргелес жатқан далалар ұзақ уақыт бойы қоныстанбады. Батыс Сібірдің табиғи және 

минералды байлығы сол кезде мүлдем белгілі болған жоқ [12, 9 б.]. 

Батыс Сібір жазығын 16-17 ғасырда орыс ғалымдары игеріп, аумақ ежелден Сібір деп 

атаған. Жазық туралы алғашқы географиялық ақпарат алғашқы карталарды жасауға негіз 

болды. 1667 жылы П. Годунов "Бүкіл Сібірдің сызбасын" ұсынды, ал 1701 жылы С. Ремезов 

"Сібірдің сурет кітабы"атты еңбегінде өзен желісі мен Батыс Сібір қалаларын салды. 

XVIII ғасырдың басында Батыс Сібір жерін картаға түсіру және оларды сипаттау үшін 

арнайы географиялық экспедициялар жіберілді. Ұлы Солтүстік экспедиция (1733-1743) үлкен 

маңызға ие болды. Оның жасақтары Солтүстік Мұзды мұхиттың жағалауларын және одан да 
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оңтүстік аймақтарды зерттеді, олар Батыс Сібір жазығының солтүстік жағалауы туралы 

алғашқы егжей-тегжейлі сипаттама берді [12, 10 Б.]. 

1768-1774 жж. академиялық экспедициялар сапар шекті. Олардың жобасын М.В. 

Ломоносов әзірледі және ұсынды, бірақ ол қайтыс болғаннан кейін жүзеге асырылды. Бұл 

экспедициялар Батыс Сібір жазығының оңтүстік аймақтарын ғана қамтыды, алайда аумақтың 

рельефінің егжей-тегжейлі сипаттамасы берілмеді. Негізі табиғатты, халықты және 

экономиканы зерттеуге назар аударылды. 

XIX ғасырдың екінші жартысына И.Д. Черский еңбектерінде жазықтың 

геоморфологиясын аудандастыру жайында қарастырып, Обаның сол жағалауынан басталып, 

Оралдың шығыс беткейіне дейін созылған Батыс Сібір жазығын бөліп көрсетті. 

ХХ ғасырда әртүрлі мамандар Батыс Сібір жазығының аумағын зерттеу бағыттары 

жазықтың табиғи кешенінің компоненттері болып саналды. Зерттеуге геологтар мен 

геоморфологтар айтарлықтай үлес қосты. Зерттелмес бұрын, жазық аймағын тек 

ауылшаруашылығына жарамды жер ретінде пайдалануға болады деген ой болған зерттеу келе 

жер байлығы айқындалғаннан кейін, ары қарай бұл аумаққа ғылыми қызығушылық жалғасты, 

өйткені көп нәрсе терең зерттеуді қажет етті.  

ХХ ғасырларда зерттеуші ғалымдардың назарын жазықтағы қоныстанған аудандардағы 

топырақ-ботаникалық және гидротехникалық зерттеулер қызықтырып, бірқатар еңбектер 

жарияланды. Атап айтқанда, жұмыстардың негізгі нәтижелері Г. И. Танфильевтің (1902), И. 

П. Жилинскийдің (1907), Д. А. Дранциннің (1912) және т. б. еңбектерінде баяндалған. 

Топырақтанушылар, геоботаниктер, биологтар және басқа ғалымдар далалық зерттеулер 

жүргізу кезінде рельефтің морфологиялық ерекшеліктерін зерттеуге көп көңіл бөлді. Керсінше 

ХХ ғасырларға дейін Батыс Сібір жазығының геологиялық құрылымы туралы ақпарат 

мардымсыз болды. Біршама зерттеулердің түгелі дерлік жазықтың үштік және төртік дәуірінің 

шөгінділер қабатынан тұратындығы ғана айтылған. [12, б. 12-13]. 

ХХ ғасырларда жазық аумағында геоморфологиялық зерттеулердің дамуы И.П. 

Герасимов, В. И. Громов, Р. С. Ильин, В. А. Обручев, М. А. Усов, Я. С. Эндельштейн және 

басқалардың есімдерімен байланысты.  

Батыс Сібір жазығын зерттеу барысында геофизикалық әдістерді қолдана отырып, 

геологиялық түсіру және геологиялық іздеу жұмыстары қолданылды. И. П. Герасимов Ұлы 

аллювиалды жазықтар санатына жатқызылған Батыс Сібір ойпатының палеогеографиялық 

эволюциясының жаңа тұжырымдамасын ойдағыдай дамытты. Сонымен қатар, ол ежелгі өзен 

желісінің қазіргі жазық рельефінің қалыптасу тарихындағы маңыздылығын дәлелдеді. 

1937 жылы Н.Г. Кассин палеогеннің басында Батыс Сібір жазығының барлық жерінде 

терең теңіз болған деген болжам жасады. Орал өңірі мен Ертіс бойындағы эоцен теңіз 

шөгінділерінде қыраттардан акулалардың тістері табылды. Торғай ойпаты ауданында 

балықтар мен гастроподтардың тістері мен омыртқалары бар пирит және сидерит 

конкрециялары бар эоцен қара сұр опока саздары да сипатталған [13, б. 36-43]. 

Бұл теорияны 1946 жылы и.М. Крашенинников растады. Ол жоғарғы бор дәуірінде теңіз 

трансгрессиясы мен регрессиясымен байланысты Батыс Сібір территориясының бірнеше рет 

батып, көтерілгенін анықтады. Теңіз шекарасының оңтүстікке барынша жылжуы кезінде 

Солтүстік бассейннің Арал-Каспиймен байланысы мезгіл-мезгіл орнатылды. Шөгінділер 

біркелкі ақ кварц-каолин қалыңдығымен және тек шеткі аудандарда - өсімдік қалдықтары, 

құмдар мен құмтастар бар сұр саздармен ұсынылды [14, б. 17-20]. 

Ал, гидрография жайында 1898 жылынан бастап, Л. С. Берг Солтүстік Қазақстанның 

тұзды көлдерін зерттей бастады. Соның негізінде «Соленые озера, Слети-тениз, Теке и 

Кызылкак» (1901) атты алғашқы еңбектері шықты. 

Л. С. Берг Солтүстік Қазақстанның тұзды көлдерін алғаш зерттеу кезінде, ол бұрынғы 

ұғымға сәйкес табиғат қуаңшылыққа ұшырап барады деген пікірді көрсете жазды. Оның үстіне 

тұзды көлдердің сыртқы көрінісінде де құрғақшылықтың әсері мол байқалады. Теке көлінің 

айналасы тайыздап, суының азаюы, Сілте-теңіздің батыс жағалауларының адам жүре 

алмайтын батпаққа айналып, сортаң тартуы, Қызылқақтан тұзды кішкене көлдің бөлініп 
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қалуы, т.б. фактілер, сөз жоқ, меңдеп бара жатқан құрғақшылықтың белгілері еді. 

Зерттеушілердің қолындағы ескі карталар мен бүгінгі жайды салыстыру да құрғақшылық 

туралы теорияны дәлелдеді. Сонымен бірге ғалым зерттеу кезінде климат құрғап бара жатыр 

деп айтуға сыймайтын тың фактілер тапты. Қызылқақ пен Текенің суы бұрынғыдан молая 

түскен. Қызылқақтың бұрын тұз алынатын жерін су басып кетіпті. Мұндай қайшылықты 

жағдайдан қорытынды жасау үшін басқа су қоймаларын зерттеу керек болды. Мұндай 

мүмкіншілікті оған Арал теңізін зерттеу жағдайлары туғызды [11]. 

Орман жамылғысы ландшафтары туралы Отандық орманшы Л.Н. Грибанов Солтүстік 

Қазақ жазығындағы солтүстік-шығыс ормандарды Көкшетау Моншақты төбелі жазық 

ормандарына жатқызады (Л.Н. Грибанов 1965:54), И.А. Лагов және П.С. Шопан Солтүстік 

Қазақстанның орман кеңістігін қарастырды, осы аумақтың зерттелуіне үлес қосты. 

1964 жылдары Л.Ф. Правдин Батыс Сібір жазығы мен Солтүстік Қазақстан аумағындағы 

орман жамылғысы ландшафтарындағы кәдімгі қарағайдың географиялық өзгергіштік 

белгілеріне аймақтық зерттеу жүргізді. 1-суреттегі картада Л.Ф. Правдиннің экспедиция 

бағыттары мен шекаралары көрсетілген. Экспедиция сапарында қарағайдың морфологиялық 

белгілерін зерттеу үшін қарағай бүршігі, қарағайдың қылқаны мен қарағай тұқымдары 

алынып, осы үш белгіге сәйкес зерттелген үлгілердің саны 1-суретте көрсетілген.  

 

 
1- Л. Ф. Правдиннің экспедиция бағыттары 

2- қарағай аймағының шекаралары 

1-сурет.*Картада қарапайым қарағай белгілерінің өзгергіштігі бойынша бастапқы 

материалдарды жинау орны және де ғылыми үлгілердің саны көрсетілген. Бұл картада С. Я. 

Соколов пен О. А. Связеваның 1964 жылғы құрастыру бойынша қарапайым қарағай 

аймағының шекарасы көрсетілген [8]. 

 

Л.Ф. Правдиннің зерттеуіндегі қарағай орманының Қазақстандағы шекарасын келесідей 

белгіледі: «Қарағайдың оңтүстік шекарасы Бұқтырма өзеніне (Шығыс Қазақстан обл.) 

шығады, Семей, Қарқаралы желілері бойынша, Целиноград, Көкшетау, Қостанай және одан 

әрі Челябинскіге қарай 52 с. е. Оңтүстік Орал желілері бойынша Қазақ КСР-індегі Қарағайлы 

Арал ормандарын қамтиды.» 
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КСРО-дағы қарапайым қарағайдың аумағы картасы 

 

 
1 Қарағайдың түгелдей таралған жері 

2 Оқшауланған аралдық ормандар 

2-сурет. *(автор Л.Ф. Правдиннің экспедициялық зерттеулерінің негізінде құрастырылған 

карта, 1964 ж.)[8] 

 

2-суреттегі картада 1964 жылғы орман жамылғысының Қазақстандағы бөлігі 

оқшауланған аралдық ормандар екенін көруге болады. Жалпы қарағайдың көп бөлігі КСР 

Одағының аумағы, онда ол ең маңыздыларының бірі орман құрайтын тұқымдылар болып 

табылады. Сондықтан, селекциялық мақсаттар үшін оның барлық белгілері мен қасиеттерінің 

өзгергіштігін зерттеу бастапқы формалар мен түрлердің әртүрлілігін немесе Академик Н.И. 

Вавиловтың пікірінше, түрдің ықтимал мүмкіндігін анықтауды қажет етті.  

Солтүстік Қазақ жазығының аралдық ормандардың шығу тарихы мен орман түрлерін 

зерттеуге көптеген жұмыстар арналды (Гордягин, 1901; Барышевцев, 1911, Павлов 1925, 

Баранов 1927, Семенов 1927, Сергеев 1927, Жаркова 1930, Голубинский 1934, Месоед 1934, 

Горелов 1938, Крупеников 1941, Сукачев 1948а, б, Шахов 1948,1956,Пашковский 1951, 

Вангниц 1953, Воронов 1954, Грибанов 1954, 1957, 1960;Крылов 1958,1961, Правдин 1958, 

Марцинковский 1959, Гаель 1962).  

Аталған авторлардың көпшілігі Солтүстік Қазақ жазығының аралдық, аралдық 

ормандарда өсетін қарағайдың P.Silvestris L. типін бірқатар морфологиялық және 

физиологиялық ерекшеліктерін атап өтіп, дербес таксондарды анықтауға себеп болды. В.Н. 

Сукачев Құлынды жазығындағы ормандар үшін «ол 1,5 мен 2, тіпті одан еке есе үлкен қарағай 

бүршіктерімен, қарқынды өскен қалқандармен және қылқандардың 7-8 жыл бойы бір қалыпта 

өмір сүру ұзақтығын» ерекшеленетінін дәлелдеп, ssp. Kulundensis түршесіне (подвид) 

жататындығын айқындады.(1934, 177 бет). Ал, Г.В. Крылов (ssp. kasachstanica) мұндай 

ормандарды қазақтың қарағайы деп атауды ұсынды.  

Жоғарыда ғалымдардың зерттеулерін қорытындылай келе, жазықтағы аралдық 

ормандардың түрлері мен пішіндері негізінде ұсақ таксономиялық бірліктерін бөліп берді. 

Г.В. Крылов айрықшаланған белгілеріне қарап, аталған түршеге бөлгенімен, оған 

сипаттамаларын бермеді. В.Н. Сукачев бүршіктердің көлемі мен қылқындардың өмір сүру 
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ұзақтығын қарай бөлуді ұсынды. Жоғарыда келтірілген мәліметтерден аралдық немесе 

басқаша айтқанда оқшауланып орналасқан ормандардың рангісін бағалауға мүмкіндік берді. 

Оқшауланған ормандар жағдайында әрбіреуі сол жердегі тұрғындардың шаруашылығына 

байланысты, өзінің жеке сипаттарға ие.  

И.А. Крупеников қарағайдың «тұзды» экотипіндегі қандай да бір морфологиялық 

ерекшеліктерін айқындамағанымен, бұл экотипіндегі инелердің ашық түсті жасыл және өмір 

сүру ұзақ мерзімділігі сияқты биохимиялық белгілерін анықтап берді. Сонымен қатар, 

наурызым қарағайының тұзға төзімділігі жоғары болуы, кәдімгі қарағайдың экотиптің жаңа 

түрі болып табыла деген болжамға себеп болды. Алайда, Наурызым қарағайының кәдімгі 

қарағайдан барлық белгілері бойынша қатты өзгеріштігі байқалғандығымен, оны жеке түр 

ретінде қарастырмау керек деген тұжырымға келді. Сондықтан, наурызым «сортаң» қарағайы 

эфафиялық экотиптің айқын мысалы екендігін Сукачев (1948 ) атап өтті. 

Қарағайдың пирамидалық пішіні туралы В.В Барышевцев сипаттап солтүстік 

орманының «Чека» шатқалында табылды және оны қазақтар «Сұлу қарағай» деп атағанын 

келтірді. Оның биіктігі 21 м, диаметрі 38-40, 70-80 жаста және тәжі (крон) жіңішке 

пирамидалы,кипарис тәжіне ұқсас. Бұл қарағай қоршалған және табиғи ескерткіш ретінде 

қорғалған. Тәждің әртүрлі пішін келесідей болып бөлінеді: 1-пирамидалы, 2-цилиндрлік және 

3-үстел тәрізді. 

Стивен және Карлайл (1959) Шотландия қарағайлары мен Солтүстік Қазақ жазығындағы 

оқшауланған ормандар қарағайының қылқаны аралас орналасқанымен перифериялық пен 

паренхимдік шайыр каналында болғандығын көрсетті. Бұл Батыс Еуропа мен Солтүстік 

Қазақстанда өсетін қарағайдың шығу тегі гиброгендік деген болжамға келген. Қорытындылай 

келе, Шотландия мен Солтүстік Қазақстандағы қарағай қылқандарының анатомиялық 

құрылымында көптеген ұқсастықтар бар екендігіне көз жеткізді. 

Климаттық экотиптер. Кәдімгі қарағайдың климатиптерін аудандастыру С.А. Самофал 

(1925), В.М. Обновленский (1951) және Ф.И. Фомин (1940) қарағай дақылдарының өсуі мен 

дамуын егжей-тегжейлі зерттеулері негізінде 11 экотиптеріне жекелеп, солтүстік Қазақ 

жазығындағы ормандарды оныншы түріне жатқызып, аралдық қарағайларының экотипі деп 

бөлді.  

Жазықтағы түгелдей орман түрлерін ерекшеліктеріне қарай В.Н. Сукачев Құлынды 

қарағай түршесіне бөліп, әдебиетте «PINUS SILVESTRIS L. SUBSP. KULUNDENSIS» деп 

аталды. Осы құлынды қарағай түршедегі А.П. Шиманюк бойынша келесі ормандарды 

жатқызды.  

1. Қостанай облысының құмда орналасқан ормандары (Боровской, Арақарағай, 

Семиозерное, Басманский, Наурызым); 

2. Көкшетау-Мунгактинск ұсақ шоқысындағы ормандар (Красноборск, Маралды, 

Отрадненский, Сандықтау, Үлкен Түкті, Ақкөл (Алексеевский), Қызыл-Такрагский, 

Отртивский, Арық-Барыкский, Бұланды, Бурлукский, Зереңді-Баровский, Кіші-

Түкті, Үрімқай); 

3. Баян-Қарқаралы таулы аудандарындағы ормандар (Баянауыл, Қарқаралы, Кувский, 

Коунрадский)  

4. Об-Ертіс өзенаралық жалқарағай (Шалдай, Бесқарағай, Бегенов, Морозов, Долон, 

Жаңа-Семей, Жаңа-Шүлбі, Бөкебай). 

А.Я. Гордягин (1897, 1900, 1901) алғаш рет Қазақстанның аралдық ормандары бір кездері 

Солтүстік тайгамен және Алтайдың таулы және тау бөктеріндегі ормандарымен біріктірілген 

бірыңғай орман алқабы болған деген ой айтты, бұл жерде кейбір тайга және батпақты 

өсімдіктердің болғандығын түсіндіреді. 

И.М. Крашеникников в 1939 жылы плейстоценде салыстырмалы түрде суық және 

ылғалды (қазіргі климаттық жағдаймен салыстырғанда) дәуірлерде орманды дала ландшафты 

Алтайдан Оралға дейін Қарқаралы, Баянауыл және Көкшетау таулары арқылы созылды деп 

есептелген. Континентальды суық және құрғақ климат кезеңінде, далалы тау бөктеріндегі 

ашық жерлерде, сондай-ақ ірі тасты және құмды субстраттарда қарағай, қайың, балқарағай 



 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges of Innovative Science» Leipzig, Germany, March 06, 2022 

86 

басым болып, Сібірден «плейстоцен флористикалық кешенінің» орманды-ксерофитті 

өсімдіктер таралып, әлі күнге дейін таулы және төбелік жазықтар арасында реликті элеметтер 

ретінде сақталған. Ылғандану деңгейі жоғары болған кезеңінде Алтай тауларында, Батыс 

Сібір жазығының солтүстік аймақтарында қара қылқан жапырақты ағаш өсімдіктері және 

олармен бірге батпақты және бореалды ормандар қалыптасқан. Сонымен, климаттық 

жағдайлар Қазақстанға жалпақ жапырақты ағаш өсімдіктерінің қалыптасуы үшін қолайлы 

кезеңдер болды. 

Д.Л. Тахтаджян ғалымның зерттеуіне сәйкес Солтүстік Еуропа мен Шығыс Еуропа 

флористикалық провинцияларының шығысында, Батыс Сібір флористикалық 

провинциясының оңтүстік шетінде, Циркумбореальды аймақта, бореалды қосалқы 

патшалықта, Холарктикалық флористік патшалықта орналасқан (Холарктис) [22]. Аумақтың 

кеңдігіне қарамастан, түр эндемизмі мұнда жоғары емес, бірақ рулық мүлдем жоқ. Пішіндегі 

ағаш ұсынылған қайың, көктерек, қарағай, тал және терек. Кей жерлерде үйеңкі, шегіршін, 

балқарағай және сары қараған (ағаш тектес қараған) кездеседі [23]. 

И. А. Крупенников (1945) Солтүстік-Батыс Қазақстанның аралдық ормандарында өсетін 

құлынды қарағайлары көктеректің тұзға төзімді түрін ерекше экотип ретінде атап өтті [7]. 

Солтүстік Қазақстан аумағына А.Г. Доскач, С. Л. Кушев және Б. А. Федорович авторлары 

1961 жылы, ал, Қостанай территориясына 1963 жылы геоморфологиялық карта жасады [5]. 

Бұл гипотезаны И.М. Крашенинников 1939 жылы плейстоценде салыстырмалы түрде 

суық және ылғалды (қазіргі Климаттық жағдаймен салыстырғанда) дәуірлерде орманды дала 

ландшафты Алтайдан Оралға дейін Қарқаралы, Баянауыл және Көкшетау таулары арқылы 

созылды деп есептеген. Континентальды суық және құрғақ климат кезеңінде қарағай, қайың, 

балқарағай басым болды, олардың ашық қоғамдастықтарында, сондай-ақ ашық дала тау 

бөктерінде, өрескел тасты және құмды субстраттарда, Сібірден "плейстоцен флористикалық 

кешенінің" бореалды-ксерофитті өсімдіктері таралды, олар жартылай сақталған және әлі күнге 

дейін реликті элементтер ретінде сақталған.негізінен таулы және төбелік рельефтер арасында. 

Ылғалдану кезеңінде мұнда Алтай тауларынан да, Батыс Сібір жазығының солтүстік 

аймақтарынан да қара қылқан жапырақты ағаш өсімдіктері және олармен бірге бореалды 

орман және батпақты түрлер енген. Сонымен, климаттық жағдайлар Қазақстанға жапырақты 

ағаш өсімдіктерінің енуі үшін қолайлы болған кезеңдер болуы мүмкін. 

Тәуелсіздік алған жылдардан кейін, отандық бірнеше ғалымдар зерттеді. Байзаков С.Б. 

жалпы Қазақстандағы орман шаруашылығы, оның солтүстік Қазақстан бөлігіндегі орман 

алқаптарының қалыптасу тарихы және көлемін есепке алу туралы қарастырған. Ал, солтүстік 

Қазақстанның ақселеулі далалық жағдайында Сүйіндіков Ж.О. қайыңнан жоғары тиімді орман 

өсіру мәселелерін зерттеді [17]. Сүйіндіков Ж.О. аталған аймақ жағдайында орман екпелерін 

құру, оның ішінде терек және тал түрлерін өсіру жұмыстары талдаған. 

Қорытындылай келе, осы кезге дейін жалпы Солтүстік Қазақ жазығын жеке жазық ретінде 

әдебиеттерде қысқаша мағлұматтармен ғана шектеледі. Оның себебі, зерттеушілер Батыс 

Сібір жазығын тұтастай қарастырған, Қазақ еліне кіретін бөлігіне жеке тоқталмаған. Жалпы 

жазық туралы арналып жазылған ғылыми еңбектер жоқтың қасы. Тек жазықтың 

территориясына кіретін аймақтар немесе әкімшілік аумақтық бөлініс негізінде жеке-жеке 

облыс, аудандар, қала ретінде ғана зерттеліп келген. 
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 Абстракт. Развитие экотуризма на территории геосистем Каркаралинских низкогорий 

является актуальным, так как они имеют разнообразный ландшафт и множество 

достопримечательностей. Цель данной работы заключается в популяризации экотуризма на 

территории Центрального Казахстана на примере геосистем Каркаралинских гор. Методы 

исследования – полевой, описательный, картографический. Результаты исследования могут 

применяться для создания типовых рекомендаций по рациональной организации и 

планированию в индустрии отдыха и туризма на региональном уровне и анализу ее вклада в 

экономическое развитие в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективах. 

Сделаны выводы о перспективах развития экотуризма на территории Каркаралинских гор.  

Ключевые слова: экотуризм, низкогорье, ландшафт, геосистема, фиторазнобразие. 

 

Введение 

Сейчас развитие туризма – одно из важных направлений для любого региона нашего 

государства. Одно из приоритетных направлений современного туризма является экотуризм 

[1]. Негативные аспекты влияния массового туризма на окружающую среду были отмечены 

еще в 70-х годах XX-го столетия в зарубежных исследованиях. Рост числа проблем 

экологического характера привлекал внимание ученых, общественности, сферы бизнеса и др. 

[2]. В 1996 году Всемирной туристической организацией (ВТО), Всемирным советом по 

путешествиям и туризму, организацией «Зеленый мир» была выработана концепция 

устойчивого развития туризма в XXI веке: «Agenda 21 for travel and tourism industry» [3]. Под 

устойчивым развитием туризма понимают процесс, который происходит без нанесения вреда 

туристическим ресурсам. Различные организации, которые занимаются экотуризмом, 

вкладывали в его понимание близкий по направленности, но не совсем определенный смысл 

и предлагали, соответственно, определенный ряд туристских услуг, опираясь на свой опыт. 

Международная организация экотуризма (TIES) дает следующую трактовку: 

экологический туризм – это ответственное путешествие в природные зоны, области, 

сохраняющее окружающую среду и поддерживающее благосостояние местных жителей [2].  

В целом, природа геосистем Каркаралинских низкогорий, предназначена для сохранения 

биологического и ландшафтного разнообразия, использования в природоохранных, эколого-

просветительных, научных, туристских и рекреационных целях уникальных природных 

комплексов и объектов Государственного природно-заповедного фонда (ГПЗФ), имеющих 

особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность имеет 

идеальные условия для успешного развития экотуризма. [4] 

Методики и материалы 

В качестве информационной базы исследования были использованы: литературные 

источники, материалы предыдущих ботанических исследований [5].  

Геосистемы Каркаралинских низкогорий расположены на востоке Казахского 

мелкосопочника, на территории Карагандинской области. Рельеф мелкосопочный с 

изолированными массивами низких гор,  которые простираются с северо-запада на юго-восток 

на 30–35 км, шириной 20–25 км. Низкогорья являются одними из наиболее высоких в 

Карагандинской области и состоят из отдельных грядовых гор (Жиренсакал, Актерек, 
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Мырзашокы, Каркаралы, Бугулы, Коктюбе, Шанкоз). Самый высокий пик — Комсомольский 

с высотой 1403 м над уровнем моря, входящий в южную гряду Жиренсакал. Юго-восточнее 

этой гряды расположены горы Актерек высотой 1230 м над уровнем моря и Мырзашокы 

высотой 1170 м над уровнем моря. Севернее расположены: зубчатая гряда Каркаралы высотой 

до 1115 м над уровнем моря (давшая название всему горно-лесному массиву), гряда Бугулы 

(1323 м над ур.моря) и гряда Шанкоз высотой до 1360 м над ур.моря. На западе расположена 

семивершинная Коктюбе (1254 м над ур.моря). Каркаралинский горно-лесной массив разделен 

широкими межгорными долинами Кендара, Курозек, Каратока и другие, богат пресными 

подземными водами. (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Расположение изучаемой территории (карта составлена автором в программе 

ArcGIS) 

Разнообразие рельефа, почвенного покрова определило развитие фиторазнообразия. 

Рассматриваемая местность практически полностью располагается в подзоне сухой 

степи степной ландшафтно-климатической зоны. В Каркаралинских низкогорьях 

произрастают, в-основном, сосновые леса с подлеском из Rosa spinosissima, Rosa majalis, 

Juniperus communis, Lonicera tatarica, Padus avium, Crataegus sanguinea. На их долю 

приходится 71,3% от общей площади горных лесов. [6], [7] 

 

Результаты и их обсуждение  

Региональная особенность формирования туристско-рекреационного потенциала 

Каркаралинского района заключается в разнообразии аттрактивных природных ресурсов. 

Природа создает предпосылки для развития экологического туризма, наиболее вероятного, на 

территории Каркаралинского государственного национального природного парка (КГНПП). 

Их характерная особенность – обилие ключей с пресной, чистой водой. Особенно местные 

жители выделяют родник Суыкбулак с газированной водой, температура которой круглый год 

составляет +6°С, которому приписывают чудодейственные свойства. Особую популярность 

придают местности многочисленные древние легенды и сказания, удивительно богатый 

животный мир, своеобразная флора, представленная большим количеством реликтовых 

растений ледникового периода, уникальные горные озера и геологические образования 

(рисунок 2). 
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А 

 
В 

Рисунок 2. Примечательные объекты геосистем Каркаралинских низкогорий. А – фото 

автора музей природы; В – фото автора пещера первобытного человека 

 

Каркаралы развивается как круглогодичный центр лечебно-оздоровительного и центр 

детско-юношеского туризма в летнее время. В рекреационных зонах КГНПП находятся 

18 домов отдыха и детских лагерей (таблица 1).  

 

Таблица 1. Объекты отдыха на территории Каркаралинского государственного национального 

природного парка 

Наименование Тип 
Площадь, 

га 

Пропускная способность в чел./день, 

период функционирования 

1 2 3 4 

КарГУ 

им. Е.А. Букетова  

учебно-

оздоровительный 

лагерь 

9,0  100, только в летний период, 

выполняет учебно-производственные 

функции базы биологического 

факультета 

Карагандинский 

политехнический 

колледж 

спортивно-

оздоровительный 

лагерь 

2,0  50, только в летний период 

Карагандинский 

экономический 

университет 

Казпотребсоюз  

спортивно-

оздоровительный 

лагерь 

3,1649  100, только в летний период 

Карагандинский 

технический 

университет  

спортивно-

оздоровительный 

лагерь 

6,0  200, только в летний период, как 

учреждение отдыха и база для 

проведения студенческой практики 

Карагандинская 

медицинская 

академия  

оздоровительный 

лагерь 

3,0  120, только в летний период 

Барс  туристско 

спортивный 

оздоровительный 

комплекс 

7,9471  80, только в летний период 

Каскад  санаторий 2,8408  70, круглый год 

Жемчужина  дом отдыха 0,3793  70, круглый год 

Дзержинец  оздоровительный 

лагерь 

0,6149  10, только в летний период 

Шапагат  оздоровительный 

лагерь 

7,0  200, только в летний период 

Тас-Булак  дом отдыха 9,1  200, круглый год 
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Геолог  оздоровительный 

лагерь 

1,5  не функционирует 

Каркаралинская  турбаза 5,0  не функционирует 

Шахтер  дом отдыха 57,08  204, круглый год 

Романтик  оздоровительный 

лагерь 

8,0  250, только в летний период 

Сосновый бор  санаторий 18,2569  200, круглый год, как комплекс для 

проживания обслуживающего 

персонала корпораций «Казахмыс» 

Жас-Даурен  оздоровительный 

лагерь 

10,1021  250, круглый год 

Тас-Булак  дом отдыха 9,1  200, круглый год 

 

Живописная природа в сочетании с чистым лесным воздухом привлекает много 

отдыхающих в места отдыха. Популярностью у туристов пользуются пешие самодеятельные 

горные походы, включая восхождение на пик Каркаралы (ранее пик Комсомольский) 

Саймантау. (рисунок 3). А также не сложные походы к озерам Шайтанколь и Бассейн. Горный 

рельеф располагает к развитию велотуризма, в частности маунтинбайка. Размеренный отдых 

предполагает сбор грибов и ягод, купание на озере Пашенное и др. Особой популярностью 

пользуется горнолыжный комплекс с канатно-кресельной дорогой. 

 

 

Рисунок 3. Фото автора пик Саймантау 

Заключение 

Для эффективного и рационального использования природного потенциала геосистем 

Каркаралинских низкогорий предлагается комплекс мероприятий по устойчивому развитию 

экотуризма в регионе:  

- интенсификация процессов разработки и оборудования сети экологических маршрутов и 

троп на природоохранных территориях геосистем Каркаралинских низкогорий с учетом 

уникальности биоразнообразия, наличия предельно допустимой антропогенной нагрузки на 

особо охраняемые природные территории;  

- формирование конкурентоспособного регионального экотуристического продукта 

Каркаралинского государственного национального природного парка (КГНПП), основанного 

на рациональном использовании биоразнообразия и уникальных ландшафтов;  
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- формирование экотуристического образа Каркаралинского государственного национального 

природного парка (КГНПП) как региона с развитой сетью экологических маршрутов и троп;  

- позиционирование природоохранных территорий региона Каркаралинских низкогорий как 

дестинации, обладающей уникальным биологическим и ландшафтным разнообразием; 

- создание необходимой туристско–рекреационной инфраструктуры (туристско–

информационных, эколого–образовательных и экотуристических визит– центров, экотроп и 

зеленых маршрутов на природоохранных территориях);  

- разработка стратегий устойчивого развития экологического туризма для природоохранных 

территорий, включенных в перечень перспективных для развития зеленого туризма особо 

охраняемых природных территорий;  

- оптимизация антропогенной нагрузки на природоохранные территории и установление 

нормативов допустимой антропогенной нагрузки на природные ландшафты ООПТ. 
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ÖZ 

Filipinler'in üçüncü en büyük adası olan Samar, Visayas Adalar Grubu içinde yer alır. Filipin 

takımadalarının orta kesimlerinde yer alan ada dünyanın en kalabalık nüfuslu 40. adasıdır. Hem 

seyrek nüfuslu hem de volkanik kökenli bir ada olup, kıyılarında çok sayıda mangrov ormanı, atol 

ada ve mercan resifi yer almaktadır. Samar adasının batısında Visayan denizi, doğusunda Filipinler 

denizi ve güneyinde de Leyte körfezi yer almaktadır. Bu araştırmada Samar adasının coğrafi konumu, 

doğal ve beşeri özellikleri açıklandığı gibi turizm çekicilikleri ve doğa koruma alanları da kısaca ele 

alınmıştır. Çalışmada hem adanın coğrafi özellikleri hem de doğal ve tarihsel-kültürel çekicilikleri 

irdelenerek adanın turizm potansiyeli resmedilmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında, Samar 

adasının en önemli turizm avantajları irdelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Samar Adası, Doğu Visayas Adaları, Filipinler Cumhuriyeti, Turizm 

Potansiyeli, Filipin Adaları 

 

A SECTION OF TOURISM GEOGRAPHY OF THE REPUBLIC OF THE PHILIPPINES: 

SAMAR ISLAND 

 

ABSTRACT 

Samar, the third largest island in the Philippines is part of the Visayas Islands Group. Located 

in the middle of the Philippine archipela, the island is the 40th most populous city in the world. It is 

an island of both sparsely populated and volcanic origin, and there are numerous mangrove forests, 

atoll islands and coral reefs on its shores. To the west of Samar island is the Visayan sea, the 

Philippines sea to the east and the Gulf of Leyte to the south. In this study, the geographical location, 

natural and human characteristics of the island of Samar are explained, as well as tourism 

attractiveness and nature conservation areas are discussed briefly. In the study, both the geographical 

characteristics of the island and its natural and historical-cultural attractiveness were examined and 

the island's tourism potential was tried to be painted. In the conclusion of the study, the most important 

tourism advantages of the island of Samar were examined.  

Keywords: Samar Island, Eastern Visayas Islands, Republic of the Philippines, Tourism 

Potential, Philippine Islands 

 

GİRİŞ 

Asya’nın güneydoğusunda yer alan, kıtasının en kalabalık Katolik nüfuslu ülkesi olan 

Filipinler, aynı zamanda dünyanın en çok adaya sahip ülkelerinden biridir. Yaklaşık olarak İtalya 

büyüklüğünde bir ülke olan Filipinler Cumhuriyeti’nin toplam alanı 298 170 km2 olup, bunlardan 

Luzon, Mindanao, Negros, Leyte, Samar, Palawan, Cebu, Masbate, Mindoro ve Bohol ülkenin en 

büyük adalarını oluşturmaktadırlar (Bayar, 2011; Timor, 2002; Atalay, 2007; Atasoy, 2018). 

Filipinler Cumhuriyeti 105 milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık nüfuslu 12. ülkesidir ve 

yüzölçümü bakımından da dünyada 71.sırada yer almaktadır. Ülkenin kuzey-güney istikametindeki 

uzunluğu yaklaşık 1850 km olup, doğu-batı istikametindeki maksimum genişliği ise 1100 km’ye 

kadar ulaşmaktadır (Harita 1).  

Hem Muson ülkesi ve Uzakdoğu Cumhuriyeti, hem Güneydoğu Asya Ulusları Birliği 

(ASEAN) üyesi, hem Pasifik ülkesi olması, ayrıca hiç kara komşusu olmayan adalar ülkesi olması 

Filipinler Cumhuriyeti’nin en önemli özelliklerinin başında gelmektedir. Ayrıca tamamı deniz ve 

okyanuslarla çevrili olan Filipinler’in toplam kıyı uzunluğu 36289 kilometre olup dünyanın en uzun 

kıyı şeridine sahip beşinci ülkesidir. Topraklarında barındırdığı 90 milyondan Katolik ve 6 milyondan 

Müslüman ile bu adalar devleti aynı zamanda hem Hristiyan dünyasının hem de İslam coğrafyasının 
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bir parçasını oluşturmaktadır. Dünyanın en büyük Müslüman ülkesi olan Endonezya, Asya kıtasının 

en sanayileşmiş ülkesi olan Japonya ve dünyanın en kalabalık nüfuslu devleti olan Çin Halk 

Cumhuriyeti ile deniz komşuluğu olması Filipinler Cumhuriyeti’ne bazen jeopolitik avantajlar bazen 

ise jeopolitik dezavantajlar sunmaktadır.  

Filipin takımadaları kuzeyden ve batıdan Güney Çin Denizi, doğudan Filipinler Denizi, 

güneyden Sulavesi Denizi, güneybatıdan da Sulu Denizi ile çevrilidir. Bir başka anlatımla bir 

Uzakdoğu devleti olarak Filipinler Cumhuriyeti dört farklı denizle çevrili olup tüm bu denizler Büyük 

Okyanus (Pasifik Okyanusu) havzasının bir parçasıdır (Harita1). 

Filipinler Cumhuriyeti Türkiye’de pek tartışılmayan ve bilimsel eserlere genelde konu olmayan 

bir Uzakdoğu ülkesidir. Özellikle Filipin adalarının coğrafi özellikleri ve turizm kaynakları ile ilgili 

ülkemizde yok denilecek kadar az bilimsel eser vardır. Bu nedenle bölgesel coğrafya odaklı bu 

araştırmanın öncelikli amacı Samar adasının başlıca turizm çekiciliklerini ve turizm potansiyelini 

Türkiye’deki okuyuculara tanıtmaktır. 

 
Harita 1. Filipinler Cumhuriyeti Lokasyon Haritası 

 

1. Samar Adasının Coğrafi Konumu ve Genel Coğrafi Özellikleri 

 

Dünyanın etrafını gemilerle çepeçevre dolaşmak için İspanyol bayrağı altında sefere çıkan Macellan 

16 Mart 1521 tarihinde Samar’a ulaşan ilk Avrupalı olmuştur. Böylece Samar Avrupalı gezginler 

tarafından Filipinler'in ilk keşfedilen adası olmuş ve ilk adı da San Lazaro olmuştur. 1521 yılında 

İspanyollar iniş yapmadıkları için adaya herhangi bir yerleşme de kurmamışlardır. Avrupalılar 

arasında Samar adasına 1543 yılında İspanyol gezgin Ruy López de Villalobos ilk kez ayak basmıştır.  

Samar adası Visayas adalarının en büyük 3 adasından biridir ve Doğu Visayas Adalar grubunda yer 

alır (Harita 2). Merkezi Filipinlerde yer alan Samar adasının batısında Leyte, Biliran, Daram ve 

Masbate adaları, güneyinde Leyte körfezi, Dinagat ve Homonhon adaları, doğusunda Büyük Okyanus 

ve kuzeybatısında da ülkenin en büyük adası olan Luzon yer alır. San Juanico Boğazı ve Janbatas 

kanalı Leyte adasını Samar adasından ayırmaktadır. San Juanico Boğazı üzerinde Filipinlerin en uzun 

ve en güzel köprüsü olan San Juanico Köprüsü yer alır. 
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Harita 2. Samar Adası’nın Lokasyon Haritası 

 

Doğu Visayas Adalar grubunun en doğu adası olan Samar, Luzon adasının güneyindeki Bicol 

Yarımadası'nın güneydoğusunda yer alır; San Bernardino Boğazı ikisini birbirinden ayırır (Harita 2). 

Filipinlerin en büyük üçüncü adası olan Samar adasının uzunluğu (kuzeybatı-güneydoğu 

doğrultusunda) 241 km, genişliği ise (en geniş yerinde) 121 kilometredir. Adanın toplam yüzölçümü 

13429 km2 toplam nüfusu da 2 milyona yaklaşmaktadır.  Matematik konum olarak Samar adası 

10o54’ – 12o42’ kuzey enlemleri ve 124o15’ – 125o52’ doğu boylamları arasında yer alır (Chirikov, 

2008). Özetle, Samar adası Filipinler Cumhuriyetinin üçüncü ve dünyanın 63. en büyük adasıdır ve 

dünyanın en kalabalık nüfuslu 40. adasıdır. Filipin Cumhuriyeti sınırları içinde sadece Luzon ve 

Mindanao adaları Samar’dan daha büyük alana sahiptirler.  
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Harita 3. Filipinler Cumhuriyeti İdari Bölgeler Haritası 

 

Samar'ın güneyinde, İkinci Dünya Savaşının en şiddetli ve en meşhur deniz savaşlarından biri olan 

Leyte Körfezi Muharebesi'nin bulunduğu Leyte Körfezi bulunur. Adanın en büyük kenti olan 

Calbayog Samar adasının başkentidir. Catbolagan, Borongan, Laoang, Dolores, Catarman, Las 

Navas, La-Pas ve Oras yerleşmeleri Samar adasında yer alan diğer büyük kentlerdir (Chirikov, 2008).  

Girintili-çıkıntılı ama alçak kıyılara sahip olan Samar adasının en büyük körfezleri Villareal, 

Maqueda, Bantayan, Gambatutay, Silanga, Libtong, Laoang, Gamay, Matarinao ve San Pablo’dur. 

Yüksekliği fazla olmayan adanın büyük bir bölümü tropikal yağmur ormanlarıyla kaplı olduğundan 

dolayı Samar, Filipinlerin en yeşil adalarından biri sayılır. Adanın büyük bir bölümü ovalardan, alçak 

tepelik sahalardan, akarsu vadilerinden ve tropikal ormanlardan oluşmaktadır (Manuela, 2015; Shan 

vd., 2000; Lukanov vd. 2005). Yüksek dağlardan yoksun olan adanın en yüksek tepeleri şunlardır: 

Huraw (890 m.), Mactaon (683 m.), Capoto-on (555 m.), Yaua (545 m.), Canyaba (540 m.), Sohoton 

(522 m.), Saamong (500 m), Bingo (477 m.), Asgad (475 m.) ve Bihag (455 m.). Özetle Samar adası 

sınırları içinde 900 metreden daha yüksek bir dağ kütlesi yer almaz. 

 

Tablo 1: Samar Adasının Genel Özellikleri 

Yer Aldığı Adalar Grubu:   

Doğu Visayas 

Toplam Nüfus:  

1,9 milyon 

Kapsadığı Eyalet:  

Samar, Kuzey Samar ve Doğu Samar 

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu:  

148 kişi/km2 

Yüzölçümü:                     En Büyük Kent:  
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13 429 km2 Kalbayog 

En Yüksek Nokta:                

Huraw (890 m.) 

 

En Büyük Yerleşmeler: 

Katalbogan, Borongan, Laoang, Dolores, 

Katarman, Las Navas, La-Pas, Oras  

En Uzun Akarsu: Las Navas 

En Büyük Göl Pogtak Catch Basin 

Matematik Konum: 

10o54’ – 12o42’ kuzey enlemleri ve 

124o15’ – 125o52’ doğu boylamları 

  

 

Samar, Leyte ve Biliran Doğu Visayas Bölgesinin en büyük adalarıdır. Bir başka deyişle idari 

sınırlar bakımından Samar adası Doğu Visayas Bölgesinde, coğrafi sınırlar bakımından ise Doğu 

Visayas Adalar Grubunda yer almaktadır (Harita 2). Samar adası sınırları içinde 3 eyaletin (il) 

toprakları yer almaktadır: Samar, Kuzey Samar ve Doğu Samar. Ada sınırları içinde faaliyet gösteren 

başlıca havaalanları şunlardır: Adanın kuzeybatısında Catarman kentinde yer alan “Catarman 

National Airport”, adanın batı kıyılarında Calbayog kenti yakınlarında yer alan “Calbayog Airport”, 

adanın doğu kıyılarında Borongan kenti yakınlarında yer alan “Borongan Airport”, adanın güneydoğu 

ucunda Guiuan kenti yakınlarında yer alan “Guiuan Airport” ve adanın batı kıyılarında yer alan 

Catbalogon kenti yakınlarındaki “Catbalogan City Airport”.  

XVI. yüzyıla kadar İspanyol fatihler ortaya çıkmadan önce, ada birçok isim altında biliniyordu – 

“Samal”, “Ibabao” ve “Tandaya”. Aslında Samar adı "samad" kelimesinden gelir, bu da "kesilmiş" 

“bölünmüş” “parçalanmış” anlamına gelir ve adanın coğrafi görünümünü mümkün olan en iyi şekilde 

karakterize eder. Çok sayıda akarsu vadisi ile parçalanmış jeomorfolojik yüzeylere sahiptir. Alüvyon 

vadiler, az eğimli ovalar, alçak tepeler, girintili kıyılar ve körfezler, volkanik araziler ve yoğun 

tropikal ormanlar adada en sıkça görülen coğrafi unsurlardır. Adanın merkezinde, kuzeybatı-

güneydoğu doğrultusunda uzanan alçak dağ sırası (en yüksek noktası 850 metre), Ulot Irmağı vadisi 

tarafından ortadan ikiye bölünür. Dolores, Oras, Ulot, Pambujan ve Gandara adada yer alan en büyük 

akarsulardır. Adada nehir boyutunda büyük ve geniş yataklı bir akarsu yoktur (Chirikov, 2008). 

Samar adasında yer alan akarsular okyanusa sularını boşaltırken derin ve uzun haliçler oluştururlar, 

ayrıca kısa boylu ve aşağı kesimlerde nehir ulaşımına elverişlidirler. Samar adasının en büyük gölleri 

şunlardır: Pogtak Catch Basin, Cayaocan, Protected Watershed ve Catbolagan Watershed (Chirikov, 

2008)..  

Ada topraklarının büyük bir bölümü düzdür, tropikal floranın gelişimi için elverişli doğal koşullar 

yaratan akarsu çökelleri ve volkanik topraklar yaygındır. Samar, dünyanın en önemli ekolojik 

bölgelerinden biri olarak kabul edilir. Çünkü nadir ve endemik olanlar da dahil olmak üzere birçok 

farklı bitki ve hayvan türünün bozulmamış doğası burada korunmuştur. Bu yüzden en büyük 

uluslararası çevre kuruluşu olan Dünya Doğayı Koruma Vakfı  (WWF) projelerinin bir bölümünü bu 

değerli ve ilginç adada uygulamaktadır. 

1.1. Samar Adasının Turizm Çekicilikleri ve Turizm Potansiyeli 

Samar adası tarihsel-kültürel çekicilikleriyle değil doğal-ekolojik çekicilikleriyle yabancı turistleri 

cezbeden bir adadır. Zengin doğal ekosistemler, devlet tarafından koruma altına alınmış özel sahalar 

ve bakir zengin ekolojik adalar Samar adası ve çevresinin kuşkusuz olarak en büyük turizm 

zenginliğini oluşturmaktadırlar. Mercan resifleri, mağaralar, şelaleler, mangrov ormanları, ilginç kıyı 

oluşumları, göller, plajlar, ilginç atol adaları ve korunmuş tropikal ormanlar Samar adası ve 

çevresinin en önemli doğal turizm çekicilikleridir (Tablo 2). Aşağıdaki satırlarda bu doğa koruma 

alanlarının en önemlileri açıklanmıştır.  

Samar Adası ve Yakın Çevresinde Yer Alan Başlıca Doğa Koruma Alanları Şunlardır: 

• Samar Tabiat Parkı 

• Sohoton Doğa Parkı 

• San Visente Deniz Koruma Bölgesi 

• Biri Larosa Doğa Koruma Alanı 

• Guiuan Doğa Koruma Alanı 

• Jicontol Doğa Koruma Alanı 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guiuan_Protected_Landscape_and_Seascape
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• Lalaguna Mangrove Eco-Park 

• Minasangay Adası Ecolojik Park Alanı 

• Coalargo Ulopato Adası Ulusal Orman Alanı 

• Samar Mangrove Individual Plus Tree Area Ulusal Orman Alanı 

• Cabugawan Mangrove Eco-Park 

Samar adasının güneyinde, yaban domuzu ve makak maymunlarının görüldüğü Sohoton Doğa Parkı 

yer almaktadır. Yağmur ormanlarıyla ünlü doğa parkının toplam alanı 840 hektardır. Parkın önemli 

bir bölümü akarsulardan, mağaralardan, şelalelerden ve vadilerden oluşmaktadır. Yosun ve çalılarla 

kaplı bu akarsu vadilerinde bir tekne kiralayıp tekne gezisine çıkıp kireçtaşı mağaraları keşfedilebilir.  

Samar adasının bir başka doğal cazibe merkezi Katubing ırmağı üzerindeki basamaklı Pinipiscan 

şelaleleridir. Müthiş güzel bir manzaraya sahip olan bu şelaleler adaya gelen ziyaretçiler tarafından 

mutlaka görülmelidir. Fakat bu doğal harikasına giden yol pek te kolay değildir. En yakın kasabadan 

gelen yol yaklaşık 2 saat sürer, şelaleye varmak için asfaltlı yol olmadığı için kayalara ve eğimli 

yamaçlara tırmanmak gerekir. Adanın batısında yer alan Kalbayog kenti yakınlarında yer alan 

Bangon ve Blanca Aurora şelalelerine giden düzgün yol olmasa da göz kamaştırıcı görünümleriyle 

turistlerin adadaki başlıca ziyaret yerlerinin başında gelirler.  

Samar adasının kuzeybatı kıyılarında yer alan Calbayog kenti “Filipinlerin şelaleler başkenti” olarak 

bilinir. Çünkü bu yörede yaklaşık 20 şelale yer almaktadır. Samar adasının kuzeybatı kesimlerinde 

San Isidro kasabasının güneyinde ve Calbayog kentinin kuzeyinde yer alan Bangon ve Tarangban 

şelaleleri hem serinlemek ve piknik yapmak için hem de şelalelerin oluşturdukları doğal havuzlarda 

yüzmek için ideal ortamlar sunmaktadırlar. Bugtong kasabasının hemen doğusunda Tinaplakan köyü 

yakınlarında yer alan Tarangban şelaleleri Filipinlerin en görkemli şelalelerinden biridir. Bu şelaleleri 

ziyaret edenler aynı akarsu vadisi üzerinde yer alan “Hugpoan River Park” sahasını da mutlaka 

görmelidirler. Yaklaşık 60 metre yüksekliğindeki Bangon şelalesi 3 katmanlı veya 3 seviyeli farklı 

küçük şelalelerden oluşmakta ve Tarangban şelalesinin hemen batısında yer almaktadır. Kaskad 

sistemli Bangon şelalelerinin en üst kısımda, yüzmek için yeterince geniş ve dalış için yeterince derin 

olan yaklaşık 30 metre çapında dairesel bir havuz bulunmaktadır. Gelen ziyaretçiler bu havuzda 

serinlemekte ve yüzmektedirler. Bangon şelalelerini ziyaret eden turistler aynı yörede yer alan 

Guinogo-an ve Lungsod mağaralarını da görmelerinde fayda vardır. Ayrıca Calbayog kentini ziyaret 

eden turistlere aynı yörede yer alan Laric, Veriato ve Busay şelalelerini de görmeleri tavsiye edilir 

(Krıstev, 2014; Manuela, 2015; Özgüç, 2011).  

Kuzey Samar Eyaleti sınırları içinde yer alan ve 2000 yılında kurulmuş olan Biri Larosa Doğa 

Koruma Alanı (Biri Larosa Protected Landscape and Seascape) 33 492 hektarlık alan kaplamaktadır. 

Samar adasının kuzeybatı kıyılarında ve Katarman kentinin 40 km. batısında yer alan koruma alanı 

San Jose, Rosario ve Lavezares kasabalarını kapsamaktadır. Biri adasıyla Lavezares, Rosario ve San 

Jose kasabalarının ilk iki harflerinin birleşmesinden adını almış olan Biri Larosa Doğa Koruma Alanı 

Lavezares, Rosario ve San Jose ilçe sınırları içinde yer almaktadır.  

Biri Larosa Doğa Koruma Alanı sınırları içinde çok sayıda atol ve adacık yer almaktadır. Ama en 

büyük olanlar şunlardır: Biri, Bani, Cabaongon, Tinau, Cagnipa, Big Panlibutan, Magop, Abo-

abuhan, Talisay, Magesang, Macarite, Elonbachid, San Juan, Gilbert, Puropandan, Small Cabaun, 

Bat, Foot, Tingiao, Bungah Reef, Bucala, Pangdan, Coconut (Bancauan), Bahay, Malongbakong ve 

Nagnasa. Bu adaların büyük bir bölümü Balicuatro Takımadaları içinde yer almaktadırlar. Balicuatro 

Takımadaları ile Samar adası arasında Bani boğazı yer alır. Doğal kaya oluşumları, dik falezler, 

romantik plajlar, mercan adacıkları, ilginç kıyı kayalıkları, deniz otu yatakları, mangrov ormanları, 

ilginç deniz aşınım şekilleri ve tropikal ormanlarla kaplı olan ıssız adacıklar koruma alanının en 

önemli doğal turizm çekiciliklerini oluşturmaktadırlar.  Güçlü dalgaları ve sert okyanus akımları ile 

dikkat çeken San Bernardino Boğazı, Biri Larosa Doğa Koruma Alanı sınırları içinde çok sayıda 

popüler sörf merkezinin yer almasını belirlemiştir.  

Tabok Beach Camping & Diving Resort, Marsons' Beach Resort, Chiara's and Clyde Resort, 

Nuestra Señora de Salvacion Parish Kilisesi, Our Lady of the Most Holy Rosary Catholic Church, 

Parroquia De San Antonio De Padua, Pearl Orient Beach Resort, Villa Alabado Beach Resort And 

Lodging, Alexander Beach Resort, Dancalan Beach, Binang and Cadio Resort, Somoray Park And 
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Resort, Lalaguna Mangrove Eco-Park, Kalirukan Beach, Bobon vadisi, Bobon şelalesi, Bani adası, 

Talisay adası, Cala Serenidad ve Maravilla adası Biri Larosa Doğa Koruma Alanı sınırları içinde yer 

alan başlıca turizm çekicilikleridir.  

Biri Larosa Doğa Koruma Alanı sınırları içinde yer alan mercan oluşumlarının toplam alanı 

81,5 hektar olup, bu alanda 23 balık türü yaşamaktadır. Ayrıca koruma alanı içindeki 443 hektarlık 

mangrov ormanı alanlarında 15 ağaç türü görülmektedir. Doğa koruma alanı içinde çok sayıda yerli 

ve göçmen kuş türü olduğu gibi yüzlerce balık ve yosun türü de yer almaktadır. Mercanların 

kontrolsüz kullanımı, yasa dışı balıkçılık ve kaçak ağaç kesimi Biri Larosa Doğa Koruma Alanının 

en önemli beşeri sorunlarının başında gelirler.  

Biri Larosa Doğa Koruma Alanı sınırları içinde yer alan Lalaguna Mangrov Ormanı Ekopark 

Alanı (Lalaguna Mangrove Eco-Park) Lavezares kentinin kuzey kesimlerinde yer almakta ve 300 

hektarlık doğal mangrov ormanlarından oluşmaktadır. Eko-park sınırları içinde, çeşitli balık ve 

yengeç türleri, yosun ve deniz kestane türlerinin yanı sıra yabani kuşlar ve kartallar, binlerce meyve 

yarasası ve vahşi maymunlarla dolu yemyeşil mangrov ormanları yer almaktadır. 365 gün boyunca 

deniz turizmine müsait olan kristal berraklığındaki deniz suları dalgıçlar için uygun ortamlar 

sunmaktadır. 

Doğu Samar Eyaleti sınırları içinde yer alan ve 1994 yılında kurulmuş olan Guiuan Doğa 

Koruma Alanı (Guiuan Protected Landscape and Seascape) 604,48 km2  genişliğindedir. Zengin balık 

çeşitliliği, bakir tropikal ormanlar, ilginç kıyı oluşumları, doğal mangrov ormanları, çok sayıda plaj 

ve mercan resifi, çok sayıda ıssız ve bakir adacık, yüksek flora ve fauna çeşitliliği Guiuan bölgesine 

doğa koruma alanı statüsü verilmesinin en büyük nedenleridir. Guiuan Doğa Koruma Alanı Samar 

adasının en güney uç bölgesindeki  Guiuan yarımadasını, ayrıca Calicoan, Manicani, Suluan, 

Tubabao, Tenatoulan (Inatoulan), Victory, Homonhon, Candulo ve Leleboon (Sulangan) adalarını ve 

bunların etrafındaki küçük adacıkları kapsamaktadır. Guiuan Doğa Koruma Alanı sınırları içindeki 

adaların büyük bir bölümü Guiuan takımadalarını oluşturmaktadırlar. Bu adaların büyük bir bölümü 

ya volkanik ya mercan kökenli olup yine büyük bir bölümü insan ve yerleşim barındırmaz. 

Guiuan Doğa Koruma Alanı, kıyı alanlarından, ada alanlarından ve deniz alanlarından oluşmaktadır. 

Leyte körfezinin doğu kıyılarında Guiuan ilçesi kıyılarında yer alan doğa koruma alanı, Guiuan 

kentinden adını almış ve Filipinlerin en ilginç deniz koruma alanlarından biridir. Özetle, Filipinler 

Cumhuriyeti sınırları içinde Guiuan adında hem bir körfez hem bir ilçe hem bir yarımada hem bir 

şehir hem bir takımada hem de bir doğa koruma alanı yer almaktadır.  

Guiuan Doğa Koruma Alanı sınırları içinde “Shorea astylosa”, “Xanthostemon 

verdugonianus”, “Vitex quinata” ve “Tristaniopsis decorticata” gibi ağaç türleri yaygın olarak 

görülmektedir. Koruma Alanı sınırları içinde deniz otu ve deniz yosun türleri arasında en yaygın 

görülenler ise şunlardır: “Cymodocea rotundata”, “Enhalus acoroides”, “Thalassia hemprichii” ve 

“Syringodium isoetifolium”. Yaklaşık 25 çeşit sert ve yumuşak mercan türünün bulunduğu Suluan 

adası Guiuan Doğa Koruma Alanı sınırları içinde mercan çeşitliliği en yüksek olan adadır. Ekolojik 

çeşitliliği yüksek olan Doğa Koruma Alanı barracuda, marlin ve scombrid gibi birçok balık kolonisi 

ve deniz kaplumbağaları, ahtapot, kalamar ve deniz salatalığı gibi deniz türleri için habitat görevi 

üstlenmektedir. Guiuan Doğa Koruma Alanı sınırları içinde görülen başlıca hayvan ve kuş türleri 

şunlardır: Filipin tarsier maymunu, Filipin uzun kuyruklu makak maymunu, Filipin kakadu kuşu, 

göçmen ak balıkçıllar, kum kuşu, monitör kertenkeleleri ve yelken kertenkeleleri, martı ve kırlangıç 

türleri. Sonuç olarak ıssız atol adaları, yüzlerce mercan resifi, yoğun tropikal ormanlar, endemik deniz 

ve kara canlıları, beyaz kumsallar ve plajlar, doğal mangrov ormanları, çok sayıda mağara, lagün gölü 

ve saklı koy Guiuan Doğa Koruma Alanı bölgesindeki adaların en büyük turizm zenginliğidir.  

2003 yılında kurulmuş olan Samar Tabiat Parkı 333 300 hektarlık alanı ile Filipinler 

Cumhuriyetinin ikinci en büyük alana sahip tabiat parkıdır. Doğu Samar, Batı Samar ve Samar eyaleti 

sınırları içinde yer alan Samar Adası Tabiat Parkı üç eyalet sınırları içinde toprakları olan Filipinlerin 

en yaşlı tropikal ormanlarına sahip doğa koruma alanıdır. Bugünkü Tabiat Parkı içinde Jicontol Park 

Alanı, Bulosao Doğa Koruma Alanı, Sohoton Doğa Koruma Alanı, Taft Forest Doğa Koruma Alanı 

ve Calbiga Mağaraları Koruma Alanı yer almaktadır.   
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Samar Tabiat Parkı birçok dağ ve zirveden oluşsa da en yüksek doruk noktaları dahi 900 

metreden yüksek değildir. Tropikal ormanlar, kireç taşı sahaları, akarsu vadileri, karstik araziler, 

yaylar, otlaklar ve ovalar parkta en yaygın görülen jeomorfolojik oluşumlardır. Tabiat Parkı arazileri 

yok olmak üzere olan Filipin kartalının ülkedeki en geniş yaşam alanlarından birini oluşturmaktadır. 

Samar Tabiat Parkı sınırları içindeki en ilginç canlıların başında Filipin baykuşu, Filipin uçan lemur 

ve Filipin sincap gelir. Park arazileri 38 memeli türüne, 51 sürüngen türüne, 215 kuş türüne, 1000’den 

fazla bitki türüne ev sahipliği yapmaktadır. Özetle, zengin flora ve fauna çeşitliliği, ilginç karstik 

oluşumlar, zengin jeomorfolojik miras ve yoğun tropikal ormanlar Samar Tabiat Parkının en büyük 

doğal zenginliğini oluşturmaktadır. 

 

Tablo 2: Samar Adasının ve Yakın Çevresinin Başlıca Turizm Çekicilikleri 

Minasangay Island Ecological Park Canhugas Nature Park Biri adası 

San Juanico Seascape Resort Miraculous Hot Spring Sulangan kilisesi 

Cabugawan Mangrove Eco-Park Imaga Rock Formation Bangon şelaleleri 

Ulot River Torpedo Extreme Boat Ride Alegria Busay şelalesi Binogawan plajı 

Lapinig Mini Forest Park Blanca Aurora şelalesi Pangi şelalesi 

Malajog Zipline And Ridge Nature Park Bangon-Bugtong şelalesi Gamay park 

Canjaway Nature Park Ban-awan şelalesi Larik şelalesi 

St Michael The Archangel Parish 

Kilisesi 
Tarangban şelalesi Tubabao adası 

St Lawrence the Martyr Kilisesi Lulugayan şelalesi Divinubo adası 

Langun-Gobingub mağarası Sohoton mağarası Busay şelalesi 

Blanca Aurora şelalesi Calbiga mağrası Ando adası 

Marabut Marine Park Lukson mağarası Angel şelalesi 

Maposo Hot Spring Marabut plajı Apiton adası 

Timon-Timon Rock Formation Tabokno şelalesi Jagnaya plajı 

Magasang Rock Formation Calbiga şelalesi Nijaga park 

Kangpongkol şelalesi Matikawol şelalesi Maloborak plajı 

Malingon şelalesi Bagatao adası Naga plajı 

Kapigtan mağarası Naponod mağarası Dayuna plajı 

Binalarawan şelalesi Rawis mağarası Tingson şelalesi 

Bugasan mağarası Giguemitan gölü Bito mağarası 

Calicoan adası Lologayan şelalesi Manicani adası 

 

Jicontol Havzası Orman Koruma Alanı (Jicontol Watershed Forest Reserve) 1998 yılında 

resmen koruma alanı ilan edilmiştir. Dolores, Can-avid ve Maslog ilçe sınırları içinde yer alan koruma 

alanı 6483 hektarlık alan kaplamaktadır. Oras ve Dolores kentlerinin batısında, Samar adasının orta 

kesimlerinde yer alan orman koruma alanı, yoğun tropikal ormanlarla kaplı, yerleşme ve sürekli nüfus 

barındırmayan bakir bir doğal alanı kapsamaktadır. Dolores ırmağın yukarı havzasında yer alan park 

alanında çok sayıda endemik bitki ve hayvan yer almaktadır. Ama Jicontol Havzasının en önemli 

özelliği çok sayıda tehdit altında endemik kuş türlerine habitat oluşturmasıdır. Özetle, Jicontol 

Havzası Orman Koruma Alanı Samar adasının en zor ulaşılan, en izole yerde bulunan, en tenha ve en 

yüksek doğa koruma alanıdır. 

Samar adasında çok sayıda şelale ve mağara, plaj ve park, otel ve konaklama tesisi, rekreasyon 

alan ve turistik merkez yer almaktadır. Adayı ziyaret eden turistlerin en çok ilgisini çeken turizm 

mekânları şunlardır: Samar Tabiat Parkı, Katubing ırmağı üzerinde yer alan muhteşem görünümlü 

basamak şekilli Pinipiscan şelaleleri, Ulot vadisinde yer alan Villa Escober, ilginç aşınım ve kıyı 

şekilleriyle San Bernardino boğazı, Kalbayog kentindeki Aziz Peter ve Paul Katedrali, Guiuan Doğa 

Koruma Alanı, Filipinler’in en uzun köprüsü olan San Juanico Köprüsü, adanın kuzeyinde yer alan 

Onay plajı (Laoyang kenti çevresinde) ve Dankallan plajı (Bobon kenti çevresinde), Kalbayog kenti 

yakınlarındaki Lo-Ok ve Malahog plajları, ilginç deniz aşınım şekkilerine sahip olan Biri Larosa 

https://en.wikipedia.org/wiki/Guiuan_Protected_Landscape_and_Seascape
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Doğa Koruma Alanı, adanın doğu kıyılarında yer alan Minasangay Island Ecological Park, Coalargo 

Ulopato Island Ulusal Orman Alanı ve Samar Mangrove Individual Plus Tree Area Ulusal Orman 

Alanı. Samar adası ve yakın çevresinde yer alan diğer doğal ve beşeri turizm çekicilikleri Tablo 2‘de 

gösterilmiştir.  

 
Harita 4. Samar Adası Turizm Haritası 

 

Tablo 3: Samar Adasında Yer Alan Başlıca Plajlar, Oteller ve Konaklama Tesisleri 

Belvedere Park & Beach Resort Banago Beach Resort Cabacungan Beach 

Baybayon Ni Tata Joven La Luna Beach Resort Bay Bay Park 

Western Highway Lodge Jupiter's Garden Resort Payao Beach 

Marju Krisel Hotel and Resort Imaga Rock Formation Borobodyongan 

Beach 

New Maqueda Bay Hotel M Grand Royal Resort Buri Island Villas 

Juvies Resort Hotel and Restaurant Gweny's Beach Resort Rainbow Resort 

Pinalangga Beach Resort Buri Baras Beach Quarry- Nato 

Imaga White Sand Beach Crystal Beach Samar Acopan Beach 

Buri Inflatable Water Park Leo Sagi Beach Resort Villa Marcelina 

Cabugawan Mangrove Eco-Park Malajog Beach Resort Spice Of Life Beach 

Seven Seacrets Hotel & Beach Resort Birmingham Allen 

Resort 

Broken Beach 

Rosario Hills Mountain View Park Resort Ciriaco Hotel & Resort Babalastan 

Sugod Lucerdoni Beach Resort Bacayaw Resorts Cove Sabang Beach 

Mondejares Beach Resort and Seaside 

Lodge 

Pirates Cove-Rawis Playa De Catalina 

Wayang Wayang Beach Resort Polangi Beach Resort Balukawi Point 

Villa Costa Conchita Beach Resort Katrina Oceanfront 

Resort 

Araw Beach 

Our Lady of the Holy Rosary Grotto Liliputan Beach Resort Sinulog Beach 

The Coral Reef Beach Resot Sea Side Beach Resort Catumsan Bridge 

Kirum-Kirum Resort and Hotel Calicoan Surfing 

Station 

Binogawan Beach 
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Dangkalan Pacific Beach Resort White Sand Beach 

Resort 

Casa Alfonsa 

Paninihian Sunrise View Pacific Resort Chiara's and Clyde 

Resort 

Cabong Beach 

Hilangagan Beach-Borongan City Playa del Carmen Tungkip Beach 

Best Eastern Hotel Lalawigan Alexander Beach Resort Kalipayan Beach 

Locso-on Cave, Maydolong Beach Binang and Cadio 

Resort 

Ginduyanan Cove 

Belvedere Park & Beach Resort Somoray Park And 

Resort 

Canhugas Beach 

Viewdeck of Calicoan Coast Pinusilan Blue Lagoon Minalongon 

Surf Camp - Calicoan Island Naputad Beach Resort Luyang Beach 

Esperanza Resort & Hostel San Roque Beach 

Resort 

Yolanda Beach 

Pearl of the Orient Beach Resort LZ Bayview Beach 

Resort 

Dumpao Beach 

Villa Alabado Beach Resort And Lodging Tatay Dadoy Resort Sapao Beach 

Sleeping Lion Rock Formation Tamborusan Beach Villa Calicoan 

Rakit Dakit & Liug Liug Rock Formation Kingven Beach Resort Dancalan Beach 

Talolora Beach Resorts Palihon Island Beach Kalirukan Beach 

Rakitdakit Rock Formations Javier Beach Resort Onay Beach 

 Sito Beach Alma Beach 

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Samar adası Filipin takımadaların hem en büyük hem de en doğu adalarının başında gelir. 

Güney yüzü San Pablo ve Leyte körfezine, kuzeybatı yüzü San Bernardino ve Dalupiri boğazlarına, 

doğu yüzü tamamen Filipinler denizine dönük olan Samar, Visayas adalarının en büyük adasıdır. 

Zengin doğal kaynaklarına ve çok geniş doğa koruma alanlarına sahip olan ada Filipinler’in en ilginç 

ekolojik bölgelerini ve en bakir tropikal ormanlarını kapsamaktadır. Çok zengin doğal çekiciliklere 

sahip olan adaya her yıl binlerce yabancı turist gelmesine rağmen Samar adasının Borocay, Palawan 

veya Cebu kadar popüler olmadığı da bilinmektedir.  

Samar adasının başlıca coğrafi özellikleri şunlardır: 

• Volkanik kökenli bir ada olup, kıyılarında çok sayıda atol ada ve mercan resifi yer almaktadır, 

• Geniş düzlüklerin ve tepelik sahaların yer aldığı ama yüksek dağların yer almadığı bir tropikal 

adadır, 

• Ada sınırları içinde çok sayıda doğa koruma bölgesi ve çok sayıda endemik bitki ve hayvan 

türleri yer almaktadır, 

• Samar adası bakir doğal alanlarıyla ve zengin tropikal ormanlarıyla Dünya Doğayı Koruma 

Vakfı  (WWF) tarafından dünyanın en değerli ekolojik bölgelerinden biri olarak kabul edilmektedir, 

• Büyük metropol kentlerin yer almadığı doğal ekosistemlerini büyük ölçüde korumayı 

başarmış, seyrek nüfuslu bir adadır. 

Samar adası Filipinlerin en popüler adalarından birisi olmadığı gibi yabancı turistler tarafından 

en çok ziyaret edilen adaların başında da yer almaz. Samar adası ülkenin en büyük üçüncü adası 

olmasına rağmen turizm faaliyetleri penceresinden bakıldığında Borocay kadar ünlü, Cebu kadar 

kalabalık, Luzon kadar büyük, Coron kadar popüler, Palawan kadar güzel ve etkileyici değildir. 

Turizm faaliyetlerinin gelişmekte olduğu adada önümüzdeki yıllarda hem turizm alt tapısı 

yenilenmeye ve konaklama tesis sayısı hızla artmaya devam edecektir hem de adanın turizm 

popülaritesi hızla yükselmeye devam edecektir. 2050 yılına kadar Samar adası genelinde ulaşım, 

internet, temiz içme suyu, elektrik, telefon ve kanalizasyon gibi birçok alt yapı sorunun çözülmesi 

beklenmektedir.  
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Samar adasında yaygın olan başlıca turizm tipleri ve rekreasyon faaliyetleri şunlardır: Sağlık turizmi, 

av turizmi, deniz turizmi, inanç turizmi, macera turizmi, kırsal turizm, ekoturizm, çiftlik turizmi, 

mağara turizmi, sualtı dalış turizmi, akarsu turizmi, botanik turizmi, termal turizm, yayla turizmi, tatlı 

su balıkçılığı, dağcılık, yamaç paraşütü, yaban hayatı gözlemciliği, rafting, kano, deniz sörfü, bisiklet 

turları, kampçılık, doğa yürüyüşü (trekking), dağ tırmanışı, sportif dalgıçlık. Görkemli şelaleleri ve 

ilginç kıyı oluşumlarıyla, gizemli mağaraları ve masmavi lagün gölleriyle, ıssız atol adacıkları ve 

derin akarsu vadileriyle, romantik koyları ve beyaz kumsal plajlarıyla, tarihi Katolik kiliseleri ve 

yoğun tropikal ormanlarıyla Samar en kaprisli turistlerin dahi beğenisini kazanacak potansiyele sahip 

bir tropikal adadır. 

Samar adasının başlıca turizm avantajları şöyle özetlenebilir: 

• Coğrafi konum olarak Calicoan, Dinagat, Siargao, Capul, Catanduanes, Ticao, Luzon, Leyte, 

Tablas, Masbate, Biliran ve Homonhon gibi büyük adalara ve önemli turizm merkezlerine yakın 

coğrafi mesafede yer alması. 

• Ada sınırları içinde her bütçeye uygun çok sayıda kaliteli otel, restoran, bar ve konaklama 

tesisinin yer alması. 

• Ada sınırları içinde çok sayıda plaj, şelale, koy, burun, falez, park, mağara ve doğa koruma 

alanının olması. 

• Ada sınırları içinde ve yakın çevresinde çok sayıda mercan oluşumu, ıssız atol adası, tarihi 

kilise, doğal mangrov ormanı ve ilginç kıyı şekillerinin yer alması. 

• Ada sınırları içinde turistik tesislerin, turizm hizmetlerinin ve otellerin ekonomik olması. 

• Ada sınırları içinde çok sayıda su sporları merkezi ve dalış eğitim merkezine sahip olması. 

• Adanın, büyük metropol kentlerden ve sanayi tesislerinden uzak, sakin, temiz ve huzurlu 

kıyılara sahip olması. 

• Yabancı turistler için güvenlik ve terör sorunlarının olmaması. 

• Filipinlerin en önemli turizm merkezlerinin başında yer alan Luzon, Leyte, Tablas, Masbate, 

Calicoan, Biliran ve Homonhon adaları ile düzenli feribot bağlantılarına sahip olması. 

• Filipinlerin hiçbir adasında görülmeyen ilginç canlıların, endemik türlerin ve doğal 

jeomorfolojik oluşumların Samar adasında görülebilir olması bu adanın en büyük ayrıcalığı ve 

turizm üstünlüğüdür. 

• Adanın neredeyse her yöresinde öne çıkan zengin tarihsel-kültürel miras, ekonomik 

konaklama olanakları ve çok seçenekli tatil tercihleri adanın bir diğer turizm avantajıdır.  
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ÖZET 

Filipinler'in altıncı en büyük ve dördüncü en kalabalık adası olan Panay, Visayas Adalar 

Grubu’ndaki en büyük yüzölçümüne sahip olanıdır. Panay Adası, 4 eyaleti, 3 kenti ve 91 ilçeyi 

kapsamaktadır. Panay Adası’nın kuzeyinde Sibuyan Denizi, doğusunda Visayan Denizi ve güneyinde 

de Sulu Denizi yer almaktadır. Adanın kuzeydoğusunda yer alan Hinto-Olo Boğazı Panay’ı Masbate 

Adası’ndan ayırır. Adanın güneydoğusunda yer alan İloilo Boğazı Panay’ı Guimaras Adası’ndan 

ayırır. Panay, dağlık, orta gelişmiş ve seyrek nüfuslu bir Filipin Adası olarak tanımlanabilir. Bu 

araştırmada Panay Adası’nın coğrafi konumu, doğal ve beşeri özellikleri açıklandığı gibi turizm 

çekicilikleri ve doğa koruma alanları da kısaca ele alınmıştır. Adanın başlıca kentleri, şelaleleri, 

mağaraları, akarsuları, kıyı adaları, inanç merkezleri ve tarihsel-kültürel çekicilikleri irdelenerek 

adanın turizm potansiyeli resmedilmeye çalışılmıştır. Çalışmada hem adanın başlıca konaklama 

tesisleri ve plajları hem de adanın yakın çevresinde yer alan turizm merkezleri irdelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Panay Adası, Filipinler Cumhuriyeti, Turizm, Visayas Adaları 

 

PANAY ISLAND FROM THE PERSPECTIVE OF TOURISM GEOGRAPHY 

 

Abstract  

Panay, which is the sixth largest and fourth most populous island in the Philippines, is the one 

with the largest surface area within the Visayas Islands Group. The Panay Island is composed of 4 

states, 3 cities and 91 districts. There is the Sibuyan Sea in the north, the Visayan sea in the east and 

the Sulu Sea in the south of the Panay Island. The Hinto-Olo strait, located in the northeast of the 

island, separates Panay from the Masbate Island. The Iiloilo strait, located in the southeast of the 

island, separates Panay from the Guimaras Island. It is possible to describe Panay as a mountainous, 

middle-developed and sparsely populated Philippine island. In the present study, the geographical 

location, natural and human characteristics of the Panay Island have been explicated; also the touristic 

attractions and natural conservation areas have been briefly discussed. We have tried to identify the 

tourism potential of the island by examining the major cities, waterfalls, caves, rivers, coastal islands, 

faith centers and historical-cultural attractions. In this study, both the main accommodation facilities 

and beaches of the island and the tourism centers in the immediate vicinity of the island have been 

examined.  

Keywords: Panay Island, Philippines, Tourism, Visayas Islands 

 

GİRİŞ. Filipinler Cumhuriyeti Türkiye’de pek tartışılmayan ve bilimsel eserlere pek konu 

olmayan bir Uzakdoğu ülkesidir. Bu nedenle bölgesel coğrafya odaklı bu araştırmanın öncelikli amacı 

bu adalar ülkesinin turizm kaynaklarını ve Panay Adası’nı Türkiye’deki okuyuculara tanıtmaktır. 

Filipinler Cumhuriyeti’nin kendine has olan başlıca özellikleri şöyle özetlenebilir: 

• Asya Kıtası’nın en büyük Hristiyan ülkesi olması ve bu kıtanın en kalabalık Katolik nüfuslu 

devleti olması. 

• Yüzlerce etnik ve dinsel azınlığı barındırması, ayrıca tarihsel süreç içinde İspanya, ABD ve 

Japonya egemenliği altında bulunması.  

• Ülke sınırları içinde 7.500’den fazla ada barındırarak Dünya’nın en çok adaya sahip 

ülkelerinden biri olması, ayrıca 2.500’den fazla isimsiz adaya sahip olması. 

• Hem Muson ülkesi ve Uzakdoğu Cumhuriyeti, hem Güneydoğu Asya Ulusları Birliği 

(ASEAN) üyesi, hem Pasifik ülkesi olması, ayrıca hiç kara komşusu olmayan adalar ülkesi olması. 

• Tamamı deniz ve okyanuslarla çevrili olan Filipinler’in toplam kıyı uzunluğu 36.289 

kilometre olup Dünya’nın en uzun kıyı şeridine sahip ilk 5. ülkeden biri olması. 
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• Topraklarında barındırdığı 90 milyondan fazla Katolik ve 6 milyondan fazla Müslüman ile 

aynı zamanda hem Hristiyan dünyasının hem de İslam coğrafyasının bir parçası olması. 

• Nüfus sayısı anlamında Dünya’nın en büyük Müslüman ülkesi olan Endonezya, Asya 

Kıtası’nın en sanayileşmiş ülkesi olan Japonya ve Dünya’nın en kalabalık nüfuslu devleti olan Çin 

Halk Cumhuriyeti ile Filipinlerin deniz komşuluğu olması.  

• Avrasya levhasının doğu kenarında ve Pasifik levhasının batı kenarında yer alan Filipin 

adaları aynı zamanda “Ateş Çemberi” (Ring of Fire) olarak adlandırılan, Dünya’nın en tehlikeli ve 

en aktif tektonik kuşağı üzerinde yer alması sonucunda ülkede sıkça deprem, tsunami, tropikal siklon 

ve yanardağı patlamaları gibi doğal afetlerin yaşanması. 

 

 
Harita 1: Filipinler Cumhuriyeti’nin Dünya Üzerindeki Coğrafi Konumu 

 

Filipin Adaları Dünya’nın en büyük takımadalarını oluşturan Malay Takımadaları’nın bir 

parçasıdırlar ve kendi içerisinde 3 büyük adalar grubuna ayrılırlar. Filipinler Cumhuriyeti bayrağında 

yer alan üç yıldız aslında bu 3 adalar grubunu temsil etmektedir. Ülkenin kuzey bölgelerindeki adalar 

“Luzon Grubu Adaları”, orta kesimdeki adalar “Visayas Grubu Adaları”, ülkenin güney 

kesimlerindeki adalar da “Mindanao ve Sulu Takım Adaları” grubunda yer almaktadırlar.  Özetle, 

Endonezya ve Kanada ile birlikte Filipinler Cumhuriyeti Dünya da en fazla adaya sahip ülkelerden 

biridir. Bu çalışmada Visayas Grubu Adaları içinde yer alan Panay adasının coğrafi özellikleri ve 

turizm potansiyeli tartışılmıştır (Harita 1).                 

2. Panay Adasının Coğrafi Konumu ve Başlıca Coğrafi Özellikleri 

Filipin takımadalarının merkezinde yer alan Panay, Batı Visayas grubundaki adalardan en 

büyük yüzölçümüne sahip olanıdır. Panay, Filipinler'in dördüncü en kalabalık nüfuslu adasıdır ve 

toplam yüzölçümü 12011 km2 olup 4,7 milyon nüfusa sahiptir. Ada genelinde her km2’ye ortalama 

391 kişi düştüğünden dolayı Filipinlerin diğer adalarıyla kıyasla çok yoğun nüfuslu bir ada olarak 

tanımlanamaz. Fakat adanın nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasına göre en az 3 kat daha fazla 

olduğunu da belirtmekte fayda vardır. Adanın batı kesimleri daha yüksek ve daha engebeli 

olduğundan daha seyrek nüfusludur. Matematik konum olarak Panay Adası 10o 22’ – 11o 56’ Kuzey 

enlemi ve 121o 50’ – 123o 10’ Doğu boylamı arasında yer alır. Panay Adası’nın kuzeyinde Sibuyan 

denizi, doğusunda Visayan Denizi ve güneyinde de Sulu Denizi yer almaktadır (Harita 2). Adanın 

kuzeydoğusunda yer alan Hinto-Olo Boğazı Panay’ı Masbate Adası’ndan ayırır. Adanın 

güneydoğusunda yer alan İloilo Boğazı Panay’ı Gimaras Adası’ndan ayırır. Oysa Panay ile Negros 

Adaları arasında Guimaras Boğazı yer alır. Dış görünümü büyük bir üçgene benzeyen ada birçok 

yarımada ve körfeze sahiptir. Panay Adası’nın kuzeybatısında Pandan, kuzeyinde Kapis, 

Tinagondagat, Banga, Pilar, Sapian ve Batan, doğusunda Bancal, Canas, Borolac, Bagacay, Ajuy ve 

Concepcion, güneyinde de Panay Körfezleri yer alır. Adanın doğu ve kuzey kıyılarında çok sayıda 

lagün göl yer almaktadır.  
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Harita 2: Panay Adası Lokasyon Haritası 

 

Dünyanın 24. en kalabalık nüfusa sahip adası olan Panay, 4 eyaleti, 3 kenti ve 91 barangay’ı  

kapsamaktadır. Filipinlerin en ünlü ve en popüler adası olan Boracay, Aklan eyalet sınırları içinde 

yer alır ve ünlü beyaz kumsallarıyla ülkenin en çok ziyaret edilen adaların başında gelir. Panay 

adasının kuzeybatısında yer alan Boracay Filipinler Cumhuriyetinin adeta turizm simgesi olup Panay 

kıyılarının sadece 800 metre açıklarında yer alır (Tablo 1). 

Filipinler Cumhuriyetinin 6. en büyük ve Dünya’nın 65. en büyük adası olan Panay Adası 

sınırları içinde dört eyaletin toprakları yer almaktadır (Tablo 3): 

• Aklan Eyaleti –  (Başkenti Kalibo) – Nüfusu 580 000’den fazla 

• Antike eyaleti – (Başkenti San Hose) – Nüfusu 600 000’den fazla 

• Kapis eyaleti –  (Başkenti Roksas) – Nüfusu 750 000’den fazla 

• İloilo eyaleti –   (Başkenti İloilo) – Nüfusu 2,5 milyondan fazla 

Panay Adası’nın yakınlarında çok sayıda küçük ada ve adacık yer almaktadır. Panay’ın 

kuzeydoğusunda Togubanhan, Binanan, Igbon, Tago, Botlog, Agho, Malangabang, Sombero, Pan de 

Azucar, Magais, Sisgogon, Calagnaan, Manlot, Himamyulan, Banuluangan, Tabugon, Talunan-an, 

Nabunot, Nasiducang, Bayas, Balbagon, North Gigante, South Gigante, Quinuluban, Bagosipol, 

Sicogon, Danao, Bagabu, Salog, Buri, Lakawan, Naburot, Bocot, Magalumbi, Malaiya, Magusipol, 

Manipulon, Olotayan, Manlot, Nasidman, Calabazas ve Bayang adaları yer alır. 

 

Tablo 1: Panay Adasının Başlıca Özellikleri 

Yer Aldığı Adalar Grubu:   

Batı Visayas Grubu 

Toplam Nüfus:                      

4,7 milyon 

Yer Aldığı Eyalet: 

Aklan, Antike, Kapis ve İloilo. 

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu:   

391 kişi/km2 

Yüzölçümü:                          

12011 km2 

En Büyük Kent:                       

İloilo 

En Yüksek Nokta:               

Madja-as zirvesi (2117 m.) 

Matematik Konum:  

10o 22’ – 11o 56’ kuzey enlemi ve 

121o 50’ - 123o 10’ doğu boylamı. 

En Uzun Akarsu: 

Panay ırmağı (152 km). 

En Büyük Göl: 

Tinagao 

Doğa Koruma Alanları: 

Bulabog Putian Milli Parkı 

Sibalom Tabiat Parkı 

Kuzeybatı Panay Yarımadası Tabiat Parkı  

En Büyük Yerleşmeler:  

Banate, Anilao, Roxas City, Calinog, 

Pototan, Cabatuan, Leon, San Miguel, 

Oton, Tigbaun, Sibalon, Santa Barbara, 
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Isla Mangrove Reserve 

Managopaya Şelalesi Doğa Koruma Alanı 

Maasin, Janiuay, Tapaz, Dao, Ivisan, 

Pontevedra,  Pilar, Sapian, Balasan, 

Estancia, Concepcion, Sara, Barbaza, 

Kalibo, Miagao, Sibalon, San Jose, Aklan, 

Passi, Dumangas, Bugasong, Belison, 

Hamtic, San Joaquin, Tibiao, Sebaste, 

Banga, Batan, Balete, Makato, Tangalan, 

Libertad, Malay, Buruanga, Nabas ve 

Carles. 

 

Panay’ın kuzeybatısında Filipinlerin en çok turist çeken ve en ünlü adası olan Boracay yer alır. 

Tablas, Sibay, Caluya, Sibolo, Calabasa, Semirara ve Carabao adaları da Panay’ın kuzeybatısında yer 

alan adalara örnektirler. Malalison, Maniquin ve Batbatan adaları Panay Adası’nın batısında; Sibay, 

Sibato ve Caluya ise kuzeybatısında yer alan küçük adacıklardır. Panay Adası’nın kuzey kıyılarında 

Pinamucan, Pandan, Tuad, Tabor, Malacha, Marokol, Tucat Reef, Mahabang, Natig, Mantalinga, 

Balaurte, Palm, Napti ve Quarantine gibi küçük adalar yer alır. Panay adasının güneybatısında ise 

Agutaya ve Cuyo takımadaları yer alır. Dağlık ve seyrek nüfuslu adada kalabalık nüfuslu kentlerden 

ziyade küçük kasabalar yer almaktadır. Bu kasabalar arasında en büyük olanlar şunlardır: Banate, 

Anilao, Calinog, Pototan, Cabatuan, Leon, San Miguel, Oton, Tigbaun, Sibalon, Santa Barbara, 

Maasin, Janiuay, Tapaz, Dao, Ivisan, Pontevedra,  Pilar, Sapian, Balasan, Estancia, Concepcion, Sara, 

Barbaza, Kalibo, Miagao, Sibalon, San Jose, Aklan, Passi, Dumangas, Bugasong, Belison, Hamtic, 

San Joaquin, Tibiao, Sebaste, Banga, Batan, Balete, Makato, Tangalan, Libertad, Malay, Buruanga, 

Nabas ve Carles. Roxas City ve İloilo adanın en büyük kentleridir. Yarım milyondan fazla insan 

barındıran İloilo adanın en büyük kültür, ticaret, turizm, ulaşım ve iktisadi merkezidir. 

Panay Adasının batı bölgeleri daha yüksek ve dağlık, doğu bölgeleri ise daha çok ovalarla ve 

alçak tepelik sahalarla kaplıdır. Central Panay Sıradağları Panay’ın belkemiğini oluşturmakta ve 

adanın en uzun dağ silsilesi olup ada topraklarını ikiye bölmektedirler. Yaklaşık 2117 m. 

yüksekliğindeki Madja-as zirvesi, Panay Adasının en yüksek noktasıdır. Fakat kuşkusuz adanın en 

ünlü dağı Nangtud (2049 m) volkanıdır. Baloy (1909 m.), Tiran (1310 m.), Napulac (1258 m.), 

Sansanan (1237 m.), Tigbayot (1200 m.), Tambara (1159 m), Upao (1075 m.), Usigan (1051 m.) ve 

Balabac (1024 m.) adanın en yüksek zirveleri arasında yer alır. 

Orta Filipinlerdeki tüm adalarda olduğu gibi Panay’da da Subekvatoral-Muson iklimi 

görülmektedir. Ada genelindeki yıllık ortalama sıcaklık değerleri alçak yörelerde 27-28oC, yüksek 

yörelerde ise 25-26oC’dir. Mayıs ayında en yüksek sıcaklıklara ulaşılmaktadır ve bazen günlük 

sıcaklık ortalamaları 30-32oC’ye kadar ulaşmaktadır. Ocak ayında en düşük sıcaklıklara 

ulaşılmaktadır ve bazen günlük sıcaklık ortalamaları 15-17 oC’ye kadar düşmektedir. Deniz turizmi 

için en uygun dönem ise Ocak-Mayıs dönemidir. Ağustos-Kasım döneminde bazen şiddetli tropikal 

siklonlar ve tayfunlar görüldüğünden dolayı bu dönem turizm için pek tavsiye edilmez. Ada geneline 

düşen yıllık ortalama yağış miktarı özel konuma bağlı olarak 2000-2600 mm. arasında değişmektedir. 

Adanın yüksek batı yamaçlarında yıllık yağış miktarı 3000 mm.yi aşmaktadır. Örneğin Panay 

Adası’nın kuzeybatısında yer alan Caticlan kentinde en çok aylık yağış miktarı yaz döneminde, en az 

aylık yağış miktarı ise kış-ilkbahar döneminde düşmektedir. Caticlan kentinde en çok yağış Temmuz 

ayında (640 mm.) en az yağış ise Mart ayında (55 mm.) düşmektedir (Tablo 2).  

 

Tablo 2: Caticlan Kenti Sıcaklık ve Yağış Değerleri 

Ay Ortalama Maksimum 

Aylık Sıcaklık 

Ortalama Minimum 

Aylık Sıcaklık 

Aylık Yağış 

Ocak 30 °C 23 °C 155 mm 

Şubat 30 °C 23 °C 80 mm 

Mart 31 °C 24 °C 55 mm 

Nisan 32 °C 25 °C 65 mm 

Mayıs 33 °C 26 °C 255 mm 

https://mimirbook.com/tr/b6b4f3f9ca4
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Haziran 32 °C 25 °C 325 mm 

Temmuz 31 °C 25 °C 640 mm 

Ağustos 31 °C 25 °C 515 mm 

Eylül 31 °C 25 °C 440 mm 

Ekim 31 °C 25 °C 425 mm 

Kasım 30 °C 24 °C 370 mm 

Aralık 30 °C 24 °C 245 mm 

 

Panay Adası’nda kısa boylu ve nehir ulaşımına müsait olmayan çok sayıda akarsu vardır.  Panay 

ırmağı 152 kilometre uzunluğu ile Panay Adası’nın en uzun akarsuyudur. Özetle, Filipinler 

Cumhuriyeti sınırları içinde Panay adında hem bir eyalet hem bir şehir hem bir ada hem bir körfez 

hem de bir akarsu yer almaktadır. Aklan, Panay, Sibalom, Cangaranan, Helor ve İloilo adanın en uzun 

ırmaklarını oluşturur. Ayrıca, Nabay, Napaan, Jalo, Mambusao, Maayon, Alnagan, Baog, Bitadton, 

Lajab, Hilopok, Zibala, Asisig, Badbaran, Marayo, Bongo, Ipayo, Bacong, Naurina, Paliwan, 

Bugang, Paningayan, Bulandao, Nabaoy, Tagaroroc, Languyon, Toledo, Ibajay, Aklan, Tangalan, 

Kangaranan, Balabango, Carit-an, Tibiao, Makato ve Dumga akarsuları Panay Adası’nın kuzey 

kesimlerinde yer alan önemli ırmaklara örnektirler. Cagaranan, İpayo, Sibalom, Lawigan, Cataan, 

Tiolas, San Rafael, Oyungan, Bacauan, Tumagbok, Guimbal, Siuaragan, Dapuyan, Bakhawan, 

Aganan, Tigum, Jalaur, Teodoro  ve Suague akarsuları ise Panay Adası’nın güney kesimlerinde yer 

alan önemli ırmaklara örnektirler. Panay Adası sınırları içinde yer alan en büyük akarsu deltasını 

Panay ırmağı oluşturur. Bu akarsuların büyük bir bölümünde tatlı su balıkçılığı, tarımsal sulama ve 

rekrasyon faaliyetleri yapılırken hiçbir akarsuda nehir ulaşımı yapılmaz. Panay göl bakımından 

zengin bir ada değildir. Özellikle adanın bazı kıyı kesimlerinde irili ufaklı bazı lagün gölleri dikkat 

çekmektedir. Danao, Bito ve Tinagong adanın en büyük gölleridir. 

Panay Adası’nda güçlü sanayi şirketleri olmadığı gibi büyük endüstri çeşitliliği de yoktur. Az 

sayıda gıda, kâğıt, tekstil, şeker ve orman ürünleri fabrikaları faaliyet göstermektedir. Bitkisel üretim, 

hayvancılık ve balıkçılık adanın neredeyse her bölgesinde yaygındır. Hindistan cevizi, mısır, pirinç 

ve muz Panay Adası’nda en yaygın yetiştirilen tarımsal ürünlerdir. Adadaki ekili-dikili arazilerinin 

yarısından fazlasında çeltik tarımı yapılır.  

3. Panay Adasının Turizm Çekicilikleri ve Turizm Potansiyeli 

Panay Adası şimdilik Borocay kadar ünlü, Luzon kadar büyük, Koron kadar popüler ve  

Palawan kadar güzel ve etkileyici değildir. Yurt dışından gelen ziyaretçilerin Filipinler ile ilgili 

yaptıkları tercih sıralamasında Panay genelde ilk beş ada arasında yer almasa da turizm çeşitliliğin 

çok olması, uygun fiyatlı otel ve turistik tesis sayılarının fazla olması, yapılacak rekreasyon 

faaliyetlerinin ve ziyaret edilecek turizm merkezlerinin sayıca fazla olması son yıllarda bu adaya 

gelen turist sayısında önemli artışlara neden olmuştur. Yakın gelecek de Panay Adası’nın sahip 

olduğu turistik değerler bilindikçe Filipinler’in en meşhur adalarından birisi olacaktır. 

Gizemli mağaralar, yüksek şelaleler, temiz plajlar, yüksek dağlar, şifalı kaplıcalar, biyolojik 

çeşitliliği yüksek milli parklar, saklı koylar, soğuk su kaynakları, yoğun mangrov ormanları, botanik 

parklar, tarihi inanç merkezleri, zengin bitki ve hayvan tür çeşitliliği ve yüzlerce balık çeşitliliğine 

sahip olan mercan kayalıkları Panay Adası’nın başlıca turizm çekicilikleridir. Mindoro Adası ile ünlü 

Boracay adasına yakın olması, ayrıca Negros, Bantayan, Guimares, Cebu, Tablas, Sibuyan ve 

Romblon Adaları ile feribot bağlantılarına sahip olması Panay için hem turizm hem ulaşım 

bakımından büyük bir avantaj sağlamaktadır. Filipinler ülkesi ve Panay Adası sahip olduğu doğal 

çekicilikler yanında etnocoğrafya açısından sahip olduğu farklı kültürel zenginlikleri bakımından da 

turistik çekiciliklere sahiptir. Ülke ve Panay Adası’nda yılın belirli günlerinde düzenlenen festivaller 

gerek Filipinler ülkesinin çeşitli bölgeleri gereksede ülke dışından bir çok turistin ilgisini 

çekmektedir. 

Panay Adası’nı ziyaret eden turistler mutlaka Pangihan Mağarasını, Hurum-Hurum (Basang) 

mineral su kaynaklarını, adanın güneydoğusunda yer alan Nadsadjan Şelalesi ile adanın 

kuzeybatısında yer alan Javili Şelalesini ziyaret etmeleri önerilir. Panay’ın kuzeydoğusundaki 

kıyılara sadece 2-3 kilometre uzaklıkta olan Borocay Adası, Kalibo kenti yakınlarındaki “Bahavan 
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Hayvanat Bahçesi” ve Roxas ile Calibo kentleri arasında yer alan Rain Forest Botanical Garden’ 

mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında gelir. Yerli ve yabancı ziyaretçilere açık olan 

Bulabog Putian Milli Parkı, Sibalom Tabiat Parkı, Nortwest Kuzeybatı Panay Yarımadası Tabiat 

Parkı, Isla Mangrove Reserve ve Managopaya Şelalesi Doğa Koruma Alanı Panay Adası’nın en 

büyük ve turizm bakımından en önemli koruma alanlarıdır (Harita 3).  

Kalibo kenti yakınlarında yer alan Bakhawan Ecopark, Consepcion kenti yakınlarındaki 

Silagon Mangrove Eco-park ve Casay kenti yakınlarındaki Cresta de Gallo Municipal Park her yıl 

binlerce turist tarafından ziyaret edilen turizm merkezleridirler. Adanın kuzeybatısında Nabas kenti 

yakınlarındaki Basang Cold Spring Resort, Hurom-Hurom Cold Spring Resort ve Fernvalley Cold 

Spring Resort yerli halkın ve ziyaretçilerin yüzme, serinleme ve piknik yapmak için en sık tercih 

ettikleri turizm merkezlerin başında gelirler. Panay adasının güneydoğusunda Lawigan kentinin 

kuzeyinde yer alan Igbiga National Park ve Jalaur vadisinin hemen kuzeyinde yer alan Bulabog 

Putian National Park adanın en önemli doğa koruma alanlarının başında yer alırlar.  Ayrıca, Banate 

kentinin kuzeyinde yer alan Managopaya ve Nagpana şelaleleri Panay adasının en ilgi çekici doğal 

güzelliklerin başında gelirler.  

Panay büyük bir alana sahip olduğundan dolayı ada da 5 havalimanı hizmet vermektedir. Panay 

Adası’nın batı kıyılarında ve San Jose kenti yakınlarında yer alan “Evelio Javier Airport”, adanın 

kuzeybatı kesimlerinde ve Kalibo kenti yakınlarında yer alan “Kalibo International Airport”, adanın 

kuzey kesimlerinde ve Roxas City yakınlarında yer alan “Roxas Airport”, adanın kuzeybatısında 

Caticlan kenti yakınlarındaki “Arrivals Caticlan Airport”, adanın güneydoğu kıyılarında ve Santa 

Barbara kasabası yakınlarında yer alan İloilo “International Airport”, Panay adasının en büyük 

havalimanlarıdırlar. Kaliteli konaklama tesisi bakımından Panay komşusu Borocay kadar şanslı 

değildir. Panay adasında en fazla konaklama tesisi ve en yüksek otel yoğunluğu aşağıdaki yörelerde 

görülmektedir  

• Iloilo City – Tigbauan - Miagao  yöresinde,  

• Caticlan – Malay – Buruanga yöresinde, 

• Libertad - Pandan yöresinde,  

• Kalibo - Tangalan – Ibajay yöresinde, 

• Roxas City yöresinde,  

• San Jose – Belison yöresinde, 

• Pilar – Carles – Estancia yöresinde. 
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Harita 3. Panay Adası Turizm Haritası 

 

Panay sınırları içinde farklı ölçekte ve farklı kalitede 150’den fazla otel ve konaklama tesisi yer 

almaktadır. Adadaki konaklama tesislerinin % 90’dan fazlası sahil kuşağında yer alması öncelikli 

olan deniz turizmi ile ilgilidir. Panay Adası’nda lüks beş yıldızlı otel sayısı yok denecek kadar azdır. 

Fakat kaliteli 3 ve 4 yıldızlı çok sayıda otel hizmet vermektedir. Aslında ada genelinde her bütçeye 

uygun konaklama tesisi kolaylıkla bulunabilir. Panay adasının en konforlu ve en popüler otelleri 

şunlardır: Bearland Paradise Resort, Injap Tower Hotel, Candice Lucy Hotel, Casa Tentay- Iloilo, 

Candice Lucy Hotel, MO2 Westown Hotel Iloilo, Hotel Del Rio, La Parola Orchids Beach Resort, 

GQ Plaza – Kalibo, OYO 236 Hotel Edmundo, Windy Willow's, Red Doorz Near Caticlan Airport, 

Zemkamps Chalet, Sea View Luxury Room, Adhara Eco Boutique Resort ve The Mansion. Özetle, 

Panay Adası’nda 20-25 civarında yüksek kalitede ve konforlu konaklama tesisi yer almaktadır. Bu 

kadar büyük yüzölçümüne ve bu kadar çok uzun deniz kıyısına sahip olmasına rağmen adadaki 

kaliteli otel sayısının çok yetersiz olduğu anlaşılmaktadır. Panay adasında ücretli ve ücretsiz olmak 

üzere yüzlerce plaj vardır. Aşağıdaki satırlarda adanın farklı bölgelerinde yer alan en önemli plaj ve 

oteller sıralanmıştır. 

Panay Adası’nda en popüler ve en kaliteli konaklama tesisleri şunlardır: Den Pasar Nasog Villa, 

Urban Sands Iloilo Hotel, Bearland Paradise Resort, Courtyard by Marriott Iloilo, Days Inn Iloilo, 

The Mansion, The Muse, Grand Xing Imperial, Hotel Del Rio, Espacio Verde Resort, Kapis Mansions 

Hotel, Richmonde Hotel Iloilo, Laorenza Residences, Red Doorz Plus near Gaisano Mall Kalibo, Red 

Doorz@Lawaan Roxas City, Red Doorz Premium near Health Centrum Banica, Kapıs Mansıons 

Hotel, Vistapaloma Beach Resort, White Beach Front and Cottages, Phaidon Beach Resort, Le Palme 

Beach Resort, Navarro Hotel, Union Beach A-Frames, Discover Boracay Hotel, Hotel BNL ve 

https://www.tripadvisor.ru/Hotel_Review-g298466-d8147233-Reviews-Richmonde_Hotel_Iloilo-Iloilo_City_Iloilo_Province_Panay_Island_Visayas.html
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Laorenza Residences (Tablo 3). Panay adasındaki lüks ve kaliteli konaklama tesislerinin büyük bir 

bölümü Iloilo, Libertad, Kalibo, Roxas City, Caticlan ve Pilar-Etancia yöresinde 

yoğunlaşmaktadırlar. Aşağıdaki satırlarda Panay adasının en çok yabancı turist ağırlayan en popüler 

turizm merkezleri alt başlıklar altında açıklanmıştır (Tablo 3). 

 

Tablo 3: Panay Adasının Başlıca Plajları, Otelleri ve Konaklama Tesisleri 

Courtyard by Marriott Iloilo Union Beach A-Frames Hotel Del Rio 

Paon Beach Club Solteo Beach Resort Bang-o Beach 

Shangrila Beach Resort San Antonio Resort Mambuguiao Beach 

Solina Beach Nature Resort Ortega’s Beach Resort Lambingan Beach 

Mel-Mar Beach Resort Marileert Inland Resort Pili Beach 

New Beach Head Resort Wasak-Wasak Beach Payton Beach 

Bora Bucay Beach Resort Jawili Beach Resort RJ Beach Resort 

Camanci Beach Resort Jaen Beach Resort Toledo Beach 

Baybay Beach Tangalan Sea Garden Resort Seaside Beach 

Bahari Beach Resort CRCI Beach Resort Kiera’si Palace 

Sampraguita Gardens Resort San Rogue Beach Lorenzville Resort 

Ob-ob Beach Resort Tessie Beach Resort Gibungan Beach 

Jawili Blue Starfish Resort Linda’s Beach Resort Ayagao Beach 

Marbuena Island Resort Marbuena Island Resort Sinogbuhan  

Don Felix Tupas Beach Resort Talisayan Beach Resort Siwaragan 

Intrupahan Beach Resort Tobog Beach Resort Masayo Beach 

Ember’s Place Beach Resort Marrios Beach Resort ORR Beach Resort 

Rosma Pebbled Cove Resort Maitea Beach Resort Calala Beach 

Bugnayan Marine Sanctuary Danilo’s Beach Resort Taringtin 

Magnificent Private Exclusive 

Beachfront 

Jamboo Beach Resort Arriel’s Point 

La Palme Beach Resort Hinugtan Beach Resort Aroma Beach 

Antique Viking Beach Resort Phaidon Beach Resort Ucoy Beach Resort 

La Parola Orchids Beach Resort Rosepoint Beach Resort Pandan Beach Resort 

Vista Veranda Balai Kalipay Beach Curvada Bathing Beach Nigumarville Resort 

Bangiban Beach Front Resort Angelo’s Beach Resort Unidos Beach Resort 

Grades Place Beach Resort Hofberd Beach Resort Tibiao Beach 

Hacienda Feliza Puntahagdan Beach 

Resort 

Hidden Beach Resort Barbaza Beach 

Siraan Hot Spring and Health Resort Kammea Beach Resort RJ Resort 

Dos Jihas Beach Resort Horao-Hurao Beach Beach View 

  

3.1. Bulabog Putian Milli Parkı    

Panay Adası’nın güneydoğusunda, Jalaur  vadisinin doğusunda, Passi kentinin güneyinde ve 

Dingle kentinin kuzeyinde yer alan Bulabog Putian Milli Parkı (Bulabog Putian National Park) İloilo 

eyalet sınırlarında yer alan en önemli doğa kuruma alanıdır. 14 Haziran 1961 tarihinde kurulmuş olan 

Milli Park 854 hektarlık yüzölçümüne sahiptir ve yaklaşık 40 kilometre genişliğindedir. Yoğun 

tropikal yağmur ormanlarıyla ve jeolojik kalıntılarıyla ünlenmiş olan park 1898'de Iloilo'da Filipin 

Devrimi'ni başlatan Lincud Cry'nin yeri olarak da bilinir. İloilo eyaletinin başkenti olan İloilo kenti 

parkın sadece 43 km. güneyinde yer almaktadır.   

Milli Parkın en ilgi çekici özelliği Bulabog Putian dağlarıdır. Bu dağların en yüksek zirvesi olan 

Putian doruğu 322 metrelik yüksekliği ile hem Milli Parkın hem de İloilo eyaletinin en yüksek 

noktasını oluşturmaktadır. Park sınırları içinde 30’dan fazla mağara yer almaktadır. Bu mağaralardan 

en ünlü olanlar şunlardır: Maestranza, Guiso ve “Lapuz Lapuz”. Maestranza mağarası, yaklaşık 

20.000 yarasanın yaşam alanı iken, Guiso Mağarası 18 farklı yarasa türüne ev sahipliği yapmaktadır. 
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İspanyol işgali döneminde Milli Parktaki mağaralar, Iloilo'daki devrimci ve özgürlükçü yerel 

kahramanlara ev sahipliği yapmışlar. Bu nedenle bu mağaralar botanik, zooloji, arkeoloji ve 

paleontoloji kadar ulusal tarih ve şanlı milli direniş açısından da büyük önem taşımaktadırlar. 

Mağaraların duvarlarında geçmişin savaş kahramanları tarafından yazılmış metinler, şiirler ve ünlü 

sözler yer almaktadır.  

Park sınırları içinde Moroboro su kaynağı, Bito Gölü, Darangkulan şelalesi ve Jalaur ırmağı 

üzerinde yer alan bir baraj gölü yer almaktadır. Bulabog Putian Milli Parkı çeşitli bitki ve hayvan 

türlerine ev sahipliği yapmaktadır. Filipin coucalları, iguanalar, maymunlar, kemirgenler, 

kaplumbağalar, güvercinler, sürüngenler ve yarasalar park içindeki en zengin çeşitliliğe sahip 

canlılardır. Bulabog Putian Milli Parkının hemen doğusunda yer alan Managopaya Şelalesi Tabiat 

Parkı Panay Adası’nın en güzel şelalelerinden biri olan Managopaya şelaleleri etrafında kurulmuştur. 

Managopaya şelalelerinin hemen doğusunda ise Nagpana şelalesi yer alır. Özetle, Bulabog Putian 

Milli Parkını ziyaret eden turistler birer doğa harikası olan bu iki şelaleyi mutlaka görmelidirler.  

Bulabog Putian Milli Parkının içinde ve çevresinde yer alan başlıca rekreasyon yerleri, kültür 

ve eğlence merkezleri, konaklama tesisleri ve turizm alanları şunlardır: Ephrathah Farms, Jade 

Energetic Paradise and Adventure Resort, Tabano's Pension House, Damires Hills Tierra Verde Farm 

Resort, Janiuay Public Plaza, Astorga Barangay Hall, Tipolo Barrio Hall, Melrose Inland Resort, 

Villa Luz Resort, Oyo 236 Hotel Edmundo, West Visayas State University, Mahanain Inland Resorts, 

Ompo Xima Beach, RGL Inland Resort, Kalingawan Picnic Area, Batuan Peoples Park, Ginoong 

Tawo Eco-Historical Park, Gines Garden Resort, Papa Doms Resort, APM Management - Kabas-an 

Park, Lambunao Public Plaza, Cabas-an Cold Spring, Moroboro Swimming Pool ve Nagpana 

Şelalesi. 

3.2.  Sibalom Tabiat Parkı 

28 Haziran 1990 yılında orman koruma alanı olarak kurulmuş olan Sibalon Parkı, 23 Nisan 

2000 yılında Tabiat Parkı (Sibalom Natural Park) statüsünü almıştır. Panay Adası’nın 

güneydoğusunda yer alan ve 5511 hektarlık alana sahip olan park, Antique eyalet sınırları içinde yer 

almaktadır. Sibalon Tabiat Parkı içindeki balta girmemiş yağmur ormanları Panay Adası’nın son 

bakir yağmur ormanlarından biri olarak kabul edilir. San Jose ve Sibalom kentlerinin doğusunda, 

Miagao ve San Joaquin kentini kuzeyinde yer alan tabiat parkı,  Sibalom ırmağının bazı akarsu 

kollarının kaynak yeridir. Özetle, Tabiat Parkı Sibalom kenti ve Sibalom ırmağının adını taşımaktadır.  

Dağlık ve engebeli araziler üzerinde yer alan park alanında yüksekliği 400 metreden fazla olan 

zirveler görülmemektedir. Palaypay, Congcong ve Poras dağları parkın en yüksek noktalarını 

oluşturmaktadırlar. Poras doruğu 395 metrelik yüksekliği ile Tabiat Parkının en yüksek noktasını 

oluşturmaktadır. Sibalon Tabiat Parkının San Jose kentine olan uzaklığı sadece 36 kilometre, Panay 

Adası’nın idari merkezi olan Iloilo kentine ise 140 km. uzaklıkta yer almaktadır. Yoğun tropikal 

ormanları dışında parkın en önemli özelliği bölgenin içme suyu ve sulama suyu ihtiyaçlarını 

karşılamasıdır. Tabiat Parkının içinde çok sayıda akarsuyun başlangıç noktası ve kolları yer 

almaktadır. Tabiat Parkının akarsuları 5500 hektardan fazla ekili dikili arazinin sulanmasını 

sağlamaktadırlar.  

Ormanlar, çalılıklar, meralar ve çayırlar parkın en yaygın bitki örtüsünü oluşturmaktadırlar. 

Tabiat Parkı sınırları içinde el değmemiş doğal ormanlar 672 hektarlık alan beşeri faaliyetler 

sonucunda değişime uğramış ormanlar ise 4223 hektarlık alan kaplamaktadırlar. Bir başka deyişle 

park alanı alçak ormanlar ve yüksek ormanlar olarak ayrılabilen yaklaşık 5000 hektarlık doğal 

tropikal orman barındırmaktadır. Akarsu vadilerindeki longoz ormanları parkın en ilginç doğal 

görüntüsünü oluşturmaktadırlar.  

Park alanı kemirgenler, kuşlar ve memeliler bakımından çok zengindir. Tabiat Parkı sınırları 

içinde 76 kuş türü barınmaktadır ve bunlardan 28’i endemik kuş türleridir. Park alanı içinde çok 

sayıda geyik, maymun, dağ domuzu, yılan, kelebek, kurbağa, baykuş, papağan ve kertenkele türleri 

görülür. Meraklı turistler park alanı içinde birbirinden güzel şelale, kanyon vadi, mağara, yayla ve 

doruk görebilirler. Park alanı özellikle dağ yürüyüşleri, piknik, alpinizm, kırsal turizm, ekolojik 

turizm, trekking gibi faaliyetlere çok müsait ortamlar sunmaktadır.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Antique_(province)


 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges of Innovative Science» Leipzig, Germany, March 06, 2022 

114 

Sibalon Tabiat Parkı sınırları içinde ve yakın çevresinde yer alan başlıca turizm çekicilikleri 

şunlardır: Danao gölü, Nadsadjan şelalesi, Igbaclag mağarası, Pula şelalesi, Sitio Magi, Baldan View 

Deck, Bato Sumpit Kayaları, Aningwan, Guiritsan şelaleleri, Igbaras Timberland, Cozalandia Inn, 

Strawberry Garden, Taripis dağı, Butuan şelalesi, Loboc dağı, Igcabugao mağarası, Dayhag Alanı, 

Sampanan şelalesi, Lagsakan şelalesi, Passi Bat mağarası, Igtalongon Public Plaza, Imbalayan 

Binanua-an İgbaras Resort, Erlinda's Inland Resort, Ice Station Villa Rosario, Teodoro vadisi, Bucari 

Pine Forest and Campsite, Hidden Mountain Resort, Pineridge Bucari Mountain Resort, Imoy 

şelalesi, Oyungan vadisi, Aranda's Hidden Spring, Deocampo's Inland Resort, Antique Pirinç 

Taraçaları, Villa Valderrama Mountain Resort, Igcoron dağı, Carangaran vadisi, Tinagong Dagat 

gölü, Montillano şelalesi, Mariit Eco-Park, Lambunao Public Plaza, Papa Doms Resort ve Maasin 

Watershed View Deck. 

 

Tablo 4: Panay Adasında Yer Alan Başlıca Turizm Çekicilikleri 

Managopaya Falls Milli Parkı Igbiga Milli Parkı White Beach 

Nortwest Panay Peninsula Tabiat Parkı   Sibalom Tabiat Parkı Antonla Beach 

Bulabog Putian Milli Parkı    Water World Iloilo Gigante Adası 

Igbangal Marine Sanctuary Smallville Complex loilo Müzesi 

Cata-an Cove Marine Sanctuary Cabugao Gamay Adası Baybay Plajı 

Tambi-Tambi Marine Sanctuary Pulupandan Adası Museo it Akean 

Bakhawan Eco-park and Research 

Centre 

The Molo Mansion Bantique Adası 

Camina Balay nga Bato Müzesi St Anne Parish Church Opao Zirvesi 

SM City Iloilo Alışveriş Merkezi Nelly's Garden Yapak Beach 

Santa Monica Parish Church St Joaquin's Church Jaro Cathedral 

Palina Greenbelt Ecopark Punta Bunga Beach Jawili Beach 

Iloilo Museum of Contemporary Art Sampaguita Gardens Diniwid Beach 

Tangke Saltwater Lagoon Santa Barbara Kilisesi Agho Adası 

Museum of Philippine Economic 

History 

Robinsons Place Roxas Malangabat Adası 

Sacred Heart of Jesus Heykeli Bugtong Bato Şelalesi Buruanga Beach 

Central Philippine University Sta. Monica Church Pavia Tambisaan Beach 

Ang Panubli-on Roxas City Museum Hurom-Hurom Cold Spring Danao Gölü 

Malumpati Cold Spring Bugang Akarsu Vadisi Tigis Şelalesi 

Culajao Mangrove Eco Park Miag-ao Katolik Kilisesi Hinulugan Şelalesi 

San Juan Nepomuceno Church Bulubadiangan Adası Seco Adası 

Hortus Botanicus Botanik Parkı Bucari Pine Forest Tulubhan Beach 

Maribert Inland Resort Rizal Monument Anıtı Batbatan Adası 

Jaime Cardinal Sin Monument Sibalom Natural Park Lolet's Eco Park 

Baroque Churches of the Philippines Bag-o-Sipol Island Lahab Mağarası 

Pangihan Mağarası Nasoraan Şelalesi Batuan Şelalesi 

Maanghit Mağarası Nagpana Şelalesi Imoy Şelalesi 

Sapsapon Mağarası Guiobatan Mağarası Kawa-Kawa Şelalesi 

Bulwang Şelalesi Igpasungaw Şelalesi Nabaoy Vadisi 

Ginoong Tawo Eco-Historical Park Pula Şelalesi Dapdap Beach 

Cabas-an Cold Spring Maestranza mağarası Guiso Mağarası 

Pandan Arboretum Park Darangkulan şelalesi Ignito Mağarası 

Basang Cold Spring Resort Blue Lagoon Gölü Sicogon Adası 

Katunggan It Ibajay Mangrove Ecopark Afga Waverock Formation Jawili Şelalesi 
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3.3. Kuzeybatı Panay Yarımadası Tabiat Parkı 

 Kuzeybatı Panay Yarımadası Tabiat Parkı (Nortwest Panay Peninsula Natural Park) 18 Nisan 

2002'de Filipinler Başkanı Gloria Macapagal Arroyo tarafından doğal park alanı ilan edilmiş ve 

bugün 120 km2’lik bir alan kaplamaktadır. Park alanı içinde Nabas, Malay, Buruanga, Libertad ve 

Pandan belediyelerine ait topraklar yer almaktadır. Panay Adası’nın kuzeybatısında yer alan park, 

Aklan ve Antique eyalet sınırları içinde yer almaktadır. Yoğun ormanlar, renkli flora - fauna ve zengin 

tatlı su kaynakları parkın en büyük zenginliğidir. Tabiat Parkı sınırları içindeki akarsular ve yer altı 

kaynakları çevredeki yerleşmelerde yaşayan 100000’den fazla insana içme suyu ve sulama suyu 

sağlamaktadır. Dünyanın en meşhur adalarından biri olan Borocay’daki tüm oteller ve turistik 

işletmeler bu alandan su sağlamaktadırlar. Engebeli dağlık araziler, yoğun yağmur ormanları, ulaşım 

altyapısının gelişmemiş olması ve büyük kentlerden uzaklık tabiat parkının seyrek nüfuslu ve ıssız 

kalmasını sağlamıştır. Küçük kırsal yerleşmeler dışında park sınırları içinde kasaba veya kent yer 

almamaktadır.  

Tabiat Parkının doğusunda Nabas ve Ibajay kentleri, güneyinde Pandan ve Libertad kentleri, 

batısında Buruanga ve Malay kentleri, kuzeybatısında ise Borocay adası ile Godofredo Ramos 

Havaalanı yer almaktadır. Park alanı bölgenin adeta su bölümü çizgisini oluşturarak, farklı 

akarsuların farklı yönde akmalarını belirlemektedir. Bölgenin en önemli akarsuları bu park 

sahasından kaynağını alarak eğimli vadiler çizerek sularını okyanusa boşaltmaktadırlar. Nabaoy, 

Napaan, Toledo, Tagaroroc, Bulando, San Roque, Buruanga, Bugang ve Naurina gibi ırmaklar Panay 

Kuzeybatı Yarımadası Tabiat Parkından kaynaklarını ve kollarını toplamaktadırlar. Zengin flora ve 

fauna çeşitliliğine sahip olan Tabiat Parkının kuşkusuz en büyük zenginliği doğal tropikal 

ormanlarıdır. Tabiat Parkının el değmemiş yağmur ormanlarını korumak amacıyla Mart 2016’da 

Almanya Hükümeti başlatılan bir ekolojik proje çerçevesinde 4 milyon avro tutarında bir finansal 

destek sağlamıştır.   

Tabiat Parkı sınırları içinde yer alan ve mutlaka görülmesi gereken yerlerin başında şunlar gelir: 

Malumpati Cold Spring, Naranjo Water Park, Languyon River Vadisi, Nabas Wind Farm, Greene 

Solutions LLC, Baluon Cold Spring Resort, Mab-o Burnu, Pandan Arboretum Park, Blue Lagoon 

Gölü, Basang Cold Spring Resort ve Hurom-Hurom Cold Spring Resort. 

Panay Kuzeybatı Yarımadası Tabiat Parkı üç tarafı denizlerle çevrili büyük bir yarımadanın 

ortasında yer aldığından dolayı 20-30 km. çapındaki bir alanda çok sayıda plaj, rekreasyon alanı, otel 

ve eğlence merkezi yer almaktadır.   

Kuzeybatı Panay Yarımadası Tabiat Parkına yakın mesafede bulunan başlıca turizm 

çekicilikleri şunlardır: Villa Catalina, Toledo Beach - Bay Bay, Nabas Beach, Kitesurfing Philippines 

Blue Orange Ville Union Bay, Hangout Beach Resort, Casa Venicia, Happy Buddha River Retreat, 

Pangihan Mağarası, Palhi Resort, Den Pasar Nasog Villa, Magnificent Private Exclusive Beachfront 

Property, Jamboo Beach Resort, Marvel's Place, Hinugtan Beach Resort, White Beach Front and 

Cottages, Tuburan Cove Beach Resort, Wasak-Wasak Beach, Ignito Mağarası, Sapsapon Mağarası, 

Pucio Point, Pucio Fish Sanctuary, Tinigbas Libertad Antique, Ucoy Beach Resort, Sun Set View 

Resort and Restauran, Libertad Pandan Antique, San Roque Fish Sanctuary, YCCC’s Coconut Resort, 

Bunny's Beach Resort, Le Palme Beach Resort, Bugang Riverside Inn, Sto. Rosario Plaza, Rosepoint 

Beach, Pandan Beach Resort ve Terrace Bay Beach Resort. 

Panay yarımadasını ziyaret eden turistler mutlaka Pangihan Mağarasını da görmelidirler. Malay  

sınırları içinde, Malay  hemen güneyinde yer alan bu mağaralar zinciri, sekiz farklı yer altı 

boşluğundan oluşmaktadır. Pangihan Mağarası içindeki galerilerin toplam uzunluğu 275 metre 

civarındadır. Binlerce yarasa ve binlerce sarkıt ve dikit ziyaretçilere görkemli bir manzara 

sunmaktadır. Pangihan Mağarası Filipinler Cumhuriyetinin en ünlü mağaraların başında gelir ve 

içindeki karstik oluşumların yaşı 5 milyon yılını aştığından dolayı dünyanın dört bir yanından gelen 

speleoloji, jeomorfoloji ve jeoloji uzmanlarının ilgisini çekmektedir. Pangihan Mağarası yakınlarında 

yer alan Hurum-Hurum şifalı su kaynakları (Hurom-Hurom Cold Spring Resort) her yıl binlerce turist 

ağırlamaktadır. Özellikle yerli halk bu yer altı sularının bir çok hastalığı tedavi ettiklerine inandıkları 

için bir çok aile Hurum-Hurum’u düzenli olarak ziyaret etmektedir.  

3.4. Sicogon Adası 

https://en.wikipedia.org/wiki/Aklan
https://en.wikipedia.org/wiki/Antique_(province)
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Visayan denizinin batısında ve Panay Adası’nın kuzeydoğusunda yer alan Sicogon, çok küçük 

ama çok popüler ve güzel bir adacıktır. Bayas Adası’nın doğusunda, Calagnaan Adası’nın 

güneydoğusunda ve Gigante Adaları’nın güneybatısında yer alan Sicogon, Borocay Adası’nın rakibi 

olarak gösterilmektedir. Sicogon Adası’nın 100-200 metre doğusunda ondan çok daha küçük olan 

ıssız ve yerleşme barındırmayan Tumaguin Adası yer alır. Deniz çekilmesi durumunda Sicogon 

Adası’ndan yürüyerek Tumaguin Adası’na geçilebilir. Sicogon Adası, Calagnaan Adası’nın sadece 

800 metre güneydoğusunda ve Canas Adası’nın da 2-3 km. güneyinde yer alır.  

İdari yönetim bakımından Iloilo eyaletindeki Carles yerleşmesinin  bir parçası olan Sicogon 

Adası 1970’li yıllarda Filipinlerin en popüler adalarından biriydi. Fakat ülkedeki siyasi çalkantılar ve 

zamansız darbeler adanın popülaritesini azaltmış ve Borocay’ın yıldızının parlamasına yol açmıştır. 

Aslında bu şirin ve küçük ada onu ziyaret eden turistlere, beyaz kumlu uzun plajları, bütün yıl 

boyunca yemyeşil kalan tropikal ormanlarıyla, tertemiz okyanus sularıyla, ıssız ve huzurlu doğal 

ortamıyla kalabalık ve gürültülü Borocay’dan çok daha fazlasını sunmaktadır. 

Haziran 2012’de Filipinli yetkilileri tarafından kabul edilen bir yasayla Sicogon Adası’nın 

tekrar canlanması, alt yapının modernleşmesi ve yeni turizm yatırımlarına açılması kararlaştırılmıştır. 

9 Mayıs 2013 tarihinde “Sicogon Development Corporation” (SIDECO) yönetimi altında adanın 

kalkınması ve uluslararası bir turizm merkezi olabilmesi için 10 milyar dolarlık bir proje 

onaylanmıştır. Bu çok boyutlu projede adada beş yıldızlı lüks konaklama tesislerinin inşa edilmesi, 

turistik gemilerin yanaşabileceği bir liman ve yabancı turistlerin havayoluyla inebilecekleri 

uluslararası bir havalimanının yapılması planlanmıştır. Adadaki tropikal ormanları ve su kaynaklarını 

koruma altına alan SIDECO planına göre Sicogon Adası dünya çapında bir ekoturizm merkezi olarak 

gelişecek ve dünyanın dört bir yanından binlerce turist ağırlayacaktır.  

Batı Visayas adalar grubunda yer alan Sicogon Adası’nda kent ve kasaba yerleşmesi yoktur, 

sadece üç küçük köy vardır. Alipata, Buaya ve San Fernando adanın üç küçük kırsal yerleşmesidir. 

1160 hektarlık yüzölçümüne sahip Sicogon Adası’nda yaklaşık 6000 insan yaşamaktadır. Engebeli 

arazilere sahip olmayan adanın en yüksek noktasını 214 metre yüksekliğindeki Opao Tepesi 

oluşturmaktadır. Opao Tepesi’nden bakan bir kişi tüm adanın kıyılarını ve panoramik okyanus 

manzarasını görebilir. Coğrafi konum olarak Gigantes ve Concepcion takımadaları arasında yer alan 

Sicogon’u ziyaret eden turistler bir tekne kiralayıp bu komşu adalara günübirlik ziyaretler 

düzenleyebilir. Bayas, Canas, Isla Gigante ve Tulunaun Adaları günübirlik ziyaretler için en uygun 

seçenekleri oluşturmaktadırlar.  

Tropikal siklonlar ve tayfunlar Filipin adalarının korkulu rüyasıdır. Panay Adası’nı etkileyen 

Haiyan Tayfunu 8 Kasım 2013 tarihinde Sicogon Adası’nda çok büyük maddi zararlar vermiş, balıkçı 

limanını, havaalanını, yerleşim yerlerini, otelleri ve plajları tahrip etmiştir. Bu korkunç doğal felaket 

sonrasında 26 Kasım 2013 tarihinde Kanada hava kuvvetlerine ait olan uçaklarla ada halkına ilaç ve 

gıda yardımları sağlanmıştır. San Fernando köyü yakınında yer alan Sicogon Havaalanı şiddetli 

tayfundan sonra tekrar onarılmış ve 2018 yılından beri tekrar faaliyet göstermektedir. Bugün Sicogon 

Havaalanı ile başkent Manila arasında direkt uçuşların bulunması adaya gelen yabancı turistler için 

büyük bir avantaj sağlamaktadır. Panay adasının kuzeydoğu kıyılarında yer alan Estancia limanı ile 

Sicogon Adası arasında her gün birer kez olmak üzere feribot seferleri yapılmaktadır. Panay Adası 

ile Sicogon Adası arasındaki bu feribot seferleri yaklaşık 45 dakika sürmektedir. Özetle, Sicogon 

Adası’na gelecek yabancı turistler için havayolu ulaşımı ve deniz ulaşımı dışında başka bir ulaşım 

seçeneği yoktur.  

Sicogon Adası’nın en popüler plajı kuşkusuz 3500 metre uzunluğundaki Buaya Beach’tir. 

Palmiye ağaçları ile çevrili uzun beyaz kumsallar ve masmavi okyanus suları gelen yabancı turistleri 

derinden etkilemektedir. Buaya Beach’in orta kısımlarında “Nipa” adı verilen ve yerel mimariyi 

yansıtan küçük ve ucuz bungalo benzeri konaklama tesisleri yer almaktadır. Ekonomik tatil arayanlar 

için veya adada 2-3 geceleme yapacaklar için bu ucuz bungalolar uygun bir tercih olabilir. Dalgıçlık 

yapmak isteyenler Sicogon Adası ile adeta bitişik mesafede olan Tumaguin adasına gidebilirler. 

Meraklı dalgıçlar Tumaguin Adası’nın kayalık kıyılarında yüzlerce balık türü görebilirler.  

Sicogon Adası’nın kuzeybatısında ünlü Dapdap plajı yer almaktadır. Panay Adası’nın Estancia 

limanından feribot seferleri ile Sicogon Adasına gelen turistler ilk önce Dapdap plajını görecekler ve 
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yaklaşık 1 km. uzunluğundaki kumsaldan etkileneceklerdir. Sicogon Adası’nın doğu ve güney 

kesimleri insansız bakir doğal alanlarından oluştuklarından bu bölgelere pek turist gelmez.  

Filipinlerin en ünlü adası unvanını Borocay’a kaptıran Sicogon Adası eski şöhretini ve görkemli 

turizm başarılarını yeniden yakalamak istemektedir. Panay’ın gölgesinde kalan bu küçük ada, 

Filipinlerin en kapsamlı ekolojik turizm projelerinden birini 2013 yılında başlatmıştır. Ekolojik 

ortamı ve çevresel değerleri korumak, yerel halkla işbirliği ve betonlaşmamış mutlu bir ada 

oluşturmak bu turizm projesinin başlıca hedeflerini oluşturmaktadır. Bu küçük adanın bu hedeflere 

ulaşıp ulaşmadığını zaman denilen sihirli kavram elbette gösterecektir.  

3.5.  Butang Vadisi ve Jawili Şelaleleri 

Panay Adası’nın güneybatısında Antike eyaleti sınırları içinde yer alan Butang ırmağı tekne 

gezileri için adanın en uygun akarsularından biridir. Güzel doğal görünümlere sahip olan Butang 

Vadisi palmiye ağaçları, Hindistan cevizi ağaçları, meyve bahçeleri ve vahşi yaşam alanlarıyla 

turistlerin ilgisini çekmektedir. Akarsuyun kaynak bölgesinde yer alan yeraltı su kaynağı yerli 

halkının sıcak günlerde piknik ve serinleme alanı olarak kullanılmaktadır. Butang vadisi boyunca 

belirli bir ücret karşılığı yapılan tekne turları hem yörenin geleneklerini, kültürünü ve ekonomik 

faaliyetlerini tanıma açısından hem de bölgenin doğal güzelliklerini keşfetme açısından büyük yarar 

sağlamaktadır. Butang vadisini ziyaret eden turistler bu bölgede yer alan ve pirinç taraçalarından 

oluşan “Antique Rice Terraces”, görkemli Imoy şelalelerini, Igbaclag Mağarası’nı, Nadsadjan 

Şelalelerini ve Igcoron Dağı’nı mutlaka ziyaret etmeleri gerekir. Deniz tutkunları ise yakın çevrede 

yer alan Amihan Resort, Jen En Jun Beach Resort, La Parola Orchids Beach Resort ve Hidden Beach 

Resort plajlarından birini tercih edebilirler.  

Panay Adası’nın kuzeybatısında Aklan eyaleti sınırları içinde yer alan ünlü Jawili Şelaleleri 

adanın en ilginç doğal oluşumların başında gelirler. Tangalan kasabasının batısında yer alan Jawili 

Şelaleleri çok geniş alana yayılmış olup, çok sayıda şelaleyi, turistik tesisi ve piknik alanını 

kapsamaktadır. Kristal temizliğindeki serin ırmak suları şelale bölgesinde çok sayıda basamak, çok 

sayıda küçük şelale ve birkaç doğal havuz oluşturmaktadırlar. Tropikal ormanlarla çevrili ve müthiş 

bir görünüme sahip olan şelaleler Panay Adası’nın en ilginç doğal çekiciliklerin başında gelirler.  

Jawili Şelalelerini ziyaret eden turistler bu bölgede yer alan ve ilginç deniz aşınım şekillerinden 

oluşan “Afga Waverock Formation” alanını, Baybay Plajını, Tangalan vadisini, St. John Nepomucene 

Parish Katolik Kilisesini ve meşhur Jawili Plajlarını görmeleri gerekir. Ayrıca yine bu bölgede yer 

alan ve yoğun tropikal ormanlarından oluşan “Katunggan It Ibajay Eco-Park” sahası ile deniz 

kıyısındaki mangrov ormanlarından oluşan “Katunggan It Ibajay Mangrove Ecopark” alanını da 

mutlaka ziyaret etmeleri gerekir. Deniz kıyılarını ve plaj tatili tutkunları ise Jawili sahillerinde yer 

alan Devora Beach Resort, Ecologico Beach Resort, Green Meadows Beach Resort, Wassenaar Beach 

Resort veya Marianing Beach Resort plajlarından birini tercih edebilirler. Jawili şelalelerini ziyaret 

eden turistler bu bölgeye en yakın konaklama tesisi olan Jawili Falls Resort, The Wave Beach Resort 

veya Bangalow Palms Resort otellerinden birinde ekonomik fiyatla konaklama yapabilirler. Uygun 

iklim özelliklerinden dolayı Jawili Sahilleri 365 gün boyunca yerli ve yabancı turist ağırlamaya 

müsaittirler.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Borocay’ın gölgesinde kalan Panay, Filipinlerin en çok ziyaret edilen adalarından birisi 

olmadığı gibi ülkenin en popüler turizm merkezlerinden biri de değildir. Kalabalık Borocay 

sahillerinden bunalanlar, Sicogon Adası’ndaki otelleri pahalı bulanlar genelde Panay Adası’nı 

alternatif turistik mekân olarak görmektedirler. Bu nedenle Borocay Adası’na 3-4 kilometre mesafede 

bulunan Caticlan - Buruanga – Libertad – Pandan Bölgesi Panay’ın yeni parlayan tatil yıldızı olarak 

büyümesini ve gelişmesini sürdürmektedir. Aslında büyük yüzölçümüne, çok sayıda kent 

yerleşmesine, çok sayıda doğa koruma alanı ve turizm çekiciliğine, ayrıca çok sayıda turistik tesise 

ve otele sahip olmasına rağmen Panay turizm sektöründe istediği başarıyı yakalayamadığı 

söylenebilir.  

Panay Adası sınırları içinde 150’den fazla otel ve konaklama tesisi vardır ama bunlardan sadece 

20-25’i yüksek kalitede lüks oteller sınıfında yer almaktadırlar. Ada genelinde bazı bölgesel altyapı 
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sorunlarının devam etmesi, bazı yörelerde ulaşım aksamalarının ve trafik sorunlarının görülmesi, bazı 

bölgelerde kısıtlı elektrik ve internet bağlantıları, bazı bölgelerde yetersiz sağlık ve banka hizmetleri, 

ayrıca ada genelinde yetersiz lüks konaklama tesisi Panay Adası’nda turizm gelişimini olumsuz 

etkileyen en önemli etkenlerdir. Fakat tüm bu sorunlara ve olumsuzluklara rağmen adanın bazı 

olumlu turizm yanları da vardır. Bu avantaşlar adanın gelecekte çok ilgi gören bir mekan olmasına 

katkı sağlayacak zenginliklerdendir. 

 Turizm coğrafyası penceresinden bakıldığında Panay adasının beş temel olumlu özelliği 

vardır: 

✓ Ada sınırları içinde çok sayıda ecopark, mangrov ormanı, akarsu vadisi, tabiat parkı ve doğa 

koruma bölgesinin olması. 

✓ Ada sınırları içinde mağara, lagün, falez, plaj, şifalı su kaynağı, mercan resifi, şelale gibi çok 

sayıda ilginç doğal oluşumlarının yer alması. 

✓ Panay Adası hem ilginç jeomorfolojik ve hidrografik oluşumlarıyla hem endemik bitki ve 

hayvan türleriyle hem de zengin tarihsel-kültürel mirasıyla turistlerin ve bilim uzmanlarının dikkatini 

çekmesi.  

✓ Negros, Mindoro, Guimaras, Bantayan ve Tablas gibi adalara yakın mesafede bulunması ve 

bu adalarla feribot bağlantılarının olması.  

✓ Ada sınırları içinde kırsal turizm, deniz turizmi, ekoturizm, çiftlik turizmi, mağara turizmi, 

sualtı dalış turizmi,  botanik turizmi, yayla turizmi, inanç turizmi gibi farklı turizm tiplerinin aynı 

anda görülmesi; ayrıca yamaç paraşütü, yaban hayatı gözlemciliği, deniz sörfü, bisiklet turları,  

kampçılık, doğa yürüyüşü (trekking), dağ tırmanışı, tatlı su balıkçılığı ve sportif dalgıçlık gibi 

rekreasyon faaliyetlerinin yaygın olması.     
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Öz 

Mimaropa Bölgesi, Filipin adalarının merkezi ve batı kesimlerinde yer almaktadır ve bu bölge 

Romblon, Palawan, Marinduque, Doğu Mindoro ve Batı Mindoro eyaletlerini kapsamaktadır. Luzon 

Adalar Grubu içindeki Romblon eyaleti, Mimaropa Bölgesinin en kuzeydoğu adalarını 

kapsamaktadır. Romblon eyaleti coğrafi sınırlar bakımından 14 adayı ve çok sayıda küçük adacığı, 

idari özellikler bakımından ise 17 ilçeyi ve 219 yerleşmeyi kapsamaktadır. Bu çalışmada, Romblon 

eyaletinin en büyük adaları olan Sibuyan, Tablas ve Romblon’un coğrafi özellikleri ve turizm 

potansiyeli tartışılmıştır. Ayrıca bu araştırmada bu üç adanın coğrafi konumu, doğal ve beşeri 

özellikleri irdelendiği gibi turizm çekicilikleri, turizm sorunları ve başlıca turistik özellikleri de kısaca 

ele alınmıştır. Çalışmanın sonuç kısmında adaların başlıca turizm avantajları ve dezavantajları 

açıklanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Filipinler Cumhuriyeti, Turizm Coğrafyası, Sibuyan Adası, Tablas Adası, 

Romblon Adası, Romblon Eyaleti  

 

Abstract. The Mimaropa Region is located in the central and western parts of the Philippine 

islands, which covers the states of Romblon, Palawan, Marinduque, East Mindoro and Western 

Mindoro. Romblon province, within the Luzon Islands Group, covers the northeasternmost islands of 

Mimaropa Region. Romblon province covers 14 candidates and numerous small islands in terms of 

geographical boundaries, and 17 districts and 219 settlements in terms of administrative 

characteristics. In this study, the geographical characteristics and tourism potential of Sibuyan, Tablas 

and Romblon, the largest islands in romblon province, were discussed. In addition, the geographical 

location, natural and human characteristics of these three islands are examined in this research, as 

well as tourism attractiveness, tourism problems and main tourist attractions are briefly discussed. In 

the conclusion of the study, the main tourism advantages and disadvantages of the islands are 

explained. 

Keywords: Republic of the Philippines, Tourism Geography, Sibuyan Island, Tablas Island, 

Romblon Island, Romblon Province 

 

Giriş. Filipinler Cumhuriyeti, 17 bölgeden oluşan ve kara komşusu olmayan dünyanın en 

büyük adalar ülkelerinden biridir (Harita 1). Region IV–“B” olarak işaretlenen Mimaropa Bölgesi, 

Filipin adalarının merkezi ve batı kesimlerinde yer almaktadır ve bu bölge Romblon, Palawan, 

Marinduque, Doğu ve Batı Mindoro eyaletlerini kapsamaktadır (Harita 2). Luzon adalar grubu içinde 

yer alan bölge, Filipinlerin coğrafi merkezini barındırmaktadır. Mimaropa bölge sınırları içinde 5 

eyalet, 71 ilçe ve 1459 yerleşme yer almaktadır. Marinduque, Romblon, Doğu Mindoro ve Batı 

Mindoro eyaletleri ülkenin orta kesimlerinde yer alırken, Palawan eyaleti ülkenin batı kesimlerinde 

uzanmaktadır. Mimaropa, adını bölgeyi oluşturan eyaletlerin ilk harflerinin birleşmesinden almıştır: 

Mİndoro, MArinduque, ROmblon ve PAlawan. Balıkçılık, ormancılık, bitkisel üretim, turizm, 

hayvancılık, madencilik, meyvecilik ve mermercilik bölgenin en gelişmiş iktisadi kollarıdır. 



 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges of Innovative Science» Leipzig, Germany, March 06, 2022 

121 

17 Mayıs 2002 tarihine kadar bölgedeki adalar bugün var olmayan “Güney Tagal Bölgesi” 

içinde yer almaktaydı. Bu nedenle bölgenin bazı yörelerinde hala Güney Tagal Adaları terimi 

kullanılmaya devam etmektedir. 17 Mayıs 2002 tarihinden sonra “Güney Tagal Bölgesi” dağıtılıp 

yerine Mimaropa Bölgesi kurulduğundan dolayı bölgenin resmi kuruluş tarihi 17 Mayıs 2002 olarak 

kabul edilmektedir. Luzon Adalar Grubu içinde yer alan Mimaropa Bölgesinin başkenti Mindoro 

adasının kuzeydoğusunda yer alan Calapan kentidir. Yüzlerce adayı kapsayan bölgenin toplam alanı 

29 621 km2 olup bugün 3 milyonu aşan nüfusa sahiptir (Tablo 1). Hem yüz ölçümü hem de nüfus 

bakımından bölgenin en büyük eyaleti Palawan iken en küçük eyaleti Marinduque’dir. Mimaropa 

Bölge sınırları içinde Palawan en seyrek nüfuslu (66 kişi/km2), Marinduque ise en yoğun nüfuslu 

eyalettir (237 kişi/km2) (Tablo 1). Özetle Mimaropa, Filipinlerin en az nüfus barındıran ve en seyrek 

nüfuslu bölgelerinin başında gelir. 

Luzon Adalar Grubu içindeki Romblon eyaleti, Mimaropa Bölgesinin en doğu adalarını 

kapsamaktadır. Romblon eyaleti, coğrafi sınırlar bakımından 14 adayı ve çok sayıda küçük adacığı 

kapsamaktadır. İdari özellikler bakımından ise eyalet, 17 ilçeyi ve 219 yerleşmeyi barındırmaktadır. 

Eyaletin yüz ölçümü 1533 km2 olup eyalet sınırları içinde 300 000’den fazla insan yaşamaktadır. 

Romblon eyalet topraklarındaki ortalama aritmetik nüfus yoğunluğu yaklaşık 200 kişi/km2’dir.  

Tablas, Sibuyan ve Romblon (Harita 3), Romblon eyaletinin en büyük adalarıdır. Carabao, 

Gabangahan, Banton, Cabahan, Simara, Maestre de Campo eyalet sınırları içinde yer alan orta 

büyüklükteki adalardır. Ayrıca eyalet sınırları içinde Lugbon, Cobrador, Bangug, Alang, Lintian, 

Agdapdap, Bagasina, Manamoc, Pez, Gresta de Gallo, Gasing, Molo, Alfonso XIII, Guindauhan, 

Bantoncillo ve Origon gibi küçük alanlı ama deniz turizmi açısından önemli işlevler taşıyan adacıklar 

da yer alır. Bu araştırmada, Romblon eyaletinin hem yüz ölçümü ve nüfus hem de turizm potansiyeli 

bakımından en büyük üç adası incelenecektir. 

Luzon Adalar Grubu içindeki Romblon eyaleti, Mimaropa Bölgesinin en doğu adalarını 

kapsamaktadır. Romblon eyaleti, coğrafi sınırlar bakımından 14 adayı ve çok sayıda küçük adacığı 

kapsamaktadır. İdari özellikler bakımından ise eyalet, 17 ilçeyi ve 219 yerleşmeyi barındırmaktadır. 

Eyaletin yüz ölçümü 1533 km2 olup eyalet sınırları içinde 300 000’den fazla insan yaşamaktadır. 

Romblon eyalet topraklarındaki ortalama aritmetik nüfus yoğunluğu yaklaşık 200 kişi/km2’dir.  

Tablas, Sibuyan ve Romblon (Harita 3), Romblon eyaletinin en büyük adalarıdır. Carabao, 

Gabangahan, Banton, Cabahan, Simara, Maestre de Campo eyalet sınırları içinde yer alan orta 

büyüklükteki adalardır. Ayrıca eyalet sınırları içinde Lugbon, Cobrador, Bangug, Alang, Lintian, 

Agdapdap, Bagasina, Manamoc, Pez, Gresta de Gallo, Gasing, Molo, Alfonso XIII, Guindauhan, 

Bantoncillo ve Origon gibi küçük alanlı ama deniz turizmi açısından önemli işlevler taşıyan adacıklar 

da yer alır. Bu araştırmada, Romblon eyaletinin hem yüzölçümü ve nüfus hem de turizm potansiyeli 

bakımından en büyük üç adası incelenecektir. 

 

 
Harita 1: Filipinler Cumhuriyeti Lokasyon Haritası 
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Harita 2: Filipinler Cumhuriyeti İdari Bölgeler Haritası 

 

Romblon eyaletindeki adalarda nemli subekvatoral iklim görüldüğünden dolayı her ay sıcaklık 

ve nem değerleri yüksektir. Bölge kıyılarındaki yıllık deniz sıcaklık ortalamaları 23 ile 28oC arasında, 

deniz suyu tuzluluk oranları ise binde 32 ile 33 arasında değişmektedir. Adalara düşen yıllık yağış 

miktarları özel konuma bağlı olarak 2400 ile 3400 milimetre arasında, aylık maksimum ve minimum 

ortalama sıcaklıklar ise 22 ile 32oC arasında değişmektedir. Sıklıkla tropikal siklonlara maruz kalan 

adalarda, gel-git genliği 2 metreyi aşmaktadır. Romblon Adasında en az yağış Ocak-Mart döneminde, 

en fazla yağış ise Haziran-Aralık döneminde düşmektedir (Tablo 2). Romblon eyaletindeki adalarda 

deniz turizmi için en uygun dönem Ocak-Mayıs dönemidir, çünkü bu dönemde hem tropikal siklon 

olasılığı hem de yağış miktarları azalmaktadır. Bu küçük adalarda Temmuz-Kasım döneminde bazen 

şiddetli tropikal siklonlar ve tayfunlar görüldüğünden dolayı bu dönem deniz turizmi için pek uygun 

değildir. 

 

Tablo 1: Mimaropa Bölgesindeki Eyaletlerin Merkezleri, Nüfus ve Nüfus Yoğunlukları, 

Yüzölçümleri ve İlçe Sayıları (2015 Yılı) 

Eyalet 

Adı 

Eyalet 

Merkezi 

Eyalet 

Nüfusu 

Eyalet 

Yüz 

ölçümü 

(km2) 

Eyalet 

Nüfus 

Yoğunluğu 

(kişi/km2) 

Eyaletin 

Kapsadığı 

İlçe Sayısı 

Doğu Mindoro Calapan 785602 4 364,7 179 14 

Batı Mindoro Mamburao 452971 5 879,9 77 11 

Marinduque Boac 227828 959,3 237 6 

Palawan P. Princesa 994340 14 896,3 66 23 

Romblon Romblon 283930 1 355,9 209 17 

Mimaropa 

Bölgesi 
Calapan 2963360 29 621 93 71 

 

Romblon eyaletindeki adalarda nemli subekvatoral iklim görüldüğünden dolayı her ay sıcaklık 

ve nem değerleri yüksektir. Bölge kıyılarındaki yıllık deniz sıcaklık ortalamaları 23 ile 28oC arasında, 

deniz suyu tuzluluk oranları ise binde 32 ile 33 arasında değişmektedir. Adalara düşen yıllık yağış 
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miktarları özel konuma bağlı olarak 2400 ile 3400 milimetre arasında, aylık maksimum ve minimum 

ortalama sıcaklıklar ise 22 ile 32oC arasında değişmektedir. Sıklıkla tropikal siklonlara maruz kalan 

adalarda, gel-git genliği 2 metreyi aşmaktadır. Romblon Adasında en az yağış Ocak-Mart döneminde, 

en fazla yağış ise Haziran-Aralık döneminde düşmektedir (Tablo 2). Romblon eyaletindeki adalarda 

deniz turizmi için en uygun dönem Ocak-Mayıs dönemidir, çünkü bu dönemde hem tropikal siklon 

olasılığı hem de yağış miktarları azalmaktadır. Bu küçük adalarda Temmuz-Kasım döneminde bazen 

şiddetli tropikal siklonlar ve tayfunlar görüldüğünden dolayı bu dönem deniz turizmi için pek uygun 

değildir. 

 

 
Harita 3: Romblon Adası ve Yakın Çevresinin Lokasyon Haritası 

 

Tablo 2: Romblon Adası Aylık Maksimum ve Minimum Sıcaklık ve Aylık Ortalama Yağış Değerleri 

Tablosu 

Aylar 

Aylık Ortalama 

Maksimum 

Sıcaklık 

(oC) 

Aylık Ortalama 

Minimum 

Sıcaklık 

(oC) 

Aylık Toplam 

Ortalama Yağış 

Miktarı (mm) 

Ocak 29 22 100 

Şubat 29 22 50 

Mart 30 23 50 

Nisan 31 25 65 

Mayıs 32 25 130 

Haziran 31 25 230 

Temmuz 30 24 265 

Ağustos 30 24 215 

Eylül 30 24 250 

Ekim 30 24 325 

Kasım 30 24 255 

Aralık 29 23 210 
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Aşağıda, Romblon eyaletinin en büyük adaları olan Sibuyan, Tablas ve Romblon’un coğrafi 

konumu, doğal ve beşeri özellikleri, turizm kaynakları, turizm sorunları ve turizm potansiyeli ayrı 

ayrı ada bazında tartışılmıştır. 

Sibuyan Adasının Coğrafi Konumu ve Genel Coğrafi Özellikleri 

Filipin takımadalarının orta kesimlerinde yer alan Sibuyan, onu çevreleyen Luzon, Panay ve 

Masbate adalarına göre hem daha küçük alana sahip hem de daha az nüfus barındırmaktadır. Sibuyan 

Denizinde yer alan ve onun adını taşıyan ada, Romblon eyaletinde yer alır ve Filipinler 

Cumhuriyetinin 23’üncü en büyük adasıdır. Panay Adasının kuzeyinde, Luzon Adasının güneyinde, 

Burias Adasının güneybatısında, Masbate Adasının batısında, Romblon ve Tablas adalarının 

doğusunda yer alan Sibuyan Adası,  29 km. genişliğinde ve 17 km. uzunluğundadır. Adanın yüz 

ölçümü sadece 465 km.2 olup, küçük ama geniş tropikal ormanlara sahiptir (Tablo 3). Aslında 

Sibuyan, Romblon eyaleti sınırları içinde en geniş ormanlık arazilere ve en geniş doğa koruma 

alanlarına sahip adadır. Bu nedenle doğal çevre kaynaklarının ve bakir tropikal ormanlarının 

korunması ve yaşatılması ada halkı için yaşamsal öneme sahiptir.  

Çok dağlık ve yüksek bir ada olan Sibuyan’ın en yüksek noktası, Guiting-Guiting (2058 m.) 

zirvesidir. Filipinlerin en yoğun tropikal ormanlarına sahip olan Guiting-Guiting, aynı zamanda 

ülkenin en zor tırmanılan dağı unvanını taşımaktadır. Sibuyan, çok geniş ormanlık arazilere sahip 

olup, ayrıca çok yüksek ve engebeli bir ada olduğundan fazla nüfus barındırmaz. Ada sınırları içinde 

sadece 3 kent yer almaktadır. San Fernardo, 24 000’i aşan nüfusuyla adanın en büyük kentidir. Adanın 

güney ucunda yer alan “Azagra Airstrip” küçük uçaklara iniş imkânı veren adanın tek küçük 

havaalanıdır.  

Adanın toplam nüfusu 62 000’i aşmaktadır ve San Fernardo, Magdiwang ve Cajidiocan 

kentlerinin dışında adada başka bir şehir yer almaz. Ayrıca ada sınırları içinde hiçbir kentin nüfusu 

30 000’i aşmaz. Sibuyan Adası, bu üç kent dışında genelde kıyı kesimlerinde yer alan küçük 

kasabalara sahiptir. Bu küçük kasabalara örnek olarak Azagra, Otod, Alibagon, Tagulos, 

Marigondon, Tinimbuan, Cambalo, Danao, Campalingo, Cantagda, Silum, Ipil, Agsao, Agutay, 

Mabini, Agtiwa, Mabolo ve Espana gösterilebilir. Deniz kıyısında yer almayan kasabalara örnek 

olarak ise Dulangan, Lico, Oyan, Lumbang Este ve Lumbang Weste gösterilebilir. Özetle, Sibuyan 

Adasında 5-6 kasaba dışında bütün kasabalar ve kentler sahil kuşağında yer almaktadırlar.   

Sibuyan (1715 m.), Mayo’s Peak (1550 m.), Conico (1235 m.) ve Nailog (815 m.) adanın 

başlıca zirveleridir. Sibuyan, göl bakımından fakir bir adadır. Adanın en güney ucunda Azagra 

kasabası yakınlarında yer alan Lamao Gölü, adanın tek büyük gölüdür. Cantingas ve Espana, Sibuyan 

Adasının en uzun akarsulardır. Ipil, Olango, Ga-ong, Lumbang, Nailog, Tampayan ve Pawala, ada 

sınırları içinde yer alan diğer önemli akarsulara örnek gösterilebilir.  Adadaki tüm akarsular nehir 

ulaşımına müsait değildir. Ama tümü çok temiz ve kirlenmemiş berrak sulara sahiptir. Sibuyan 

kıyılarında ne büyük körfezler ne de büyük yarımadalar yer alır. Ama çok sayıda küçük koy ve burun 

görülmektedir. Adanın doğu kıyılarında yer alan Cajidiocan, adanın kuzey kıyılarında yer alan 

Magdiwang ve adanın güneybatısında yer alan San Fernando, Sibuyan kıyılarının en büyük 

koylarıdır. Ada topraklarının kabaca üçte biri (yaklaşık 140 km2) tropikal ormanlarla kaplıdır ve 

adanın orta kesimlerinde yer alan Guiting-Guiting Tabiat Parkı (157 km2) adanın en büyük ekolojik 

zenginliği ve en geniş orman koruma alanını oluşturmaktadır. Bir başka deyişle Sibuyan Adası, 

Filipinler’in en yeşil en doğal ve ekolojik olarak en korunmuş adalarının başında gelir.  

 

Tablo 3: Sibuyan Adasının Genel Özellikleri 

Yer Aldığı Adalar Grubu:   

Luzon Adalar Grubu 

Toplam Nüfus:                      

 62 000 kişi 

Yer Aldığı Eyalet: 

Romblon 

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu:   

 133 kişi/km2 

Yüz ölçümü:                          

465 km2 

En Yüksek Nokta:               

Guiting-Guiting  

En Büyük Yerleşmeler:                       

Magdiwang, Cajidiocan, Azagra, Otod, 

Alibagon, Tagulos, Marigondon, Tinimbuan, 

Cambalo, Danao, Campalingo, Cantagda, 
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(2058 m.) Silum, Ipil, Agsao, Agutay, Mabini, Agtiwa, 

Mabolo, Espana, Dulangan, Lico, Oyan. 

Matematik Konum:  

12o 16’ – 12o 31’ Kuzey enlemi ve 122o 25’ - 

122o 42’ Doğu boylamı. 

En Uzun Akarsu: 

Catingas 

En Büyük Göl: 

Lamao Gölü 

Doğa Koruma Alanı: 

Guiting-Guiting Tabiat Parkı  

En Büyük Kent: 

San Fernardo 

 

Sibuyan Adasının Turizm Potansiyeli 

Yüksek biyolojik çeşitliliği ve yüzlerce endemik bitki türü ile tanınan Sibuyan Adası, doğa 

bilimciler tarafından Güneydoğu Asya'nın ve Filipinlerin “Galapagos Adaları” olarak bilinir. Sibuyan 

Adası zengin tür çeşitliliği, yüksek flora ve fauna yoğunluğu ve çok sayıda endemik canlıyı 

barındırması sonucunda dünyanın en zengin ve en ilginç yerlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 

Adada çalışan ekologlar, zoologlar ve biyologlar her yıl yeni canlı türleri keşfettiklerinden dolayı ada 

topraklarındaki hayvan ve bitki türlerinin kesin sayısını ortaya koymak çok zordur. Basit bir örnekle 

bunu açıklamaya çalışalım. Filipin doğa bilimleri uzmanlarının yaptıkları bir çalışmada 1 hektarlık 

orman alanında 1551 ağaç tespit edilmiş ve bu ağaçlardan sadece 123’ünün türünü ve adını bildikleri 

ve 54 ağaç türünün ise ada sınırları dışında yetişmediği ortaya çıkmıştır. Ada sınırları içinde yaklaşık 

700 vasküler bitki türü ve 131 kuş türünün yaşadığı bilinmektedir. Adada yok olma tehlikesiyle karşı 

karşıya olan çok sayıda sürüngen ve memeli hayvan yaşamaktadır. Bugün Guiting-Guiting Tabiat 

Parkı içinde yer alan tropikal ormanlar bazı uzmanlar tarafından gezegenimizin en yoğun bakir 

ormanları olarak kabul edilmektedir. Sibuyan Adası, bazı olumsuz ve trajik olaylarla da 

hatırlanmaktadır. Örneğin, 21 Haziran 2008 tarihinde Manila'dan Cebu'ya gitmek üzere yola çıkan 

“MV Princess of the Stars” isimli feribot, Sibuyan Adası açıklarında Fengshen tayfununun neden 

olduğu dev dalgalara yenik düşmüş ve kısa sürede batmıştır. 862 yolcusu bulunan feribottan sadece 

57 kişi kurtulmuştur. Sibuyan Adasının başlıca turizm çekicilikleri şunlardır: 

Guiting-Guiting Dağı 

Guiting-Guiting Dağına tırmanmak, Filipinlerin en cesur dağcıları için önemli bir sınavdır. 

Adanın en yüksek zirvelerine sahip olan bu dağların, Filipinli alpinistlerin ve dağcıların diğer zorlu 

zirvelere hazırlanmak için en popüler ama en zor hazırlık yeri olduğu söylenebilir. Filipinler hükümeti 

tarafından 1996 yılında Tabiat Parkı olarak ilan edilen Guiting-Guiting, 15265 hektarlık alana sahiptir 

ve dünyanın en yoğun tropikal yağmur ormanlarına sahip tabiat parklarından biridir. Bu dağların dik 

yamaçlarında ve el değmemiş ormanlarında birçok isimsiz bitki ve hayvan türüne rastlanabilir. 

Magdiwang kasabası ve Sanctuary Garden Resort, turistlerin, meraklı ekologların, gezginlerin ve 

dağcıların zirvelere yönelmeden önce son geceleme durağını oluşturmaktadır.  

Katingas Irmağı 

Katingas ırmağı Filipinlerin en temiz akarsularından biri olup, Sibuyan Adasında yaşayanların 

tatlı su ihtiyaçlarının %90'ını sağladığı bilinmektedir. Adanın en uzun ırmaklarından biri olan 

Katingas Vadisinde çok zengin flora ve fauna örnekleri vardır. Akarsuyun delta kısmı hariç diğer tüm 

kesimleri Guiting-Guiting Tabiat Park sınırları içinde yer almaktadır. Bu nedenle akarsu ve çevresi 

koruma altındadır. Özel izin alarak ve küçük bir ödeme yapılarak hem akarsu vadisi hem de Tabiat 

Park’a ziyaret izini alınabilir. Bakir ormanlar, yüzlerce ağaç, kelebek, kuş, balık, çiçek ve sürüngen 

görmek isteyenler için Katingas vadisi unutulmaz yaşantılar ve renkli sürprizler sunmaktadır.  

Bila-Bila Şelaleleri 

Adanın doğu kesimlerinde, Cajidiocan kenti yakınlarında yer alan Bila-Bila Şelaleleri, (Bila-

Bila Waterfalls)  Sibuyan’a gelen turistler için mutlaka ziyaret edilmesi gereken yerlerin başında yer 

almaktadır. Akarsu vadisinde 9 farklı katmandan oluşan basamaklar şeklindeki şelaleler, Sibuyan 

Adasının en ilginç doğal çekiciliklerinden birini oluşturmaktadır.  

Cataja ve Lambingan Şelaleleri 

Sibuyan Adasının kuzey kesimlerinde ve Magdiwang kenti yakınlarında yer alan Cataja 

Şelaleleri, (Cataja Falls) ana yollardan uzakta kaldığı için yabancı turistlerin pek ulaşamadıkları ve 
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görmedikleri doğal çekiciliklerin başında gelir. Magdiwang kentinin güneyinde ve Dulangan 

kasabasının doğusunda yer alan bu şelaleler grubunun en yüksek olanı 18 metreyi bulmaktadır. Kendi 

içinde irili ufaklı çok sayıda şelaleyi ve doğal havuzu kapsayan Cataja Şelaleleri, bu yöreyi ziyaret 

eden dağcıların sıklıkla dinlendikleri yerlerin başında gelir. Magdiwang kentinin doğusunda ve Silum 

kasabasının batısında daha küçük ama daha kolay ulaşılabilir bir şelale daha vardır: Lambingan 

Şelalesi (Lambingan Falls). Yerel yetkililere 50 pezo ödedikten sonra bu şelale alanını her turist 

ziyaret edebilir.  

-  

Harita 2: Sibuyan Adası Turizm Haritası 

 

Busay ve Dagubdub Şelaleleri 

San Fernando kenti yakınlarında yer alan Busay Şelalesi (Busay Falls) ve Dagubdub Şelaleleri, 

(Dagubdub Falls) Sibuyan Adasının diğer önemli doğal turizm çekiciliklerini oluşturmaktadırlar. 

Adanın güneybatı kesimlerinde yer alan bu şelaleler, kentleşme ve sanayileşmeden, fabrika ve ticaret 

merkezlerinden uzak, el değememiş temiz ve bakir doğal bir ortamda yer almaktadırlar. Ipil vadisinin 

yukarı kesimlerinde ve San Fernando kentinin 2-3 km. doğusunda yer alan Busay Şelalesi, görkemli 

görünümüyle nefesleri kesmektedir. Panangcalan Köyü yakınlarında yer alan Busay, Romblon 

eyaletinin en çok ziyaret edilen şelalelerin başında gelir.  

Cresta de Gallo Adası 

Sibuyan Adasına 45 dakika uzaklıkta olan Cresta de Gallo (Cresta de Gallo) Adacığı, yeterince 

keşfedilmemiş ıssız küçük bir volkanik adadır. Adanın göz kamaştırıcı beyaz kumsalları, renkli ve 

zengin sualtı yaşamı ile dolu mercan kayalıkları, şnorkel ya da tüplü dalış meraklıları için mükemmel 

dalış imkânları sunmaktadır. Sibuyan Adasının hemen güneyinde yer alan bu küçük volkanik adacık, 

meraklı gezginler, sessizlik ve huzur arayan turistler için müthiş fırsatlar sunmaktadır. Yaklaşık 5 

hektarlık alana sahip olan bu küçük adacık, çadır kurmak ve kamp yapmak için ideal doğal ortam 

sunmaktadır. Otel ve restoranlardan yoksun olan Cresta de Gallo adasının en meşhur plaj alanını, 

White Sand Beach oluşturmaktadır.  

Meşhur Plajlar ve Oteller 

Adanın kuzey kıyılarında ve Magdiwang kenti yakınlarında yer alan Magdiwang Plajı, Danao 

kasabası yakınlarındaki Canluay Plajı, Cajidiocan kenti yakınlarında yer alan Rowena’s Plajı, 

Sibuyan Adasının en popüler plajlarıdır. Ada sınırları içinde yerli ve yabancı turistlerin tercih ettikleri 

en popüler plajlar ve oteller şunlardır: Azagra Feeder Port, Free Spirit Light House Sibyuan Island, 

Rowena’s Beach Hotel, Chai Tea Cafe Pension House, Paddy's Place, Canluay Beach, Seabreeze Inn, 

R-Hub Inn, Roselle, Paddy's Place, The Bagumbayan Beach House, Magdiwang Beach, The Talisay 
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Garden. Treking ve doğa yürüyüşü sevenler mutlaka Cantingas ve Gaong Akarsu Vadisini ziyaret 

etmelidirler.   

Tablas Adasının Coğrafi Konumu ve Genel Coğrafi Özellikleri 

Sibuyan Denizinde ve Filipinlerin orta kesimlerinde yer alan Tablas Adası (Harita 4), 

Filipinlerin 17. en büyük adasıdır. Masbate, Sibuyan, Romblon ve Burias adalarının batısında, 

Mindoro Adasının doğusunda, Luzon ve Marinduque adalarının güneyinde, Boracay ve Panay 

Adasının kuzeyinde yer alan Tablas Adası, Tablas Boğazı ile Mindoro Adasından, Romblon 

Boğazıyla da Romblon Adasından ayrılır. Aslında Tablas, Sibuyan ve Romblon, Romblon eyaletinin 

en büyük adalarıdır ve tüm bu adalar Luzon Adalar Grubu içinde yer alır. Filipinler Takımadalarının 

orta kesimlerinde yer alan Tablas, bu üç ada arasında en büyük ve en kalabalık nüfusa sahip olanıdır. 

Adanın kuzey kıyılarında yer alan Calatrava ve Carmen, doğu kıyılarında yer alan Santa Maria, batı 

kıyılarında yer alan Odiongan, güney kıyılarındaki Santa Fe, Looc ve Guinbirayan Tablas’ın en büyük 

körfezleridir. Aslında Looc Körfezi dışında adada doğal liman yok denecek kadar azdır. Ayrıca 

adanın kıyılarında mangrov ormanları, dik falezler ve kayalıklar ile uzun kumsallar yaygındır. 

Tablas Adası sınırları içinde nüfusu 50 000’den fazla olan bir şehir yoktur. Santa Maria, 

Calatrava, San Agustin,  San Andres, Odiongan, Ferrol, Santa Fe, Alcantara ve Looc Tablas Adasının 

en büyük kentleridir. Romblon Adasının 12 km. batısında ve Mindoro Adasının yaklaşık 50 km. 

doğusunda yer alan Tablas Adası; Alcantara, Calatrava, Ferrol, Looc, Odiongan, San Agustin, San 

Andres, Santa Fe ve Santa Maria ilçelerini, yani toplam 9 ilçeyi kapsamaktadır. İspanyol dönemi 

öncesinde eski adı Osigon olan bugünkü Tablas Adasının yüz ölçümü 839 km2 olup, yaklaşık 180000 

kişilik toplam nüfus barındırmaktadır (Tablo 4). Adanın kuzeydoğusunda yer alan Mount Payaopao, 

Tablas Adasının en yüksek noktası olup sadece 665 metre yüksekliğe sahiptir. 

Tablas Adası çok fazla göle sahip değildir. Agmanic, Bagsik ve Madalac, adanın en büyük 

gölleridir. Adada az eğimli ve dar yataklı, kısa boylu akarsular görülmektedir.  Fakat ada sınırları 

içinde hiçbir akarsuyun uzunluğu 80 kilometreyi aşmaz ve hiçbir akarsu ulaşıma müsait değildir. 

Sonuç olarak, Tablas Adasının en büyük körfezi, en büyük kenti ve en uzun akarsuyun Looc adını 

taşıması ilginç bir toponimi örneğidir.  

Tablas Adasında hiçbir dağın yüksekliği 700 metreyi aşmadığından, çok engebeli ve yüksek 

dağlar adada yer almaz. Ada genelinde 200 ile 600 metre arasında yüksekliği olan tepelerin yaygın 

olduğu söylenebilir. Bitaogan (660 m.), Triple Peak (601), Progreso (545 m.), Lunas (422 m.), 

Kapihan (301 m.), Malbug (276 m.), Navitas (265) ve Calaton (255 m.) Tablas Adasının en yüksek 

tepelerini oluşturmaktadır. Tablas’ın kuzeydoğu ucunda yer alan Tablas Summit veya diğer adıyla 

Mount Payaopao, (665 m.) adanın en yüksek noktasıdır. 

 

Tablo 4: Tablas Adasının Genel Özellikleri 

Yer Aldığı Adalar Grubu:   

Luzon Adalar Grubu 

Toplam Nüfus:             

 180 000 

Yer Aldığı Eyalet: 

Romblon 

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu:   

215 kişi/km2 

Yüz ölçümü:                          

839 km2  

En Büyük Kent:                       

Looc 

En Yüksek Nokta:            

Payaopao (665 m.) 

Matematik Konum:  

12o06’ – 12o41’ Kuzey enlemi 

ve 121o54’ – 122o10’ Doğu 

boylamı. 

En Büyük Yerleşmeler:  

Santa Maria, Calatrava, Ferrol, San Agustin,  San Andres, 

Odiongan, Santa Fe, Alcantara ve Looc.  

En Büyük Göl: Tinagong Dagat 

En Uzun Akarsu: Looc 

 

Tablas Adasının Turizm Potansiyeli 

Tablas Adası gürültülü metropol kentlerden ve kalabalık turizm merkezlerinden uzak, seyrek 

nüfuslu, sakin ve huzurlu bir adadır. Bakir tropikal ormanlar, yüksek şelaleler, ilginç mercan 

oluşumları, zengin flora ve faunaya sahip doğa koruma bölgeleri, sessiz plajlar ve saklı koylar görmek 
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isteyenler Tablas Adasını ziyaret edebilirler. Adada yüzlerce benzersiz ve güzel doğal oluşum yer 

almaktadır. Tablas Adasının kıyıları genelde kireçtaşı kayalıkları, mangrov ormanları, güzel plajlarla 

ve temiz kumsallarla kaplıdır. Adanın kıyıları çok girintili çıkıntılı olduğundan dolayı yarımada ve 

körfez sayısı da fazladır. Santa Fe, San Roque, Alcantara, Guinbirayan, Tugdan, Bachavan, Santa 

Maria, Looc, Odiongan, Ferrol, Carmen, San Andres ve Calatrava, Tablas Adasının en büyük 

körfezleridir.     

 

 
Harita 4: Tablas Adası Lokasyon Haritası 

 

Yabancı turistler için Tablas Adasında görmeleri gereken en önemli turizm çekicilikleri 

şunlardır: Linao Ni Vecto Şelalesi, Calatrava Municipal Park & Museum, Looc Bay Marine Refuge 

and Sanctuary, Mainit Şelalesi, Bunsoran Marine Protected Area, Garing Şelalesi, Our Lady of 

Sorrows Parish Kilisesi, Bal-Ong Şelalesi, Tinagong Dagat, Mount Payaopao, Dulom Şelalesi, 

Binucot Turtle Sanctuary, Tinagong Dagat, Footprints Beach Resort, Libertad Mangrove Sanctuary, 

Cabalian Marine Reserve, Aglicay Beach, Tablas Point, Binucot Plajı, The White Rock Tablas,  Blue 

Hole Romblon Diving, Mablaran Şelalesi, San Agustin Landmark, Trangkalan Şelalesi, Gorda Point 

(Major Deniz Feneri) ve Punta de Maestro.    

Tablas Adasında yüzlerce plaj vardır ve bunların büyük bir bölümü ücretsiz halk plajıdır. 

Lapus-Lapus, Budiong Beach, Bagulayag Beach, Loveland Resort, Tugdan Beach Park, Fajutagana 

Beach Resort, Kambaye Beach Resort, Roquita Beach Resort, Biaringan Baybay, Tablas Point Plajı, 

Footprints Beach Resort, Beach, Poctoy Plajı,  Binucot Plajı, Lapuz Plajı ve Tablas Fun Resort Tablas 

Adasının en popüler plajlarıdır. Tablas Adasının batı kıyılarında ve Ferrol kentinin hemen güneyinde 

yer alan Binucot Beach ile doğu kıyılarında Alcantara kentinin güneyinde yer alan Aglicay Beach, 

Filipin adalarının en güzel, en sakin ve en büyüleyici plajlarının başında gelir. Tablas Adası orman 

zenginliği bakımından Sibuyan Adası kadar geniş arazilere sahip olmasa da ada sınırları içinde çok 

sayıda doğal park alanı ve doğa koruma bölgesi yer almaktadır. Cabalian Marine Reserve, Libertad 

Mangrove Sanctuary, Looc Bay Marine Refuge and Sanctuary ve Bunsoran Marine Protected Area, 

Tablas Adasının en büyük ve en önemli doğa koruma alanlarıdır. Devlet koruması altındaki bu sahalar 

turizm açısından adanın en büyük doğal zenginliğidir.  

Beş yıldızlı konaklama tesislerinin ve lüks otellerin olmadığı Tablas Adasında daha çok küçük 

çaplı ve daha ekonomik konaklama seçenekleri yaygındır. Tablas Adasının en popüler otelleri 

https://explora.ph/attraction/829/calatrava-municipal-park-museum
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şunlardır: Balai Azinan Resort, Footprints Beach Resort, Agpudlos Farm & Beach Resort, Tree House 

ni BOLO, Harbour Chateau Resort, Warf Manor Hotel, Buenavista Paradise Resort, Cummings 

Highlands, By the Sea Resort, Balisa Beach Resort, Aglicay Beach Resort ve Sonoma Escape Resort. 

Filipinlerde her adanın çok ilginç, çok güzel ve mutlaka görülmesi gereken doğal çekicilikleri vardır. 

Tablas Adasını ziyaret eden turistlere Mablaran ve Mainit şelalelerini, Binucot ve Aglicay Plajlarını, 

Cabahat Adası ve Tinagong Dagat Gölünü, Binucot Turtle Sanctuary ve Libertad Mangrove 

Sanctuary Koruma Alanlarını görmeleri önerilmektedir. 

Romblon Adasının Coğrafi konumu ve Genel Coğrafi Özellikleri 

Romblon eyaletinin en büyük üç adasından biri olan Romblon, coğrafi konum olarak Tablas 

Adasının doğusunda ve Sibuyan Adasının batısında yer almaktadır. Romblon ve Tablas adaları 

arasında Romblon Boğazı yer alır. Özetle, Filipinlerdeki coğrafi terminolojide Romblon adında hem 

bir ada hem bir şehir hem bir eyalet hem bir boğaz hem de bir ilçe yer almaktadır.  Romblon eyaletinin 

başkenti olan ve aynı adı taşıyan Romblon kenti, eyalet yönetim binalarını barındırmaktadır. Sadece 

87 km2’lik alana sahip olan Romblon Adasında yaklaşık 40000 insan yaşamaktadır (Tablo 5). Yüksek 

dağlara sahip olmayan adanın en yüksek noktası 444 metre yüksekliğinde bir tepedir. Başkent 

Manila’nın yaklaşık 270 kilometre güneyinde yer alan Romblon Adasının uzunluğu sadece 15 

kilometre uzunluğunda olduğundan bisiklet veya motosikletle bir günde tüm ada gezilebilir.  

Panay Adasının kuzeybatısında ve Sibuyan Denizinin merkezi kesimlerinde yer alan Romblon 

Adası, Filipin takımadalarının coğrafi merkezi yer almaktadır. Bu nedenle ada kabaca ülkenin adeta 

tam merkezinde yer almaktadır. Ada sınırları içinde 31 yerleşme yer almaktadır. Romblon Adasının 

tek kenti Romblon şehridir. Ada sınırları içindeki en büyük kasabaların başında Calbago, Macalas, 

Mapula, Lonos, Bagacay, Capaclan, Agnay, Agnipa, Cajimos, Agbudia, Sawang ve Lunas gelir. 

Romblon Adasının kuzeybatısında Lugbon, Cobrador, Bangug ve Alang gibi küçük alanlı ama deniz 

turizmi açısından önemli işlevler taşıyan adacıklar yer alır. Romblon Adasının doğusunda ise ıssız ve 

yerleşim barındırmayan Lintian, Agdapdap, Gasing, Molo, Alfonso XIII ve Bagasina gibi küçük 

adacıklar yer alır. Romblon Adası kıyılarında küçük burun ve koylar yer alsa da büyük yarımadalar 

ve büyük körfezler yok denecek kadar azdır. İstisnai örnekler olarak adanın batı kıyılarında Ginablan 

Körfezi, doğu kıyılarında ise Sablayan ve Lio Körfezi dikkat çekmektedir.  Adanın kuzey-güney 

uzunluğu, doğu-batı genişliğinden daha fazla olduğu için Romblon Adası Tablas Adası ile benzerlik 

gösterir. Küçük yüz ölçümüne sahip olduğundan dolayı adada akarsu sayısı çok azdır. Kipot ve 

Sawang Irmağı adanın başlıca akarsularıdır.  

Romblon Adasının Turizm Potansiyeli 

Romblon eyaletinin başkentini barındıran Romblon Adası, Tablas ve Sibuyan adalarına kıyasla 

hem nüfus hem de yüz ölçümü bakımından en küçük olanıdır. Ama bu üç ada arasında en gelişmiş, 

en yoğun nüfuslu ve en iyi alt yapıya sahip ada da Romblon’dur. Büyük işlek limanlara, büyük ticaret 

ve maden merkezlerine, ayrıca yerel yönetim merkezlerine ve eyaletin idari merkezine sahip olması, 

Romblon’un diğer adalara göre daha avantajlı konumda olmasını sağlamıştır. Görkemli şelaleler, 

gizemli mağaralar, İspanyol döneminden kalmış tarihi kiliseler ve kaleler, beyaz kumlu plajlar ve 

ıssız koylar, Romblon Adasının en büyük turizm kaynaklarını oluşturmaktadır (Tablo 6). Romblon 

Adası su sporları ve deniz dalgıçlığı için çok müsait doğal ortamlar barındırır. Bu nedenle adanın 

sahil kuşağında çok sayıda su sporları merkezi ve dalış okulu yer almaktadır. Ada sınırları içindeki 

başlıca dalış ve su sporları merkezleri şunlardır: The Three P Holiday & Dive Resort Romblon, 

Sonofareef Scuba Diving, Romblon Pirates Dive Shop, Ducks Diving International, Romblon Boat 

& Yacht Club  ve Cabanbanan Divers. 

 

Tablo 5: Romblon Adasının Genel Özellikleri 

Yer Aldığı Adalar 

Grubu:   

Luzon Adalar Grubu 

Toplam Nüfus:                      

 40 000 

Yer Aldığı Eyalet: 

Romblon 

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu:   

460 kişi/km2 

Yüz ölçümü:                          En Büyük Kent:    
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87 km2  Romblon                    

En Yüksek Nokta: 

444 metre 

Matematik Konum:  

12o28’ – 12o37’ Kuzey 

enlemi ve 

122o14’ – 122o19’ 

Doğu boylamı. 

En Büyük Yerleşmeler:  

Calbago, Palje, Sablayan, Lonos, Bagacay, Lamao, Mapula, Macalas, 

Agnay, Agnipa, Cajimos, Agbudia, Sawang ve Lunas 

En Uzun Akarsu: Sawang 

En Büyük Körfez:  Ginablan 

 

Küçük bir alana sahip olmasına rağmen Romblon Adasında çok sayıda koy, burun ve plaj yer 

almaktadır. Romblon Adasında yerli ve yabancı turistlerin en çok tercih ettikleri plajların başında 

şunlar gelir: Agpanabat Plajı, Nonok Beach Resort, Tiamban Beach Resort, Gutierrez City, Binagong 

Beach, Sabang Private Beach Resort, Punta Corazon Resort, Rowena's Beach Resort, Lamao Beach 

Resort. Lugbon adasında yer alan “Romblon Beach Resort”, Alad adasında yer alan “Sunset Cove 

Beach & Dive Resort”  ve Romblon Adasında yer alan “Dream Paradise Mountain Resort” yörenin 

en lüks konaklama tesisleridirler. 

Romblon Adasının kuşkusuz en ilginç doğal oluşumunu Bonbon Kıyı Oku ve Bonbon Plajı 

oluşturur. Romblon ve komşu Bangug Adası arasında uzanan bu kıyı oku, gel-git durumuna göre 

bazen su yüzeyine çıkar ve görünür olur, bazen ise deniz altına gömülür ve görünmez olur. Bonbon 

Kıyı Oku, Filipinler'deki en çarpıcı plajlara örnek olup aynı zamanda dünyanın en güzel kıyı 

oklarından biridir. Tartışmasız kum güzelliğine ek olarak, bu plaj berrak ve şeffaf turkuaz renkli 

sularıyla ünlüdür. Bonbon Kıyı Oku, Romblon şehrine sadece 3 kilometre uzaklıktadır ve sahil 

bölgesinde bar, otel ve turistik tesislerin yer almaması bu alçak kıyıların temiz ve huzurlu kalmalarını 

sağlamıştır. 

 

Tablo 6: Romblon Adası ve Yakın Çevresinin Başlıca Turizm Çekicilikleri 

Revelation Hills Botanik Punta Lintian Ecopark Bitaogan Dağı 

San Nicolas Parish Church Mablaran Şelalesi Talipasak Plajı 

Our Lady of Fatima Parish Ch. Lugbon Adası Marble Plajı 

Anchor Bay Watersports Resort Fort San Andres San Pedro Plajı 

Romblon State University Lapus-Lapus Point Bonton Adası 

Ramon Magsaysay Park Dagubdob Şelalesi Alad Adası 

Apunan Point Lighthouse St. Joseph Cathedral Tiamban Plajı 

Cresta de Gallo Adası Lambingan Şelalesi Bonbon Plajı 

Lamao Garden and Mem. Park Guyangan Mağarası Margie’s Beach 

Hingahan Mağarası Cobrador Adası Romblon Windmill 

Simbahan Mağarası Bila Bila Şelalesi Lumbia Şelalesi 

Sawang Catholic Church Matudtod Mağarası Boracay Adası 

Banton Kilisesi Bagacay Mağarası Quebrada Plajı 

Fort San Nicolas Mainit Plajı Bantoncillo Adası 

Busay Şelalesi Gomot Şelalesi Tinigban Şelalesi 

Carabao Adası Recodo Plajı Togong Plajı 

Agpanabat Plajı Ilaya Mağarası Bangug Adası 

 

Romblon Adasında dört ve beş yıldızlı lüks konaklama tesisleri yoktur. Zaten adadaki 

konaklama tesislerinin toplam sayısı 35-40’tan fazla değildir. Ekonomik oteller, kiralık daire ve 

villalar, ucuz pansiyonlar ve hosteller adanın en yaygın konaklama tesislerini oluşturmaktadırlar. 

Adadaki konaklama tesislerinin %90’dan fazlası sahil kuşağında yer almaktadır. Ada sınırları 

içindeki başlıca ucuz-ekonomik konaklama tesisleri ve oteller şunlardır: Reggae Vibes De Isla 

Romblon, Palje Retreat House, EM Vacation Home, Cordova's Resort/Apartment, Romblon Eco 

Resort, Casiple Family, Mindos Place, Casa Joebelle, De Vera's Lodging House, Escurel-1 ve 
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Pineapple Hill. Romblon Adasında çok yüksek kalitede dört veya beş yıldızlı otel ve konaklama tesisi 

yok denecek kadar azdır. 

1864 yılında Eduardo Asuero tarafından inşa edilen “Fuente de Belen Su Fiskiyesi”,  ilginç 

mimarisiyle İspanyol sömürge dönemini hatırlatan “Romblon Eski Hükümet Binası”; Lonos ilçesinde 

yer alan ve adanın ilk Katolik din görevlisi Nicolas Mondejar tarafından inşa edilmiş olan “Bishop's 

Palace or Villa del Mar”,  adanın en popüler su sporları merkezlerinin başında gelen “Marble Beach 

Resort” ve “Talipasak Beach Resort”; Cobrador ilçesinde yer alan ve adanın en büyük mağarası olan 

Simbahan Mağarası, Romblon Adasının en popüler turizm çekiciliklerini oluşturmaktadır. 

Genel Sonuç ve Tartışma 

Doğal mangrov ormanları, yüzlerce gizemli koy ve plaj, binlerce mercan resifi ve atol, dahası 

birbirinden güzel şelaleler, çok sayıda şifalı su kaynakları, ilginç mağara oluşumları, sıra dışı eğlence 

mekânları ve etrafındaki ıssız adacıkları, İspanyol sömürge dönemini hatırlatan tarihi kiliseler ve 

askeri kaleler, ilginç endemik canlılar barındıran doğa koruma alanları, Romblon eyaletine her yıl 

binlerce yabancı turistin gelmesini sağlamaktadır. 

Romblon eyaletinde sınırlı sayıda otel ve konaklama tesisi vardır. Eyalet sınırları içinde beş 

yıldızlı otel veya lüks tatil köyü yok denecek kadar azdır. Eyalet sınırları içindeki adalarda ekonomik 

fiyatlı evler, villalar, hosteller, pansiyonlar ve küçük oteller daha yaygındır. Tablas Adası hem yüz 

ölçümü hem de nüfus bakımından eyaletin en büyük adası olduğundan dolayı diğer adalara göre daha 

çok sayıda plaj ve konaklama tesisi barındırdığı dikkat çekmektedir. Tablas ve Sibuyan adalarına 

kıyasla daha küçük alana ve daha az nüfusa sahip olan Romblon, eyaletin en zengin, en gelişmiş ve 

dış turizm alanında en popüler adasıdır.  

Romblon eyaletindeki adalar, Filipinler Cumhuriyeti’nin en popüler ve en çok ziyaret edilen 

adaların başında yer almazlar. Fakat sahip oldukları merkezi coğrafi konum ve ülkenin diğer 

adalarıyla sürdürdükleri kolay deniz ulaşım bağlantıları, ayrıca büyük bir çeşitlilik gösteren bakir 

doğal zenginlikler, eyaletin turizm beklentilerini canlı tutmaktadır. Eyalet sınırları içindeki adalar 

küçük bir alana sahip olmalarına rağmen mağara, şelale, falez, koy, atol, plaj, dağ, vadi gibi çok 

sayıda turizm çekiciliğiyle dikkat çekmektedir. Bu nedenle adaları ziyaret eden turistler kendi ilgi 

alanlarına ve kendi kişisel tercihlerine göre farklı turizm aktivitelerine veya farklı rekreasyon 

faaliyetlerine katılabilirler. Adalardaki sağlıklı ekosistemlerin ve tropikal ormanların korunması; 

çevre sorunlarının ve erozyonun önlenmesi; kıyılardaki betonlaşmanın ve çirkin yapılaşmanın 

frenlenmesi; yasa dışı balıkçılık ve madencilik faaliyetlerinin durdurulması, adalardaki yerel halkın 

mutluluğunu ve eyaletin turizm başarısını belirleyecek en önemli etkenlerdir. Merkezi hükümetin 

beklentileri ile yerli halkın beklentileri, iktisadi refah ile ekosistemlerin refahı, toplumsal zenginleşme 

ile flora ve faunanın zenginleşmesi dengeli bir şekilde ele alınırsa, Romblon eyaletindeki adalar 

başladıkları mutluluk hikâyesini ve turizm başarısını sürdürebilirler. 
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Özet 

Baykal – Amur Demiryolu Güzergâhı (BADG) ile Trans-Sibirya Demiryolu (TSD) Rusya’yı 

Büyük Okyanus kıyılarına erişimini sağlayan en önemli iki ana ulaşım eksenini oluşturduğundan, 

Rusya için jeostrateji, jeopolitik ve ekonomik açıdan son derece önemlidir. BADG’nın toplam 

uzunluğu 4287 km. olup dünyanın en uzun ve en çok tartışılan demiryolu hatlarından biridir. İrkutsk 

Oblastında yer alan  Tayşet kentinde başlayan bu demiryolu hattı Büyük Okyanus kıyılarında yer alan 

Sovetskaya Gavan limanında son bulmaktadır. Demiryolu güzergâhının deprem riski yüksek olan bir 

bölgede yer alması, çok yüksek ve engebeli arazilerden, derin akarsu vadilerinden ve sürekli donmuş 

topraklara sahip arazilerden geçmesi inşaat maliyetlerinin korkunç yüksek derecede artmasına neden 

olmuştur. Tüm inşaat aşamalarında yaklaşık 2 milyon kişinin görev aldığı BADG 1938 yılında 

başlatılmış ve 2003 yılında tamamlanmıştır. Böylece, demiryolu yapımı ve zorlu inşaat çalışmaları 

yaklaşık 65 yıl sürmüştür. Korkunç paralar ve büyük yatırımlar yutan bu projenin maliyeti 2015 

yılındaki hesaplamalara göre 52 milyar doları aşmıştır. BADG hem iktisadi, hem jeopolitik, hem 

ulaşım, hem savunma hem de turizm önemi olan çok boyutlu ve çok işlevli bir projedir. Rusya ulusal 

ekonomisi için, BADG Pasifik ülkelerine açılan bir ticaret ve kazanç kapısı olması bakımından 

stratejik ve ekonomik bir öneme sahiptir. Bu çalışmada Dünyanın en pahalı ve en zorlu inşaat 

projelerden biri olan BADG’ın tarihsel gelişimi, inşaat aşamaları ve bu projenin avantaj ve 

dezavantajları tartışılmıştır. Ulaşım coğrafyası ve siyasi coğrafya merkezli bu makalede hem Sovyet 

hem de Postsovyet döneminde bir yandan BADG’ın iktisadi önemi ve işlevi diğer yandan da inşaat 

çalışmalarının özellikleri ve zorlukları irdelenmiştir. SSCB döneminde yapılan büyük inşaat projeleri 

ve BADG ile ilgili bilimsel araştırmalarının ülkemizde yok denecek kadar az olması bu çalışmanın 

kaleme alınmasının en önemli nedenlerinden biridir. SSCB dönemindeki mega projelerle ve 

Rusya’daki demiryolu ulaşımı ile ilgili bu çalışmanın ülkemizde önemli bir yayın boşluğunu 

doldurması beklenmektedir.  

Aahtar Kelimeler: Rusya, Demiryolu Ulaşımı, SSCB, Baykal – Amur Demiryolu Güzergâhı 

 

BAYKAL - AMUR RAILWAY ROUTE FROM THE PERSPECTIVE OF POLITICAL 

GEOGRAPHY 

 

Abstract. Since the Baikal-Amur Railway Route (BADG) and the Trans-Siberian Railway 

(TSD) constitute the two main transportation axes that enable Russia to access the shores of the 

Pacific Ocean, they are extremely important for Russia in terms of geostrategic, geopolitical and 

economic aspects. The total length of the BADG is 4287 km and it is one of the longest and most 

controversial railway lines in the world. This railway line, which starts in the city of Tayset in the 

Irkutsk Oblast, ends at Sovetskaya Gavan port located on the shores of the Pacific Ocean. The fact 

that the railway route is located in an area with high earthquake risk and passes through very high 

and rugged terrains, deep river valleys and lands with perpetually frozen soils has caused an extremely 

high increase in the construction costs. The BADG, in which approximately 2 million people took 

part in all the construction stages, was started in 1938 and was completed in 2003. Therefore, the 

construction of the railway and the formidable construction work took about 65 years. The cost of 

this project, which scooped astronomical amount of money and huge investments, exceeded $ 52 

billion according to 2015 estimations. BADG is a multidimensional and multifunctional project that 

has economic, geopolitical, transportation, defense and tourism significance. BADG has a strategic 

and economic importance for the Russian national economy as it is a trade and capital gateway to the 

Pacific countries. In this study, the historical development of the BADG, which is one of the most 
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expensive and formidable construction projects in the world, as well as the advantages and 

disadvantages of this project have been addressed. In this article which focuses on the transportation 

geography and political geography, the economic importance and function of BADG in both the 

Soviet and Post-Soviet periods, on the one hand, and the characteristics and difficulties of 

construction works, on the other hand, have been examined. The fact that there are almost no scientific 

studies on the grand construction projects and the BADG during the USSR period in our country is 

one of the most important reasons for this study. It is expected that this study on mega projects in the 

USSR period and railway transportation in Russia will fill an important scientific publication gap in 

our country. 

Keywords: Russia, Railway Transport, USSR, Baikal - Amur Railway Route, Political 

Geography 

 

GİRİŞ 

Demiryollarının her mevsimde ve her iklim koşulunda çalışması, güvenilir, ekonomik, hızlı ve 

çevre dostu olması, ayrıca milyonlarca ton ürünü ve binlerce insanı kısa sürede binlerce kilometre 

uzaklara taşıyabilmesi diğer ulaşım seçeneklerine göre ona büyük avantaj sağlamaktadır. Dünyada 

inşa edilen ilk demiryolları genellikle maden kömürü taşımak için yapılmıştı. Örneğin İngiltere’de 

Stockton ile Darlignton arasında 1825’de yapılan hat, esas olarak, maden kömürü taşımada 

kullanılıyordu.1830 yılında yapımına başlanan Liverpool- Manchester hattı ise aslında pamuk 

taşımak için tasarlanmıştı. Ancak bu hat hem yük hem de yolcuyu lokomotifle taşıyan gezegenimizin 

ilk hattır. Rusya’da ise Sergius Witte özellikle batıda stratejik ve ekonomik hatlar inşa etti ve 

Transsibirya Hattını Vladivostok’a kadar uzattı (Tümertekin, Özgüç: 2016). Eski S.S.C.B dünya 

demiryolu uzunluğu bakımından her zaman A.B.D’den sonra ikinci olmuş, fakat demiryolu trafiğinde 

tüm ülkelerin önünde yer almıştır. SSCB dağıldıktan sonra, yeni Rusya Federasyonu’nda da ülke 

ulaşımında demiryolunun önemini koruduğu gözlemlenmektedir. Nitekim ülkede demiryolları hemen 

bütün büyük şehirleri, maden yataklarını ve sanayi bölgelerini birbirine bağlamakla birlikte 

demiryollarının çoğu da Transsibirya dâhil çift hat halindedir (Tümertekin, Özgüç: 2016).  

Rusya’da ilk demiryolu 1933’de inşa edilmiş (Urallardan cevher taşımak için) fakat ilk 

şehirlerarası demiryolu hattı 1851 yılında faaliyete geçmiştir. Rusya’da ekstrem iklim koşulları 

demiryolu yapımı ve ulaşımı için engeller yaratsa da ülkenin bazı kesimlerinde düz ve düze yakın 

yeryüzü şekilleri demiryolu inşasında bazen de kolaylık sağlamıştır  (Tümertekin :1987). Çok geniş 

bir kara para parçasına sahip olan ve güneyden başka ülkeler ve yüksek yeryüzü şekilleri, kuzeyden 

ise Kuzey Buz Okyanusu ile hareket alanı kısıtlanan Rusya, doğu kesimiyle kıyısı olduğu okyanus ve 

denizlere önemli bir çıkış kapısı olarak gördüğü Büyük Okyanusa demiryolları ile bağlanarak önemli 

bir stratejik adım atmıştır. Nitekim ülkenin çoğu bölgesindeki başta yeraltı kaynaklarına demiryolları 

ile ulaşmış ve yine limanlara, önemli sanayi alanlarına hammadde demiryolu ile ulaştırılmıştır.  

Geçmişte olduğu gibi bugün hala Rusya için demiryolları çok büyük bir öneme sahiptir. 

Rusya’nın çeşitli bölgelerinde başta Transsibirya olmak üzere stratejik ve ekonomik amaçlı birçok 

demiryolu hattı yapılmıştır. Rusya ve Sibirya’nın kuzey kesimlerinde yer alan bölgeler için ve 

özellikle de maden yatakları için Norilsk-Dudinka Hattı büyük önem taşımaktadır. Yine ülkenin 

kuzeyindeki demir ve orman yatakları, Doneç’in maden kömürleri, Krivoyrog’un rezervi yüksek ve 

kaliteli demir cevheri, Ural Sanayi Bölgesi, Bakü Petrol yataklarının Tarnssibirya ile nakli, Fergana 

Vadisindeki pamuğun Rusya’nın sanayi alanlarına demiryooları ile taşınmaktadır. Bugün hala başta 

Peçora, Transsibirya, Turksip, Moskova- Helsinki, Transmançurya, Trans Moğolistan ve Baykal–

Amur hatları başta olmak üzere Rusya için demiryolları önemli bir iktisadi işleve sahiptirler (Harita 

1). 
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Harita 1. Rusya Federasyonu ve Yakın Çevresinde Yer Alan Başlıca Demiryolu Hatları 

 

AMAÇ ve YÖNTEM 

Bu çalışmada, Rusya’nın en uzun, en satratejik ve en önemli demiryolu hatlarından biri olan 

Baykal – Amur Demiryolu Güzergâhının (BADG) stratejik önemi ve etkileri, ekonomik işlevi, 

coğrafi ve iktisadi özellikleri, jeopolitik önemi ile tarihsel gelişimi tartışılmıştır. Rusya için çok 

önemli bir iktisadi deneyim olan BADG, ulusal ekonomiye katkısı yanında, binlerce esir Japon askeri, 

binlerce mahkum ve öğrencinin çalıştığı bir mega-inşaat projesinden çok daha büyük bir anlamı ve 

işlevi vardır.  

Projenin Rusya için daha çok jeopolitik, askeri, stratejik ve ekonomik anlamı vardır. Ayrıca bu 

zorlu ulaşım projesi, çok olumsuz coğrafi koşullara rağmen ulusal bir dayanışma ve üstün 

mühendislik becerileri ile inşa edilmiştir. Çalışmada, Trassibirya Demiryolu Hattı faaliyette olmasına 

rağmen, BADG’a neden ihtiyaç duyulduğu, hangi hazırlık ve yapım aşamalarından geçtiği ve hattın 

Rusya için stratejik önemi nedir sorularına yanıt aranmıştır. Araştırmada,  BADG’ın yakın gelecekte 

Sahalin Adası,  Kuzey Amerika’daki Alaska Yarımadası ve Japonya adalarıyla nasıl ve neden 

bağlanması gerektiği de tartışılmıştır.  

SSCB döneminde yapılan büyük inşaat projeleri, Rusya’nın demiryolları ve özellikle de BADG 

ile ilgili Türkiye’de bilimsel araştırmalarının çok yetersiz olması bu çalışmanın kaleme alınmasının 

en önemli nedenlerinden biridir. Bu kapsamda konuyla ilgili dokümanter veriler, yazılı ve elektronik 

kaynaklar toplanmıştır. Araştırma alanı ile ilgili Rusça, Bulgarca, Türkçe ve İngilizce veri kaynakları 

irdelenerek gerekli çeviriler yapılmıştır. Araştırma alanı ve Rusya’nın başlıca demiryolu 

güzergâhlarını gösteren haritalar ArcGİS ortamında çizilerek çalışmaya görsel katkı sağlanmıştır. 

BULGULAR 

Baykal Gölü ile Amur Nehir havzalarını birbirlerine bağlayan Baykal – Amur Demiryolu 

Güzergâhı (BADG) Rusya’nın Pasifik kıyılarına erişimini sağlayan önemli bir demiryolu hattıdır. 

Trans-Sibirya Demiryoluna (TSD) paralel uzan bu güzergâh TSD’nin 180 ile 600 km. kuzeyinden 

geçmektedir. Doğu-batı istikametinde birbirlerine paralel uzanan TSD ile BADG arasında üç farklı 

bölgede güzergâh kesişimi veya demiryolu bağlantısı inşa edilmiştir. Voloçaevka - Komsomolsk-na-

Amur birinci kesişimi, İzvestkovaya – Noviy Urgal ikinci kesişimi ve Bamovskaya - Tinda – Berkakit 

de üçüncü kesişimi oluşturmaktadırlar. Özetle, TSD ile BADG Rusya Federasyonu’nun Pasifik 

ülkelerine ve Büyük Okyanusu kıyılarına açılan en önemli iki stratejik ticaret kapısıdır.  

BADG’nın toplam uzunluğu 4287 km. olup dünyanın en uzun demiryolu hatlarından biridir. 

Batıda  İrkutsk Oblastında yer alan Tayşet kentinde başlayan bu demiryolu hattı doğuda Büyük 

Okyanus kıyılarında yer alan Sovetskaya Gavan limanında son bulur. Ayrıca Küçük Baykal – Amur 

Demiryolu Güzergâhı olarak adlandırılan Bamovskaya - Tinda – Berkakit güzergâhını da 
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kapsamaktadır. Ayrıca BADG İzvestkovaya – Noviy Urgal - Çegdomin ve Voloçaevka - 

Komsomolsk-na-Amur demiryolu hatlarını da içerir. Çok zorlu doğal koşulları aşmak zorunda kalan 

BADG, Baykal Gölü Havzası ile Amur Nehir havzasını birbirlerine bağladığı için Baykal – Amur 

Demiryolu Güzergâhı (BADG) adını almıştır. Rusça bu demiryolu güzergâhının adı “Baykalo-

Amurskaya Magistal” Rusça’da (Байкало-Амурская магистраль - БАМ) olarak adlandırılır. Bugün 

BADG yılda 12 milyondan fazla yolcu ve 20 milyondan fazla yük taşıyarak Rusya ulaşım sisteminde 

önemli taşımacılık işlevi ve büyük iktisadi rol oynamaktadır. Bunun yanı sıra Rusya’nın Pasifik 

kıyılarına açılan önemli bir ulaşım koridoru olması bakımından da stratejik öneme sahiptir.  

Sibirya ve Uzakdoğu Federal Bölgeleri sınırları içinde yer alan BADG, İrkutsk ve Amur 

oblastları, Zabaykalskiy Kray ve Habarovskiy Kray, Buryat ve Saha (Yakutistan) Cumhuriyetleri 

topraklarından geçmektedir. Böylece hem Amur Havzasını Lena havzasına hem Baykal bölgesini 

Pasifik bölgesine hem de Rusya’nın başlıca metropol kentlerini ve sanayi merkezlerini Büyük 

Okyanus kıyılarına bağlamaktadır. BADG bölgesindeki idari birimler arasında hem nüfus, kentleşme, 

sanayileşme ve etnik yapı bakımından, hem de sosyo-kültürel özellikler ve iktisadi gelişmişlik 

bakımından bazı önemli farklılaşmalar gözlenmektedir. Örneğin, İrkutsk Oblastı ve Saha 

Cumhuriyeti 2011-2015 döneminde en yüksek sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine karşın 

Zabaykalskiy Kray ve Buryat Cumhuriyeti en düşük sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeylerine sahip 

idari birimlerdir.  

BADG 11 büyük nehir vadisini, 7 yüksek dağ kütlesini ve çok sayıda göl ve akarsu havzasını 

aştığı için dünyanın en pahalı ve inşaat yapımı en zor olan demiryolu güzergâhlarından biri olarak ün 

kazanmıştır. Demiryolu güzergâhının deprem riski yüksek olan bir bölgede yer alması, çok yüksek 

ve engebeli arazilerden, derin akarsu vadilerinden ve sürekli donmuş topraklara sahip Tayga 

bölgelerinden geçmesi inşaat maliyetlerinin korkunç yüksek derecede artmasına neden olmuştur. 

Örneğin BADG hattının 25 kilometreden fazlası toprak altında uzun tüneler şeklinde uzanmaktadır. 

Severo-Muysk Tüneli (15,3 km.) ve Baykalskiy Tüneli (6,7 km.), tüneller arasında en uzun 

olanlarıdır. BADG inşası sırasında uzunlukları 100 metreden uzun olan 140’tan fazla yeni köprü inşa 

edilmiş, 60’tan fazla yeni kent ve kasaba kurulmuş ve 200’den fazla yeni demir yolu istasyonu 

yapılmıştır. Ayrıca tamamlanan BADG hattının 1000 kilometreden fazlası tamamen donmuş topraklı 

arazilerden geçmektedir (Fotoğraf 1).  

Loney Planet’e göre BADG 2018 yılında dünyanın en ilginç ulaşım güzergâhlarından biridir. Bugün, 

Tayşet'ten Lena'ya kadar uzanan 704 kilometrelik güzergâh çift hatlı bir demiryolu olup, Lena'dan 

Taksimo'ya kadar uzanan 725 kilometrelik güzergâh ise tek hatlı bir demiryolu olarak faaliyet 

göstermektedir. BADG geri kalan bölümünde, dizel çekişli tek hatlı bir demiryolu inşa edilmiştir. 

Yüzlerce bataklık arazi ve akarsu, yüzlerce ormanlık arazi ve derin vadi, yüzlerce eğimli-engebeli 

yamaç ve göl havzası aşmakta olan BADG dünyanın en zorlu coğrafi koşullarında inşa edilmiş ulaşım 

eserlerinden birisidir (Tablo 1). 

 

Tablo 1: BADG Üzerinde Yer Alan Başlıca Coğrafi Unsurlar 

Akarsular Dağ Sıraları Şehirler 

Angara İlimsk Tayşet 

Handa Berezovskiy Bratsk 

Lena Lenskiy İzvestkovaya 

İlim Vihorevka Aldan 

Amur Kirengskiy Taksimo 

Aldan Stepovoy Tinda 

Zeya Baykalskiy Ust Kut 

Kirenga Tukuringskiy Hani 

Bureya Turanskiy Noviy Urgal 

Olekma Udokanskiy Severobaykalsk 

Vitim Dusse-Alinskiy Neryungi 

Çuna Kodarskiy Komsomolsk-na-Amur 

Bayronovka Muyskiy Sovetskaya Gavan 
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Vihorevka Olekminskiy Vanino 

Kuma Stanovik Fevralsk 

Niya  Verhnezeysk 

Okukikta Göller Semigorsk 

Tiya Muçke Zvezdniy 

Verhnaya Angara Toki Magistralniy 

Muya Hummi Nijneangarsk 

Çara Milka Noviy Uoyan 

İkabekan Horpi Severomuysk 

Kurung - Uryah Galiçnoe Novaya Çara 

Olongdo Konoki Olekma 

Hani Evoron Lopça 

Nyukja Ogoron Kuvikta 

Getkan Zeysk Alonka 

Tinda Çitkanda Suluk 

Gilüy Ştuçie Gerbi 

Mulmuga Aerodrom Amgun 

Soloni Bolşoe Lenpindo Berezoviy 

Amgun Maloe Lenpindo Gorin 

Gorin Barançeevskoe Hurmuli 

Gur Bakani Snejniy 

Muli Angoya Visokogorniy 

Tumnin Sikili Kenada 

Korşuniha Tayşetka Hrebtovaya 

Vidim Bulzometr Vidim 

Muka Vostoçnoe Vihorevka 

Kuta Hvostohranilişte Çunskiy 

 

BADG; iktisadi, stratejik, ulaşım, savunma sanayi ve turizm önemi olan çok boyutlu ve çok 

işlevli bir projedir. Rusya ulusal ekonomisi için, BADG Pasifik ülkelerine açılan bir ticaret ve ulaşım 

kapısıdır. Ayrıca, Uzakdoğu Bölgesinde yer alan zengin maden havzalarını Rusya’nın metropol 

kentlerine ve Okyanus limanlarına bağlamak bu projenin öncelikli amaçlarından birisi olduğu için 

ülke için son derece stratejik bir önemde sahiptir. Elginsk kömür yataklarını, Çineysk zengin demir 

cevheri yataklarını, Udokansk zengin bakır cevheri yataklarını, Ozernoe ve Holodnenskoe 

yörelerinde yer alan zengin kurşun ve çinko rezervlerini, Orekitkanskoe molibden havzasını, 

Pravourminskoe kalay havzasını, Katuginskoe yöresindeki nadir metaller havzasını, Suhoy Log ve 

Kuranahsk yöresindeki zengin altın yataklarının işletilmesi ve taşınması açısından BADG’ın ulaşım 

önemi çok büyüktür. Özellikle, Korşunovsk ve Rudnogorsk demir yataklarıyla Neryungi ve Urgalsk 

kömür yataklarının işletilmesinde BADG’ın iktisadi önemi ve ulaşım işlevi çok büyüktür. Bir başka 

anlatımla Doğu Sibirya ve Uzakdoğu Bölgesinde yer alan zengin maden havzalarının 

modernleşmesinde, gelişmesinde, işletilmesinde ve üretilen ürünlerin dünyaya açılmasında BADG 

stratejik bir işleve ve öneme sahiptir.  

BADG bölgesi büyük bir turizm potansiyeline sahip olmasına rağmen, yetersiz tanıtım, yetersiz 

otel ve konaklama tesisi, yetersiz planlama ve yetersiz yatırımlar ile büyük metropollerden ve turizm 

pazarlarından coğrafi uzaklık gibi olumsuz faktörlerin etkisiyle iç ve dış turizm istenilen seviyeye bir 

türlü ulaşamamıştır. Aslında Tayga ormanlarıyla, temiz akarsu ve gölleriyle, şifalı sıcak su 

kaynaklarıyla, zengin bitki ve hayvan türleriyle, farklı kültürlere sahip etnik topluluklarıyla, BADG 

bölgesi etnik turizm, kaplıca turizmi, ekolojik turizm, kış turizmi, av turizmi, alpinizm, bilimsel 

turizm, sağlık turizmi, demiryolu turizmi ve kırsal turizm gibi çok farklı karakterdeki turizm 

faaliyetlerine elverişli coğrafi ortamlar sunmaktadır. Sibirya ve Uzakdoğu bölgesinin çarpıcı doğal 

güzellikleri, sıcak kaplıca kaynakları, çok sayıda rafting ve trekking güzergahları, görkemli şelaleleri 
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ve mağaraları, avcılık ve balıkçılık olanakları, spor ve kayak merkezleri bölgede hem rekreasyon 

faaliyetlerinin hem de iç ve dış turizm faaliyetlerinin gelişmesi için uygun koşullar sunmaktadırlar. 

Ayrıca Trans Sibirya Güzergâhında başlatılan ve başarıyla sürdürülen demiryolu turizmi turlarında 

olduğu gibi BADG hattında da turistler için buna benzer demiryolu turları düzenlenebilir ve bölgenin 

doğal ve kültürel çekicilikleri yerli ve yabancı turistlere tanıtılabilir. Kuşkusuz tüm bunların 

gerçekleşmesi için demiryolu güzergâhının yenilenmesi ve modernleşmesi gerekir, ayrıca güzergâh 

boyunca yer alan yerleşmelerde turistik alt yapının (oteller, müzeler, sinemalar, restoranlar vb.) da 

yenilenmesi ve zenginleştirilmesi gerekir. SSCB döneminden kalma bakımsız otellerle ve turistik 

tesislerle yabancı turistlerin istek ve beklentilerinin karşılanamayacağı ortadadır.  

Baykal-Amur Demiryolu Güzergâhının Tarihsel Gelişimi 

Çarlık Rusya’sında XIX. yüzyılda tartışılmaya başlanan BADG, 1880’li yıllarda ilk arazi 

gezileri ve ilk teknik araştırmalarla siyasetçilerin, devlet yöneticilerinin ve mühendislerin yoğun 

ilgisini çekmiştir. Jeologlar, haritacılar, inşaat mühendisleri, coğrafyacılar ve subaylar yeni bir 

demiryolu projesine en büyük ilgiyi gösteren kesimler olmuştur. SSCB’nin kurulması ve kanlı iç 

savaşın bitmesiyle birlikte 1930’lu yıllarda ilk kez BADG geçiş yerleri belirlenmiş ve ilk inşaat 

çalışmaları yapılmıştır. Sonuç olarak 1938 yılında başlatılan yüzyılın projesi, tam 65 yıl sonra, 

milyonlarca dolar para harcanarak, 2003 yılında bitirilmiştir. Tamamlanan demiryolu SSCB tarihinin 

en zorlu ve en pahalı ulaşım güzergâhı olmuştur. Aşağıdaki satırlarda BADG’nın tarihsel gelişimi ve 

inşaat aşamaları, ayrıntılı detaylara girilmeden, belirli tarihsel dönemler içinde yalın bir şekilde 

irdelenmiştir.  

Çarlık Rusya Döneminde Baykal – Amur Demiryolu Güzergâhı 

XIX. yüzyılın ilk yarısında Sibirya’ya sürgün edilen M. Bestujev, G. Batenkov ve D. Zavalişin 

gibi uzmanlar Trans Sibirya Demiryoluna  (TSD) paralel yeni bir demiryolu güzergâhına ihtiyaç 

olduğunu tartışan ilk kişiler olmuştur. Böylece Baykal-Amur Demiryolu Güzergâhının (BADG) inşa 

etme fikri ilk kez 1830-1890 döneminde ortaya atılmıştır. 1888 yılında Rus mühendislik çevrelerinde 

Baykal Gölü’nün kuzey kesimleri ile Büyük Okyanus kıyıları arasında uzanacak bir demiryolu 

hattının inşası ve proje arayışları yüksek sesle tartışılmaya başlanmıştır. 1889 yılında Baykal 

Gölü’nün güneydoğusunda yer alan Boyarski köyünde İrkutsk Valisi İgnatiev ile Amur Valisi Korf 

yapılacak demiryolu güzergâhını tartışmak için bir araya gelmişlerdir. Eylül 1889’da Albay Nikolay 

Afanasieviç Voloşilov ve mühendis Lüdvig İvanoviç Prohaski başkanlığında bir teknik ekip bugünkü 

Baykal-Amur Demiryolu Güzergâhı boyunca ilk jeolojik, coğrafi ve mühendislik incelemeleri 

yapmışlardır. Angara, Muya, Buya ve Zeya vadileri ile Baykalski ve Muyski dağları bu keşif gezinin 

merkezinde yer alan ve en detaylı irdelenen coğrafi unsurlardır.  

Baykal Gölü ile Ohotsk Denizi arasında uzanan 1,5 milyon km2’lik alan, yüksek dağ sıraları, 

derin vadilerle ve geniş nehirlerle parçalanmış olup, bugünkü Sibirya ve Uzakdoğu Federal 

Bölgelerinde yer almaktadır. XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Trans-Sibirya Demiryoluna  (TSD) 

paralel uzanan ve onun kuzeyinden geçen yeni bir demiryolu güzergâhına başlanmamasının en 

önemli nedenlerinin başında bu bölgede kent ve kasaba gibi yerleşmelerinin olmaması, ıssız ve seyrek 

nüfuslu olması, yoğun ormanlarla kaplı olması ve zor coğrafi koşullarının tüm bölgede egemen 

olmasıdır. Eğimli ve engebeli dağlık araziler, yoğun Tayga ormanları, donmuş ıssız araziler, derin 

akarsu vadileri, kültürleri ve dilleri bilinmeyen yerli küçük topluluklar, az sayıdaki yerleşmeler 

arasında ulaşım ve haberleşmenin olmaması, yırtıcı hayvanlar ve sert Sibirya koşulları Çarlık Rusya 

döneminde bu demiryolu güzergâhı inşaatının sürekli ertelenmesinin başlıca nedenleridir. Bölge ile 

ilgili yetersiz jeolojik, kartografik ve jeomorfolojik bilgi, ayrıca yetersiz teknolojik ve mühendislik 

alt yapı da yeni demiryolu güzergâhı inşaatının Çarlık Rusya’da başlanamamasının nedenleri arasında 

yer almaktadır.  

1906 yılında Çarlık Rusya’da Trans-Sibirya Demiryoluna  (TSD) paralel yeni bir demiryolu 

güzergâhına ihtiyaç olduğu tekrar gündeme gelmiştir. Aslında, Rusya ile Japonya arasındaki 1905 

savaşı bu arayışları tetikleyen etkenlerin başında gelir. 1907 – 1914 döneminde V. Polovnikov ve E. 

Mihaylovskiy gibi bilim uzmanları Baykal Gölü’nün kuzey kesimlerinde olası demiryolu 

güzergâhının yapılma olasılığını araştırmak için arazi gezilerinde bulunmuşlardır. Ayrıca 1912 - 1915 

döneminde P. İ. Mihaylovski ve İ. İ. Afonin başkanlığında bir teknik ekip bugünkü BADG boyunca 
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bazı jeolojik, coğrafi ve mühendislik incelemelerde bulunmuştur. Fakat zorlu arazi yapısı, olumsuz 

iklim koşulları, yüksek dağlar, donmuş topraklı sahalar ve derin akarsu vadileri 1930’lu yıllara kadar 

bu incelemelerin teorik temelden uygulamaya geçilmesini engellemiştir. SSCB’nin kurulmasından 

sonra ancak 1924 yılında Sovyet Bakanlar kurulunda TSD’ya  paralel yeni bir demiryolu 

güzergâhının planları resmi devlet makamlarında yer alabilmiştir. Özetle, Çarlık Rusya döneminde 

BADG sadece fikir ve planlama olarak var olmuş ama güzergâhın yapılması için uygulama 

çalışmaları yapılmamış ve fiili adımlar da atılmamıştır. Bu nedenle bu dönem hazırlık ve tartışma 

dönemi olarak tarih kitaplarına yerini almıştır. 

Erken SSCB Döneminde (1922 - 1973 Yılları) Baykal – Amur Demiryolu Güzergâhı 

Erken sosyalist dönem olarak adlandırılan 1922-1973 dönemi SSCB’nin kurulması, Stalin’in 

ölümü ve İkinci Dünya Savaşı gibi önemli tarihsel olaylar ile dikkat çekmektedir. SSCB döneminde 

ve özellikle İkinci Dünya Savaşı öncesindeki yıllarda BADG ile ilgili ilk ciddi çalışmalar yapıldığı 

iddia edilebilir.1924 yılında SSCB Savunma Konseyi, Doğu Sibirya’da yeni bir demiryolu inşası için 

uzun vadeli bir plan hazırlayarak onaylamıştır. 1924 yılında kabul edilen bu plan kâğıt üzerinde de 

olsa gelecekte yapılacak "İkinci Transsib" in ana hatlarını ilk kez ortaya koyması açısından tarihsel 

öneme sahiptir.1926 yılında demiryolları birliklerine bağlı olan Sovyet subaylar ve askerler, bugünkü 

BADG ile ilgili ilk çok boyutlu topoğrafik, jeolojik ve mühendislik incelemeleri 

gerçekleştirmişlerdir. 1930'lu yıllarda İrkutsk - Baykal Bölgesini Pasifik Okyanusu kıyılarına 

bağlayacak bir demiryolun ilk mühendislik projeleri ortaya çıkmış ve böylece ilk kez Baykal-Amur 

Demiryolu Güzergâhı adı resmen kullanmaya başlanmıştır.  

13 Nisan 1932 tarihinde SSCB Bakanlar Kurulu ve Halk Komiserleri Konseyi’nin 542 No’lu 

kararı ile "Baykal Amur Demiryolunun İnşası Hakkında" bir resmi yazı yayınlanmış ve bu yazıda 

inşaat çalışmalarının belirlenen güzergâhta derhal başlanması emredilmiştir. 1932 yılında alınan 542 

No’lu kararla ilk kez BADG çalışmalarına resmen start verilmiş ve ilk demir yolu hatları inşa 

edilmeye başlanmıştır. Böylece 1932 yılında Skovorodino köyü yakınlarında Bamovska istasyonu 

inşa edilmiş ve kuzey yönde, Tinda kasabası istikametine doğru ilk demir raylar döşenmiştir. 

Bamovskaya – Tinda – Aldan hattı daha sonra Küçük BADG olarak adlandırılacaktır. 

1933 yılında Baykal-Amur Demiryolu Güzergâhının geçiş rotası ilk kez harita üzerinde 

belirlenmiş ve Tayşet – Severobaykalsk – Tinda – Urgal - Komsomolsk-na-Amur - Sovetskaya Gavan 

yerleşmelerini kapsayacağı anlaşılmıştır. 1937 yılında SSCB Bakanlar Kurulu kararıyla ikinci kez 

BADG ile ilgili yapım emri çıkmış ve yeni güzergâhının Tayşet Kasabası ile Sovetskaya Gavan 

Limanı arasında uzanacağı karara bağlanmıştır. Sovyetler Birliği Komünist Partisi (SBKP) tarafından 

görkemli bir sosyalist proje olarak planlanan BADG’ın yapımı için 1937 yılında “Bamtransproekt” 

adlı devlet şirketi kurulmuştur. 1939 yılında “Bamtransproekt’in” adı değişmiş ve “Bamproekt” 

olmuş başına da ünlü mühendis F. Gvozdevskiy getirilmiştir.  

1930’lu yıllarda Sahalin Adası’nın güney bölgelerinin Japonya’nın elinde bulunması ayrıca 

Trans-Sibirya Demiryolu’nun Çin sınırına çok yakın mesafede uzanması jeostratejik açıdan daha 

güvenilir ikinci bir demiryolunun inşaat çalışmalarının başlatılmasına neden olmuştur. Bu nedenle 

savunma ve jeopolitik gerekçeler BADG’ın yapımında çok büyük önem taşımaktadır. Japonya’nın 

hızla sanayileşmesi ve bu ülkeyle yapılan 1905 savaşının hafızalardan silinmemiş olması, Çin’in 

giderek bölgesel ve küresel güce dönüşmesi, Çin sınırından daha uzakta yer alan ve daha güvenli 

olacak yeni bir demiryolu güzergâhı arayışlarının başlanmasına neden olmuştur. Bir başka deyişle 

ekonomik önceliklerden daha ziyade; savunma kaygıları, jeostratejik ve jeopolitik hesaplar 

sonucunda SSCB yöneticileri BADG inşaatının başlamasına karar vermişlerdir.  

1938 yılında Tayşet Kasabasından Bratsk kenti istikametinde yeni demiryolu inşaatına 

başlanmıştır. 1939 yılında ise Komsomolsk-na-Amur kentinden Sovetskaya Gavan limanına uzanan 

demiryolu hattının hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. 1938 – 1940 döneminde “Bamtransproekt” var 

gücüyle Baykal – Çara – Tinda hattında çalışmıştır. Bu dönemde demiryolu inşaatında çalıştırılmak 

üzere, GULAG tutuklu kamplarından çok sayıda mahkûm, siyasi muhalif, suçlu ve tutuklu getirilerek 

“BAMLAG” (Baykal-Amur Demiryolu Kampları) kurulmuştur. Baykal-Amur Demiryolu 

Kamplarının (BAMLAG) kurulmasıyla inşaat işleri daha da hızlanmıştır. 1938 yılında BADG’ın 

inşaat çalışmalarında yaklaşık 153 547 tutuklu çalıştığı bilinmektedir. BADG inşaatında çalışan 
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mahkûm, siyasi muhalif, suçlu ve askerleri bazı yazarlar alay edercesine “gönüllü köleler” (Rusça: 

добровольные невольники) olarak adlandırmışlardır. Özetle, araştırmacı yazar Aleksey Vulfov’un 

da söylediği gibi baskıcı Stalin rejimi ve binlerce sürgün edilmiş tutuklunun özverili çalışmaları 

sonucunda BADG’ın “kan, ter ve kemikler üzerinde inşa edilmiş olması” şüphe götürmez bir 

gerçektir. 1970’li ve 1980’li yıllarda emek kahramanlığının sembolü olan BADG, aynı zamanda 

Rusya’nın mega projesi olduğunu SSCB sınırları içinde yaşayan her vatandaş farkındaydı. Ama aynı 

sıradan Sovyet vatandaşları binlerce   “gönüllü kölenin” kendi ailelerini ve kendi yurtlarını terk 

ederek, Sibirya’nın donmuş topraklarına neden gittiklerini, oralarda neyi amaçladıklarını ve neye 

hizmet ettiklerini anlamada güçlük çekiyorlardı. 

Altı çizilmesi gereken yalın bir gerçek daha vardır. BADG, yeterli alt yapı çalışmaları ve yeterli 

arazi incelemeleri yapılmadan belirsizlikler ortamında acelece başlatılan bir mega proje olarak tarih 

kitaplarında yer almıştır. Bu çılgın projenin jeolojik, hidrografik, kartografik, mühendislik ve coğrafi 

arazi incelemeleri yapılmadan, 1930’lu yıllarda hazırlıksız olarak başlatılmış olması bugün de yüksek 

sesle tartışılmaktadır.   

İnşaat malzeme kıtlığına ve bazı mühendislik sorunlara rağmen, 1940 yılında İzvestkovaya - 

Urgal bölümü demiryolu hattı ulaşıma açılmış, 1945 yılında ise Komsomolsk-na-Amur kentinden 

Sovetskaya Gavan limanına uzanan 442 kilometrelik demiryolu hattı tamamlanmış ve hizmete 

girmiştir. Baykal –Amur Demiryolu İkinci Dünya Savaşı döneminde BADG hattının doğu bölümü 

Japonya cephesine askeri malzeme, tank ve kamyon taşınmasında çok büyük rol oynadığı için Rusya 

açısından çok önemli jeostratejik önem taşıyan bir hat haline gelmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrası 

dönemde inşaat çalışmaları Tayşet - Ust-Kut bölümünde yoğunlaşmış. 1947 yılında Tayşet – Bratsk 

kesimi tamamlanmış. 1951 yılında ise İzvestkovaya – Urgal ve Tayşet - Ust-Kut demiryolu hattı 

hizmete girmiştir. 1958 yılında Tayşet – Lena arasındaki 692 kilometrelik kesim tamamlanmış ve 

hizmete girmiştir. Böylece 1960 yılına kadar BADG’nın batı kanadının tamamen inşa edilip bitirildiği 

anlaşılmaktadır. Özetle, 1938 yılında Tayşet ile Bratsk arasında ilk demir traversler 

yerleştirildiğinden dolayı, 1938 yılı BADG’ın başlangıç tarihi olarak kabul edilmektedir. Ayrıca 1930 

– 1950 dönemimde, yani 20 yılık bir zaman diliminde BADG hattının 2 075 kilometrelik kısmı 

tamamlanmıştır.  

İkinci Dünya Savaşı’ndan kaybeden taraf olarak çıkan Japonya İmparatorluğu, hem Sahalin 

Adası’nı hem de Kuril Takımadalarını kaybetmiş ve bu değerli araziler galip taraf olan SSCB 

topraklarına dâhil edilmiştir. Bu kanlı savaşta 500 000’den fazla Japon asker Sovyet ordusunun elinde 

esir olarak hayatlarını sündürmüşlerdir. Bu esir Japon askerilerin neredeyse tamamı Sovyet inşaat 

projelerinde çok ağır şartlar altına zorla çalıştırılmıştır. Örneğin, 1945-1948 döneminde BADG inşaat 

çalışmalarında en az 150 000 Japon esir asker görev aldığı bilinmektedir. Bir başka deyişle Sovyet 

muhalifler ve tutuklular ile Japon esirler omuz omuza aynı inşaat sahalarında çalışmışlar. Ayrıca, 

1945-1965 döneminde BADG yapım çalışmalarında  “Mosgiprotrans”, “Lengiprotrans” ve 

“Sibgiprotrans” gibi çok köklü ve büyük Sovyet kamu kuruluşları da görev almışlardır.  

1950 – 1975 döneminde Doğu Sibirya’da Bratskаya, İrkutskaya ve Ust-İlimskaya gibi çok 

büyük hidroelektrik santralleri inşaatları yapılmış ve Rusya’nın en büyük barajları ortaya çıkmıştır. 

Bu barajların yapımında BADG hattının çok büyük ekonomik katkısı ve ulaşım desteği olmuştur. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Doğu Sibirya ve Uzakdoğu bölgelerinin iktisadi kalkınmasında, 

özellikle de yeni fabrikaların yeni enerji santrallerinin yeni maden ocaklarının devreye girmesinde 

demiryollarının stratejik bir katkısı olduğu belirtilmelidir. 1967 yılında SSCB hükümetinin aldığı bir 

kararla BADG hattındaki inşaat faaliyetlerine iktisadi öncelik ve geniş devlet desteği verilmiş ve tüm 

bunların sonucunda mega projedeki yapım işleri hızlanmıştır. 1960'ların başında 1150 kilometreden 

fazla demiryolu hattı hizmete girmiştir. 1964-1975 döneminde Tayşet – Lena arasındaki 692 

kilometrelik kesim tamamen elektrikli ulaşıma açık hale getirilmiştir. 17 Kasım 1971 tarihinde 

Ulaştırma ve İnşaat Bakanlığı'nın emriyle Skovorodino istasyonunda "Bamstroyput" sorumluluğu 

altında ilk modern işçi yerleşmesinin temelleri atılmıştır.  

1960 - 1970 dönemi BADG çalışmalarında “durgunluk dönemi” olarak tarih kitaplarında yerini 

almıştır. Bu dönemde çok az demiryolu hattı döşenmiş ve “yüzyılın projesi” adeta unutulmuştur. 

SSCB ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında 1969 yılında yaşanan “Damanski Sınır Savaşı”, Çin 
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tehlikesini bir daha gündeme getirerek 1970’li yıllarda BADG çalışmaların tekrar hızlanmasına ve 

canlanmasına neden olmuştur.    

Olgun SSCB Döneminde (1974 – 1990 Yılları) Baykal – Amur Demiryolu Güzergâhı 

Olgun sosyalist dönem olarak adlandırılan 1974 – 1990 dönemine Leonid Brejnev yönetimi 

damgasını vurmuş ve SSCB’nin dağılmasıyla birlikte bu dönem sona ermiştir. Ayrıca 1974 yılında 

BADG inşası ile ilgili çok önemli bir devlet kararı alınmıştır. 8 Temmuz 1974 tarihinde Baykal-Amur 

Demiryolu Güzergâhının inşası hakkında" başlıklı SSCB Bakanlar Konseyi Kararı No. 561 

yayınlanmıştır. Böylece 1974 yılından itibaren BADG devlet yönetiminin öncelikli inşaat projeleri 

arasında yer almaya başlamıştır. 1932 ve 1937 yıllarında alınan SSCB Bakanlar Kurulu kararlarından 

sonra 8 Temmuz 1974 tarihinde alınan BADG kararları üçüncü olup, Sovyet Komünist Partisi Merkez 

Komitesi'nin bu görkemli projeye verdiği önemi ve önceliği yansıtmaktadır.  

15 Mart 1974 tarihinde, Sovyet lider Leonid Brejnev Alma-Ata'da yaptığı bir konuşmada 

BADG projesinin "IX. Beş Yıllık Sovyet İktisadi Planın en önemli inşaat alanı" olarak tanımlamıştır. 

Genç üniversiteli öğrencilere ve sosyalist işçilere Sibirya’ya gelmeleri çağrısında bulunan Brejnev 

ülkede büyük bir işçi göçünün başlamasına neden olmuştur. SSCB’nin dört bir yanından binlerce kişi 

BADG inşaat alanına gelip çalışmalara başlamışlardır. 1970-1985 döneminde Komsomol gönüllüleri, 

üniversite öğrencileri ve askerler, Baykal-Amur Demiryolu Güzergâhının inşasının ana lokomotif 

görevini üstlenmişlerdir. “Studençenskiy Stroyotryad” adı altında çok sayıda Üniversite Gençlik 

Çalışma Birlikleri kurulmuş, böylece farklı cumhuriyetlerden gelen ve farklı etnik kimliklere sahip 

üniversiteli gençler inşaat alanlarında omuz omuza çalışmıştır. Farklı inancalara, farklı dillere ve 

farklı etnik aidiyetlere sahip gençleri ve işçileri kaynaştırmak ve üstün Sovyet vatandaşı etrafında 

birleştirmek SSCB yöneticilerin en önemli ideolojik hedeflerinden birini oluşturmaktaydı. SSCB 

hükümeti ve Komünist Partisi yöneticileri BADG gibi çok uluslu dev projeleri Sovyet bilincini ve 

sosyalist ideolojileri yaymak için büyük bir fırsat olarak görmüşler ve bunu büyük ölçüde de başarıyla 

değerlendirmişlerdir.  

SSCB’ye üye olan 15 Cumhuriyetten binlerce genç ve öğrenci geleceğin mutlu komünist 

sisteminin inşa edilmesine katkı sağlamak için soğuk Tayga ormanlarında gönüllü görev almıştır. Bu 

nedenle kapitalist-emperyalist dünyayla iktisadi yarış ve ideolojik savaşta BADG inşasının ayrı bir 

önemi vardır. ABD ve Batı Dünyası ile askeri ve ekonomik rekabetini sürdüren SSCB’nin Dünya’ya 

meydan okuyacak gösterişli ve zorlu bir projeye ihtiyacı vardı ve BADG bunun için biçilmiş kaftandı. 

Sosyalist sistemin mühendislik ve teknolojik başarılarını yansıtacak bundan daha iyi bir fırsat 

olamazdı. 

1974-1975 döneminde BADG inşaatına 20 000 erkek ve kadın gelmiş ve 1978 yılında 30 

000’den fazla genç görev almıştır. 1970’li yıllarda bu zorlu demiryolu güzergâhı yapımında 

SSCB’nin dört bir yanından gelen ve 80’den fazla millete mensup olan yılda yaklaşık 70 000 kişi 

çalışmış veya görev almıştır. Böylece “yüzyılın projesi” bir yandan farklı dinlerden farklı bölgelerden 

ve farklı milletlerden gelen genç komünistlerin kaynaşması için elverişli bir ideolojik zemin 

hazırlamış diğer yandan da ucuz iş gücü sağlayarak yüksek inşaat maliyetlerinin düşmesini 

sağlamıştır. 1970 ve 1980’li yıllarda BADG inşaatı altı yönden ilerleme sağlamıştır: Lena 

istasyonundan doğuya; Tinda istasyonundan doğuya ve batıya; Komsomolsk-na-Amur istasyonundan 

batıya; Novi Urgal istasyonundan batıya ve doğuya.  

Temmuz 1974’te SSCB Bakanlar Kuruluna bağlı BADG özel komisyonu kurulmuş Ocak 

1975’te de başına da Konstantin Vladimiroviç Mohortov getirilmiştir.1974-1986 döneminde 

Mohortov “Glavbamstroy” başkanı olarak çok başaralı çalışmalara imza atmıştır. Eylül 1975’te ise 

SSCB Bilimler Akademisi bünyesi içinde ünlü bilim uzmanlarından oluşan BADG Bilim Kurulu 

oluşturulmuş ve başına da Ermeni kökenli akademik Abel Gezeviç Aganbegyan getirilmiştir. Aslında 

Aganbegyan bu görevi sadece 1974-1987 döneminde sürdürmüştür. Mühendisler, jeologlar, 

kartograflar ve hidrograflarla birlikte bu Bilim Kurulu üyeleri görkemli inşaat çalışmalarındaki 

sorunları çözmede aktif görev almışlardır. 25 Temmuz 1978 tarihinde Baykal-Amur Demiryolu 

Güzergâhı inşasının sürdürülmesi hakkında" başlıklı SSCB Bakanlar Konseyi Kararı No. 798 

yayınlanmıştır. 1978 yılında alınan siyasi karar, SSCB döneminde BADG ile ilgili yayınlanan toplam 

beş karardan dördüncüsünü oluşturmaktadır.  
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1970-1990 döneminde, demiryolu hatlarının döşenmesi ile birlikte Doğu Sibirya ve Uzakdoğu 

bölgesinde büyük bir iktisadi, demografik ve kültürel değişim yaşanmıştır. Demiryolu güzergâhı 

boyunca çok sayıda yeni yerleşme, yeni kültür merkezi, yeni sanayi ve maden kasabası kurulmuştur. 

Bir yandan fabrikalar, ticaret merkezleri, barajlar, tüneller, maden ocakları ve termik santraller, diğer 

yandan da yeni sinemalar, müzeler, okullar, hastaneler, sanat merkezleri ve spor merkezleri inşa 

edilerek bölgenin kültürel ve ekonomik yapısı kökten değişmeye başlamıştır. Ukrayna, Belarus ve 

Rusya’dan gelen işçiler ve gençler aile kurarak ve kalıcı olarak BADG yer alan kentlere yerleşerek 

bölgenin etnik yapısını ve demografik özelliklerini de kökten değiştirmişlerdir. Rusya içindeki iç 

göçler sonucunda, bir yandan BADG bölgesinde Slav ve Rus nüfus oranları yükselmiş diğer yandan 

da Buryat, Evenki, Dungan ve Yakut gibi yerli halkların nüfus oranları giderek azalmıştır. Bir başka 

deyişle, Rus dilinin, Ortodoks inancının, Slav kültürünün Doğu Sibirya ve Uzakdoğu bölgelerinde 

yayılmasında ve bölgenin Ruslaştırılmasında BADG’ın büyük rol oynadığını ve bu durumun Ruslar 

için önemli bir jeopolitk hamle olduğu söylenebilir.   

14 Eylül 1975 tarihinde “Tinda – Çara Demiryolu Hattı’nda” "gümüş ray bağlantısı" 

gerçekleşmiştir. Aynı yılın sonunda Aralık ayında “Ust Kut – Zvezdniy Hattı” hizmete girmiştir. 

Kasım 1976’da “Bam – Tinda Hattı”, Ekim 1977’de ise “Tinda – Berkakit Demiryolu Hattı” 

çalışmaya başlamıştır. Böylece Saha Cumhuriyetinin başkenti olan Yakutsk kentine giden Küçük 

BADG hattının 220 kilometrelik bölümü tamamlanmıştır. 1980 yılında Komsomolsk-na-Amur kenti 

ile Berezovka arasındaki 199 kilometrelik demir yolu hattı, 1981 yılında ise Lena ile Nijneangarsk 

arasındaki 556 kilometrelik demir yolu hattı hizmete girmiştir. 1982 yılında 303 kilometrelik Urgal 

– Berezovka hattı, 1984 yılında ise 136 kilometrelik Tinda – Dipkun hattı tamamlanmıştır. Özetle, 

1980’li yıllarda BADG hattındaki çalışmalar daha da hızlanmıştır. 1981 yılında 556 km, 1982 yılında 

303 km. ve 1984 yılında 136 km. demiryolu hattı hizmete girmiştir. 1 Ekim 1984 tarihinde, Kuanda 

kavşağındaki demir raylarda, çok uzun zaman beklenen, "altın bağlantı" gerçekleşmiştir. Yaklaşık 10 

yıl boyunca BADG’ın doğu ve batı yakalarında çalışan işçiler en sonunda bir araya gelerek doğu ve 

batı güzergâhlarını demiryolları ile birleştirmeyi başarmışlardır. 27 Ekim 1984 tarihinde BADG’ın 

“proje başkenti” olan Tinda Kenti’nde, gösterişli bir Sovyet Komünist Partisi Mitinginde BADG’ın 

tamamında demir yolu ulaşımına açıldığı duyurulmuştur.  

1 Ekim 1984 tarihinde SSCB’deki tüm gazeteler sosyalizmin yeni zaferini gururla duyurmuşlar: 

yüzyılın projesi BADG tamamlandı. Aslında, basın-medyanın reklam kokan haberlerine rağmen, 

Moskova yetkilileri projenin tam olarak bitirilemediğini ve güzergâhın kullanıma açılmadığını gayet 

iyi biliyorlardı. Brejnev’in iktisadi durgunluk yıllarında kalabalık sosyalist kitleleri 

heyecanlandıracak şatafatlı bir habere ihtiyacı vardı ve BADG’ın bitiş haberi tam da bu dönemde öne 

çıktı. 1984 yılındaki resmi açılıştan beş yıl sonra 1989 yılında BADG Ulaştırma Bakanlığına 

devredildi ve düzenli olarak çalışmaya başladı. Aslında 15 kilometrelik zorlu Muyskiy Tüneli’nin 

2003 yılında bitimiyle birlikte BADG’ın tam olarak bittiği söylenebilir. Bu nedenle bugünkü Rus 

kaynaklarında BADG’ın bitiş tarihi 1984 yılı değil 2003 yılı olarak gösterilmektedir. 12 Temmuz 

1985 tarihinde Baykal-Amur Demiryolu Güzergâhının inşasının devam edilmesi hakkında" başlıklı 

SSCB Bakanlar Konseyi Kararı No. 651 yayınlanmıştır. Aslında bu siyasi karar SSCB döneminde 

BADG ile ilgili son beşinci karardır. Bu kararı alan Sovyet yöneticiler sadece 4-5 yıl içinde SSCB’nin 

ansızın dağılacağını ve Sovyet sisteminin çökeceğini öngörememişlerdi.  

1986 yılında 206 kilometre uzunluğundaki Larba – Ust Nyujka Hattı, 1987 yılında 179 

kilometrelik Nijneangarsk – Noviy Uoyan Hattı, 1988 yılında 102 km. Noviy Uoyan – Angarakan 

Hattı, 1989 yılında 102 kilometrelik Angarakan – Taksimo hattı hizmete girmiştir. 1975 – 1990 

döneminde BADG’ın büyük bir bölümü elektrik bağlantısına kavuşmuştur. Böylece SSCB 

parçalanmaya başladığında büyük ölçüde tamamlanmış olan BADG’ın 1,5 mliyon km2’lik 

genişliğinde bir alanın (Türkiye’nin iki katı büyüklüğünde) ulaşım ve iktisadi hizmetlerini karşıladığı 

anlaşılmaktadır (Harita 2).  
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Harita 2: Baykal – Amur Demiryolu Güzergâhı 

 

Postsovyet Döneminde Baykal – Amur Demiryolu Güzergâhı  

1990 – 2000 dönemi tüm BADG tarihinde en sönük ve en durgun dönem olarak tarih 

kitaplarında yerini almıştır. SSCB’nin parçalanması, tüm ülkeyi etkileyen derin demografik ve 

ekonomik kriz, devlet yönetiminin kararsızlığı ve güçsüzlüğü XXI. yüzyılın başında BADG 

çalışmalarının dondurulmuş olmasının en büyük nedenleridir. Ancak 2000-2005 döneminde BADG 

bölgesindeki çalışmaların tekrar başladığı görülmüştür.  BADG hem Rusya’nın hem de dünyanın en 

büyük en zorlu ve en masraflı ulaşım projelerinden biridir. Bu projenin otoyol ve yol kenarı yollarının 

inşası sırasında, yılda 570 milyon m3'ten fazla toprak aktarılmış; akarsuları ve derin vadileri aşmak 

için 2.230’dan fazla köprü inşa edilmiş; 5.000 kilometreden fazla kara yolu döşenmiş; 200’den fazla 

tren istasyonu ve 60’tan fazla yeni yerleşme inşa edilmiş; toplam alanı 570 000 m2'nin üzerinde olan 

konut alanı yapılmıştır.   

BADG ve yakın çevresinde yüzlerce yeni okul, spor merkezi, hastane, postane, kamu binası, 

anaokulu ve kültür merkezi açılmıştır. Başlangıcından bitişine kadar BADG’ta yaklaşık 2 milyon kişi 

çalıştığı bilinmektedir. 1978 ile 1990 yılları arasında, BADG’ında 279 milyon ton mal, 112,7 milyon 

ton kömür, 65,4 milyon ton kereste ve 33 milyon yolcu taşınmıştır. 2017 – 2020 döneminde BADG’ta 

yıllık ortalama 20 – 25 milyon ton mal taşınmıştır. 1 Ocak 1991 itibariyle BADG’ın toplam maliyeti 

17,7 milyar Rubleye ulaşmıştır. Rusya’daki yeni idari yapılanmaya bağlı olarak ülkede yeni idari 

bölgeler oluşturulmuştur. Böylece Temmuz 1996’da BADG’ın doğu kesimleri Uzakdoğu 

Demiryolları sorumluluğuna batı kesimleri ise Doğu Sibirya Demiryolları sorumluluğuna verilerek, 

aradaki işletme sınırı Hani kasabasının hemen batısından geçirilmiştir. 

BADG ana inşaatını tamamlama veya bitiş tarihi, Severo-Muysk tünelindeki trafiğin açıldığı 5 

Aralık 2003 tarihi olarak kabul edilmektedir. Bir mühendislik harikası olan ve Buryat Cumhuriyeti 

sınırları içinde yer alan Severo-Muysk, 15 kilometreden fazla uzunluğu ile Rusya'nın en uzun, 

dünyanın ise beşinci en uzun tünelidir. İnşaat ve mühendislik zorlukları, olumsuz iklim koşulları ve 

çok sayıda jeomorfolojik engel göz önüne alındığında, tünelin Rusya sınırları içindeki bir benzeri 

yoktur. Sonuç olarak, donmuş permafrost topraklar, bol miktarda yeraltı dereleri, eğimli ve engebeli 

araziler, heyelanlar ve tektonik faylar Severo-Muysk tünelinin bitirilmesini engelleyememiştir.  

Rusya’da sosyalist sistemden liberal-kapitalist sisteme geçiş döneminde (1990-2000 yılları) 

BADG adeta unutulmuştur. Birçok Rus uzman, ülkedeki derin siyasi ve ekonomik dönüşümlerin 

başlamasıyla 1990 sonrası dönemde devletin BADG 'a olan iktisadi ve jeopolitik ilginin keskin bir 

şekilde azaldığını düşünmektedirler. Hükümet yetkilileri ve siyasetçiler milyonlarca dolar para 
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harcanarak inşa edilen demiryolu güzergâhı üzerindeki insanları ve onların yüzleştikleri sorunları 

pratikte unutmuşlar. Bu nedenle de XXI. yüzyılın başında gazeteciler BADG projesine alay 

edercesine "Hiçbir Yere Giden Yol" adını vermişlerdir. İlgisizlik ve parasızlıkla yüzleşen, kimseye 

faydası olmayan ve “hiçbir yere ulaşamayan” pahalı, gösterişli ama işlevsiz bir yol. XXI. yüzyılın 

başında BADG durgunluk çağının sembolü ve sosyalist sistemin çöküş nedenlerini yansıtan kocaman 

ve işlevsiz bir teknolojik anıta dönüşmüştür. Çıplak gerçek şudur ki, çok yoğun çalışması gereken 

modern bir demiryolu güzergâhı olarak planlanan BADG, 8’den daha az günlük tren hareket 

kapasitesiyle Rus yöneticilerde tam bir hayal kırıklığı oluşturmuştur. Modern, işlevsel ve hareketli 

güzergâh beklentilerinin yerini eskimiş, teknolojik sorunlarla boğuşan pasif bir ulaşım hattı almıştır. 

Tüm bu hayal kırıklıklarına rağmen Rusya hükümeti inatla BADG’tan vazgeçmemiş ve yeni hatlar 

inşa ederek 2000-2020 döneminde de projeyi genişletmeyi sürdürmüştür.  

4 Ocak 1992 tarihinde Rusya Hükümeti " BADG çalışmalarının bitirilmesi ve Berkakit - 

Tommot - Yakutsk demiryolu güzergâhının tamamlanması hakkında" resmi bir karar almıştır. SSCB 

döneminde alınan beş hükümet kararından sonra BADG ile ilgili alınan altıncı karar Postsovyet 

döneminde demiryolu güzergâhı ile ilgili ele alınan ilk resmi hükümet kararıdır. Devletin en üst 

katında alınan bu karar doğrultusunda Küçük BADG veya Amur-Yakutsk Dermiryolu Güzergâhı 

olarak adlandırılan hattın Saha Cumhuriyetinin başkenti olan Yakutsk kentine kadar 

tamamlanmasına, daha sonraki dönemde ise Ohotsk kıyısındaki Magadan Limanı’na kadar 

uzatılmasına karar verilmiştir. BADG ile ilgili siyasi kararlar bunlarla sona ermemiştir. Demiryolu 

güzergâhının geliştirilmesi ve modernleştirmesi ile ilgili 16 Haziran 1997 tarihinde Yedinci Hükümet 

Kararı, 19 Ocak 1999 tarihinde Sekizinci Hükümet Kararı ve 17 Mart 1999 tarihinde de Dokuzuncu 

Hükümet Kararı alınmıştır. Tüm bu alınan kararlar sonucunda, Neryungi ile Tommot arasındaki hat 

2004 yılında, Tommot ile Nijniy Bestyah arasındaki hat ise 29 Temmuz 2019 tarihinde tümüyle 

tamamlanmış ve ulaşım hizmetine açılmıştır. 2025 yılına kadar da bu hattın Saha Cumhuriyeti’nin 

başkenti olan Yakutsk kentine uzatılması planlanmaktadır. Özetle, 2020 yılında Amur-Yakutsk 

Dermiryolu Güzergâhı neredeyse bitmek üzeredir.  

Tüm eleştirilere rağmen BADG XXI. yüzyılda da büyümeye ve uzamaya devam etmektedir. 

Bugün ise Nijniy Bestyah – Moma – Magadan Demiryolu güzergâhının 2030 yılına kadar 

tamamlanması için yoğun çalışmalar yürütülmektedir. Rusya Ulaşım Bakanlığının geliştirdiği ve 

onayladığı “2030 yılına kadar demiryolu taşımacılığı geliştirme stratejisi” planına göre önümüzdeki 

10 yıllık zaman dilimi içinde yeni demiryolları ile Ohotsk Denizi kıyısındaki Magadan Limanına 

ulaşılmalıdır. Böylece Tinda – Yakutsk – Magadan Demiryolu güzergâhının faaliyete geçmesi ile 

birlikte, Trans Sibirya ve BADG güzergâhından sonra Büyük Okyanusa üçüncü ticaret ve ulaşım 

kapısı da açılmış olacaktır. Rusya’nın yüzyıllık rüyası ise demiryolunu Anadir kentine ve Çukçi 

Yarımadası’na kadar uzatıp oradan Bering Boğazı’nın altından bir tünelle Alaska Yarımadası’na ve 

ABD’ye kadar uzatmaktır. Böylece Asya ile Kuzey Amerika kıtaları ve ABD ile Rusya ilk kez bir 

demiryolu güzergâhı ile birbirlerine bağlanmış olacaklar.  

Saha Cumhuriyeti’nin güney ve orta kesimlerinde yer alan zengin kömür, elmas, fosfat, demir 

ve diğer maden yataklarının kullanımı ve dünya pazarlarına ulaşmaları açısından kuşkusuz Amur-

Yakutsk Dermiryolu Güzergâhı büyük stratejik öneme sahiptir. Bir başka anlatımla 2050 yılına kadar 

Büyük BADG ve Küçük BADG sayesinde Rusya devleti, Büyük Okyanusa üç koldan çıkış 

sağlayacaktır. Bu durum Rusya için son derce önemli ve bir o kadarda stratejik bir hamledir. Rusya 

hükümeti uzun zamandır Sahalin Adasını köprüyle veya yer altı tüneliyle Asya ana karasına 

bağlamayı planlamaktadır. Ulaşım koridorları aracılıyla Sahalin Adası’nın Rusya’ya demiryolu ile 

bağlantısı sağlanabilirse kuşkusuz BADG’ın iktisadi işlevi ve jeopolitik önemi daha da artacaktır. 

Sonuç olarak, Sahalin Adası’ndaki zengin petrol ve doğal gaz yatakların Japonya ve Rusya’ya 

pazarlanmasında bu yeni ulaşım güzergâhına büyük rol düşecektir. Bu durum Rusya’nın doğu 

kıyısında jeostretejik önemini daha da etkin hale getirecektir. Önümüzdeki çeyrek yüzyılda Rus 

demiryollarının Sahalin Adasına ve Ohotsk Denizi kıyılarına ulaşıp ulaşmayacaklarını ancak zaman 

denilen sihirli kavram gösterecektir.  

1938 yılında başlatılan BADG 2003 yılında tamamlanmıştır, yani inşaat çalışmaları yaklaşık 

65 yıl sürmüştür. Korkunç paralar ve büyük yatırımlar yutan bu projenin maliyeti 2015 yılındaki 
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hesaplamalara göre 52 milyar doları aşmaktadır. Stalin döneminde başlatılan ve Putin döneminde 

bitirilen bu 65 yıllık projede kaç mahkûm çalıştırıldı, kaç kişi öldü veya sakatlandı, kaç kişi sürgüne 

gönderilerek sömürüldü asla bilinmeyecektir. Ama binlerce işçinin emeği, kanı ve özverili çabasıyla, 

binlerce gencin ve öğrencinin alın teriyle, binlerce komünist ve mühendisin fedakârlıklarıyla 

tamamlandığı herkesçe bilinmektedir.  

SSCB’nin ulaşım politikalarını belirleyen Moskova’daki yönetici kadroların başında olan 

Nikolay Grom BADG projesinin bitiminden sonra dahi o zorlu yılları unutamamış ve o inşaat 

dönemde farklı cumhuriyetlerden gelen işçiler arasındaki dayanışmayı özlem ile şöyle 

hatırlamaktadır:  

“BADG projesinde benim için en keyifli en unutamadığım hatıra, demiryolu işçilerinin 

gülümseyen yüzleri ve tükenmeyen coşkusuydu. SSCB’den, yani maalesef dağılan eski büyük 

memleketimizin her cumhuriyetinden her bölgesinden BADG’a gelen insanların coşkusunu, 

dayanışmasını ve özverili çalışmalarını hala hatırlıyorum. Bu fedakâr insanlar baskı veya zorlu 

görevlendirmelerle buralara gelmediler, yüreklerinin çağrısıyla ve en önemlisi de gönüllü olarak 

Sibirya’ya çalışmaya geldiler. Şantiyede büyük bir dostluk ve yardımlaşma hüküm sürüyordu. 

Gerçekten de farklı milletleri ve farklı kültürleri bir araya getiren uluslararası bir şantiyeydi. BADG 

projesini, Ruslar, Ukraynalılar, Kazaklar, Gürcüler, Ermeniler, Moldovalılar, Belaruslar, Azeriler, 

Özbekler, Tacikler ve ülkemizin diğer milletlerinden gelen özverili işçiler yarattılar. BADG'daki 

dayanışmayı ve kardeşliği ben hiçbir yerde görmedim ve hissetmedim, muhtemelen de hayatımın 

sonuna kadar da bir daha asla göremeyeceğim.” 

Bazıları bu içten söylenen sözleri abartı olarak görebilir, bazıları bu sözleri saf sosyalist düşünce 

olarak damgalayabilir, ama bu sözler her şeyden önce geçmişte yaşanan bir sisteme özlemi ve 

bağlılığı yansıtmaktadır, güzel yaşantılara, özverili çalışmalara, vatansever kahramanlara ve kardeş 

dayanışmaya hayranlığı yansıtmakta, sosyalist sistemin bir parçası olmanın gizlenemeyen özlemi 

yansıtmaktadır. En önemlisi de Nikolay Grom’un sözleri BADG projesinin görünmeyen arka yüzünü 

ve gölgede kalan sosyalist ideolojik ruhunu aydınlatmaktadır. Aşağıdaki satırlarda bu projeye hem 

olumlu hem de olumsuz yansımalar penceresinden bakmaya çalışılmıştır. Böylece, yüzyılın dev 

projesinin hem avantajları hem de başlıca dezavantajları tartışılmaya açılmıştır. 

Baykal-Amur Demiryolu Güzergâhının Başlıca Avantajları ve Olumlu Özellikleri 

Çarlık Rusya döneminde tartışılan ve SSCB döneminde inşa edilen BADG, Sovyet 

Cumhuriyetlerinin dağılmasından sonra yeni Rusya Federasyonu sınırları içinde kendini bulmuştur. 

Postsovyet döneminde Rusya Hükümetleri BADG projesini ne görmezden gelebilirdi, ne söküp 

atabilirdi, ne de eleştirip kapatabilirdi. Rus yetkililerin bu projeyi yenilemek, modernleştirmek ve 

sürdürmekten başka bir seçeneği yok gibiydi. Yüksek maliyetlere ve ödenen korkunç bedellere 

rağmen bu proje devam ettirilmeli, Rus ekonomisine güç ve para kazandırılması yanı sıra ülkenin 

jeostretejik önemini de artırmalıydı. Jeopolitik açından da düşünüldüğünde; Japonya, Güney Kore ve 

kalabalık nüfuslu Çin topraklarına yakın mesafede bulunan ıssız bölgelerin kalkınmasını hedefleyen 

BADG, bugün Rusya’nın Pasifik ülkeleriyle izleyeceği dış ilişkilerinin ve uluslararası ticaretin temel 

yapı taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu nedenle, 2050 yılına kadar bu görkemli projenin 

genişletilmesi ve modernleştirilmesi tüm Rusya hükümetlerinin öncelikli iktisadi hedefleri arasında 

gelecekte de yer almaya devam edecektir.  

Rusya’nın Büyük Okyanus kıyılarına açılan iki önemli ticaret kapısı vardır. Biri Trans-Sibirya 

Demiryolu (Rusça: Транссибирская магистраль, Транссиб, Transsibirskaya magistral), diğeri ise 

BADG’dır. 2002 yılında tamamen elektrikli durumuna getirilen Trans-Sibirya Demiryolu (TSD) 9 

288 kilometrelik uzunluğu ile tamamı bir devlet içinde yer alan dünyanın en uzun demiryolu 

güzergâhını oluşturmaktadır. Fakat doğu-batı istikametinde uzanan bu iki büyük demiryolu güzergâhı 

karşılaştırıldığında ve Baykal Gölü ile Pasifik Kıyıları arasındaki mesafe hesaplandığında, BADG 

hattının Trans-Sibirya Demiryolu hattından yaklaşık 500 km. daha kısa ve daha ekonomik olduğu 

görülmektedir. BADG hattının ikinci büyük avantajı ise Çin devlet sınırından 700 – 1000 km. daha 

uzakta yer almasıdır. Bir başka deyişle, Trans-Sibirya Demiryolu hattının Çin sınırına çok yakın 

mesafede geçmesi bazı jeopolitik riskler oluştururken, BADG hattının sınır bölgesinden uzak 

Rusya’nın derinliklerinden geçmesi önemli bir jeopolitik avantajdır.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Rus%C3%A7a
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SSCB’nın en ünlü, en pahalı ve en tartışılan projesi olan BADG, Sovyet yönetiminin en gurur 

duyduğu mega projesi olarak tarih kitaplarına yer almıştır. Genel olarak, BADG çok boyutlu ve çok 

işlevli bir iktisadi kompleks olarak algılanabilir. Bu çok boyutlu ve görkemli iktisadi kompleksin 

ulusal ölçekte aşağıdaki önemli rol ve işlevleri vardır: 

• Doğu Sibirya ve Uzakdoğu bölgelerinin geniş ama seyrek nüfuslu ve bakir bölgelerinde 

bulunan zengin doğal kaynaklarına açık erişim, 

• Rusya topraklarında doğu – batı istikametinde kıtalar arası demiryolları ile mal ve yolcuların 

taşınmasını 10 000 km'yi aşan bir güzergâhta ekonomik olarak sağlamak, 

• Trans Sibirya Demiryolunun yükünü  hafifletmek ve bu güzergâhta mücbir sebep 

durumlarında oluşacak bir olumsuzluk sonucunda yedek güzergâh olarak devreye girmek, 

• Doğu Sibirya, Saha Cumhuriyeti ve Uzakdoğu bölgelerinde uzanan yaklaşık 1,5 milyon km2 

lik soğuk ve seyrek nüfuslu arazinin, değerli hammadde rezervlerini, yakıt ve enerji kaynaklarını, 

maden ve orman kaynaklarını sanayi merkezlerine ve büyük kentlere ulaştırmak, 

• Doğu Sibirya, Saha Cumhuriyeti ve Uzakdoğu bölgelerindeki geri kalmış yörelerin 

canlanmasını, nüfuslanmasını, zenginleşmesini ve ekonomik kalkınmasını tetiklemek, 

• Doğu Sibirya, Saha Cumhuriyeti ve Uzakdoğu bölgelerinde hızla gelişen madencilik, 

ormancılık, kömür ve enerji üretimi, metalürji, petro-kimya sanayi, kâğıt ve orman ürünleri 

sanayilerini ulaşım bağlantılarıyla desteklemek. 

• Doğu Sibirya, Saha Cumhuriyeti ve Uzakdoğu bölgelerinde rekreasyon ve turizm 

faaliyetlerini desteklemek.  

• Doğu Sibirya, Saha Cumhuriyeti ve Uzakdoğu bölgelerinde yaşayan yerli etnik 

topluluklarının (Evenki, Buryat vb.) yaşam kalitesini ve gelirini yükseltmek. 

Rusya Ulaşım Bakanlığının geliştirdiği ve onayladığı “2030 yılına kadar demiryolu taşımacılığı 

geliştirme stratejisi” planına göre BADG hattında taşınan yük miktarında ve trafik hacminde iki veya 

üç kat artış hedeflenmiştir. Ama bu yüksek hedeflere ulaşılıp ulaşılamayacağını şimdiden söylemek 

zordur. Ayrıca, aynı 2030 gelişim stratejisinde, BADG ve çevresinde yeni endüstriyel üretim alanları, 

yeni yerleşmelerin inşa edilmesi, yeni enerji havzalarının ve yeni maden sahalarının açılması da 

planlanmaktadır. Küçük BADG ile başkent Yakutsk kentinin tam olarak Rusya demiryolu ağına 

bağlanması, ayrıca Vanino – Sovetskaya Govan yöresinin deniz ulaşım merkezi olarak BADG ile 

bütünleşmesi ve Pasifik ülkelerine açılan Rusya’nın en büyük deniz kapısı olma hedefleri de bu 

planda yer almaktadır.  

Rusya Ulaşım Bakanlığının geliştirdiği ve onayladığı “2030 yılına kadar demiryolu taşımacılığı 

geliştirme stratejisi” planına göre BADG Kuzey-güney istikametinde uzanan “Küçük BADG” veya 

diğer adıyla “Amur-Yakutsk Dermiryolu Güzergâhı” ile bütünleşmesini tamamlamalı ve yeni 

güzergâhlarla Magadan Limanı’na ve Ohotsk Denizi kıyılarına kadar uzanmalıdır. Bu hedef 

doğrultusunda 7000 kilometre uzunluğunda 13 yeni demiryolu güzergâhının inşa edilmesi 

gerekmektedir. Bu da Rusya Hükümeti için yeni köprüler, yeni tüneller, yeni tren istasyonları ve 

milyonlarca dolarlık yeni maliyetler anlamına gelmektedir. Sonuç olarak, Büyük BADG, Küçük 

BADG, TSD ve Amur – Yakutsk Hattını birleşik bir demiryolu güzergâhı, bütünleşmiş bir iktisadi 

bölge olarak 2040 yılına kadar faaliyete geçmesi beklenmektedir. 

Rusya’da “Sosyalist kahramanlığın destanı” olarak bilinen BADG, hem mühendislik 

uygulamalarıyla hem zorlu iklim ve arazi koşullarıyla hem finansal harcamalarıyla hem coğrafi 

boyutlarıyla hem de çalışan işçilerin etnik ve kültürel çeşitliğiyle benzersiz bir projedir. Sovyetlerin 

“ulusal gururu”, Rusların deyimiyle “yüzyılın projesi”. Jeostratejik açıdan gelecekte Rusya’nın süper 

güçler arasındaki ülkeler arasında kalabilmesi, kuşkusuz Sibirya ve Uzakdoğu bölgelerinin 

kalkınmasına ve nüfuslanmasına bağlıdır. Karayollarını, demiryollarını, deniz limanlarını ve hava 

alanlarını çoğaltan ve modernleştiren, ıssız Tayga ormanlarını canlanmasını sağlayan, doğal 

kaynaklarının çıkarımını ve işletilmesini sağlayan Rusya yönünü doğuya ve Pasifik kıyılarına 

çevirmek zorundadır. Sibirya ve Uzakdoğu bölgelerinin kalkınması olmadan Rusya zenginleşemez 

ve küresel güç olamaz. Bu kalkınmanın ve zenginleşmenin ön koşullarından birisi de rekabetçi ve 

verimli ulaşım güzergâhlarının inşasıdır. Kuşkusuz BADG, Sibirya ve Uzakdoğu bölgelerinin 

kalkınmasında ve zenginleşmesinde katkısı olacak en önemli projelerin başında gelir.  
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BADG, SSCB’nin en pahalı en gösterişli ve en çok eleştirilen projesiydi. Tüm bu eleştirilere 

rağmen, BADG’ın bugünkü jeopolitik, jeosatratejik ve iktisadi önemi şöyle özetlenebilir: 

• Rusya topraklarında doğu-batı istikametinde 4.287 kilometre boyunca uzanan, ülkenin 

en önemli ve en işlek demiryolu güzergâhlarından biridir. Son yarım yüzyılda yapılan yeni ek 

güzergâhlarla birlikte bugünkü Büyük BADG’ın ve Küçük BADG’ın toplam uzunlukları 4.700 

kilometreyi aşmaktadır.  

• Avrupa ülkelerinin ve Merkezi Rusya bölgelerinin Pasifik Okyanusu limanlarına ve 

Güney Yakutistan’a ulaşan en kısa demiryolu yolu özelliği taşımaktadır. 

• Sahalin Adası ve Kuril Takımadaları’nın ekonomik ve ticari gelişim katkısı olan en 

önemli ulaşım güzergâhıdır.  

• Güney Kore, Doğu Çin ve Japonya limanlarına ulaşan en işlek taşımacılık 

güzergâhıdır. Rusya’nın Doğu Asya ve ASEAN ülkeleriyle ticaretini sağlayan en önemli ulaşım 

güzergâhlarının başında gelir.  

• Yük, yolcu ve kargo taşımacılığında büyük öneme sahip olan bu demiryolu güzergâhı, 

Primorye, Vladivostok ve Nahodka'ya olan mesafeyi 200 km'den fazla, Vanino'ya 500 km’den 

fazla, Saha Cumhuriyetinin başkenti olan Yakutsk kentine - 600 km’den fazla, Sahalin Adası, 

Kamçatka Yarımadası ve Magadan'a ise 1000 km’den fazla kısaltmaktadır.  

• BADG güzergâhında çok sayıda orman ve doğa koruma alanı, çok sayıda göl ve 

akarsu, çok sayıda rekreasyon ve turizm merkezi yer almaktadır. Bu nedenle önümüzdeki 

dönemde demiryolu turizmi bu bölgenin önemli gelir kaynaklarından birisi olabilir.  

• BADG ve yakın çevresinde Rusya ulusal ekonomi açısından 29 stratejik maden ve 

enerji kaynağı tespit edilmiştir. Altın, gümüş, kömür, petrol, krom, demir, uranyum, manganez, 

çinko, lityum, boksit, molibden ve volfram bunların başında gelir. Bu madenlerin ve enerji 

kaynaklarının ulusal ekonomiye kazandırmada BADG’nın büyük rolü ve işlevi olmuştur ve 

gelecekte de olacaktır.  

Tatarski Boğazı’nı aşmakta olan ve Asya anakarası ile Sahalin Adası arasında faaliyet gösteren 

mevcut Vanino - Holmsk feribot servisi, ticari ürünlerinin, enerji kaynaklarının ve sanayi mallarının 

Rusya ana karasına taşınmasında çok yetersiz kalmaktadır. Sahalin Adası ile Vanino kenti arasında 

yer alan Tatar Boğazı’nda konumlanmış köprü veya tünel aracılığıyla ortaya çıkacak demiryolu 

ulaşım bağlantıları neredeyse yarım yüzyıldır tartışılmaktadır. Kuşkusuz Sahalin Adası’nın Rusya 

ana karasına bağlanması ve BADG ile bütünleşmesi bölgenin ekonomik kalkınmasına büyük yarar 

sağlayacaktır. Bugün tüm büyük Japonya adaları hâlihazırda demiryolu hatları ile birbirine 

bağlanmıştır. Rusya ne Kuril Adaları’yla ne de Sahalin Adası’yla kara veya demiryolu ulaşım 

bağlantılarına sahip değildir. Oysa Japonya’nın en kuzey adası olan Hokkaido ile kuzey komşusu 

Sahalin arasında sadece 19 kilometre mesafe vardır. Bu nedenle Hokkaido ile Sahalin arasında inşa 

edilecek bir demiryolu güzergâhının hem Rusya hem de Japonya ekonomisine büyük katkıları 

olacaktır. Örneğin, 17 Mart 1999 tarihli bir basın toplantısında, Rusya Ulaşım Bakanı Nikolay 

Aksenenko, Tatar Boğazı'nın altından Sahalin Adası’na inşa edilecek bir tünel projesinin yeniden 

canlandırılmasının çok umut verici olabileceğini söylemiştir. 

Rusya’daki yöneticiler ve siyasetçiler, son dönemde sıklıkla Rusya – Sahalin – Hokkaido 

ulaşım bağlantısının olabilirliğini tartışmaktadırlar. Böylece 14.000 kilometreyi aşan BADG, Sahalin 

ile Asya anakarası arasında yapılacak bir deniz altı tüneliyle bağlanarak 15.000 kilometrelik 

kıtalararası bir demiryolu hattına dönüşecektir. Sonuç olarak Sahalin ile Rusya ana karası ve Sahalin 

ile Hokkaido Adası arasında inşa edilecek köprüler ve tüneler sayesinde hem Rusya ile Japonya 

arasında doğrudan bir ulaşım sağlanmış olacak, hem de Japon malları Orta ve Batı Avrupa’ya kadar 

kolayca taşınabilecektir. Önümüzdeki 20-30 yıl içinde Tokyo - Sahalin – Komsomolsk-na-Amur - 

Bratsk - Moskova - Minsk - Varşova - Berlin – Londra demiryolu hattının ortaya çıkmaması için 

aslında hiçbir engel yoktur. Rusya ile Japonya arasında çözüm bekleyen Kuril Adaları sorunu bu 

projenin hayata geçirilmesinde en büyük siyasi engellerden biri olarak görülmektedir.     

Önümüzdeki 20-30 yıl içinde Tokyo - Sahalin –  Moskova - Minsk – Londra demiryolu hattı 

bitirilmiş olup faaliyete geçerse, hem Avrupa Birliği, Çin, Japonya, Doğu Avrupa ve Rusya gibi 

coğrafi bölgeler ve dev ekonomiler birbirlerine bağlanmış olur hem de Asya-Pasifik iktisadi 
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bölgesinde sanayi, ticaret ve ulaşım canlanır. Düne kadar hayal edilemeyen bir ticaret kapısı dahası 

kıtalararası bir ulaşım köprüsü olabilir. Sonuç olarak 5.000 kilometreyi aşan bu ulaşım güzergâhı 

Pasifik ülkeleri ile Slav Cumhuriyetleri arasında, ASEAN ülkeleriyle Avrupa Birliği arasında en işlek 

ticari köprü olacak ve kuşkusuz büyük bir iktisadi etkileşim ve ekonomik kazanç yaratacaktır. 

Milliyetçi Ruslar tarafından eleştirilen ve “sonu olmayan yol” olarak adlandırılan BADG’ın 

Londra’da son durağına kavuşacağını SSCB yöneticileri hayal edebilir miydiler? Rekabetçi 

küreselleşme, ülkeler arasında işbirliği ve uluslararası ticaretin ihtiyaçları bazen hayalleri gerçeğe 

dönüştürmektedir. BADG merkezli Japonya – Rusya – İngiltere demiryolu güzergâhı, hayata 

geçirilmesi gereken bir hayalden çok daha fazlasıdır. Tabi bu durum İngiltere’nin en büyük ortağı 

ABD’yi rahatsız edebilir. 

 

Baykal-Amur Demiryolu Güzergâhının Başlıca Dezavantajları ve Olumsuz Özellikleri 

Sosyalist bir halk projesi ve zorlu bir demiryolu güzergâhı olarak BADG XXI. yüzyılın başında 

başarıyla tamamlanmıştır. Fakat BADG bölgesindeki 1,5 milyon km2’lik devasa alanda yeterince 

jeolojik ve bilimsel araştırmalar yapılmamış, bölgedeki zengin maden ve enerji kaynaklarının tamamı 

işletilmeye açılamamış ve en önemlisi de zenginleşemediği ve kalkınamadığı için de yeterince nüfus 

çekmeyi başaramamıştır. Uçsuz bucaksız Tayga ormanları, uzun ve derin akarsu vadileri, yüksek ve 

ulaşılmaz dağlar, uzun ve sert kışlar gibi doğal olumsuzluklar BADG’ından önce de BADG’ından 

sonra da hep vardı ve var olmaya devam edecektir. Zaten BADG’nın amacı bölgenin fiziki coğrafya 

koşullarını değiştirmek değildi. BADG’nın amacı sosyal, kültürel ve ekonomik bakımdan bölgenin 

kalkınmasını ve yerel halkın zenginleşmesini sağlamaktı. İşte bu yüce amaca bu büyük iktisadi hedefe 

ne SSCB döneminde ne de Postsovyet döneminde hiçbir zaman ulaşılamadı.  

Bugün SSCB dağıldıktan sonra, özgürce bireysel düşüncelerini söyleyebilen Ruslar ve özellikle 

de basın-medya yetkilileri, siyasetçiler ve iktisatçılar BADG projesini aşağıdaki başlıklar altında en 

çok eleştirmektedirler: 

• Birinci eleştiri, milyonlarca dolar para harcanarak, çok pahalı bir proje olması ve ulusal 

ekonomiye çok büyük mali yük getirmesidir.  

• İkinci eleştiri, hedeflenen iktisadi amaçlara bir türlü ulaşamayan, gereksiz, işlevsiz ve faydasız 

bir proje olmasıdır.  

• Üçüncü eleştiri, insan haklarına aykırı olarak binlerce tutuklu, esir Japon asker, öğrenci ve 

siyasi muhalifin zorla bu projede çalıştırılmış olmasıdır.  

• Dördüncü eleştiri, SSCB hükümetlerinin proje gerçeklerini ve proje maliyetini halktan 

gizlemeleri ve her şeyi tozpembe göstermeleridir.  

• Beşinci eleştiri, yüzyılın megaprojesi olarak adlandırılmasına rağmen, beşeri güç ve kalifiye 

uzmandan yetersiz olup büyük kentlerin olmadığı aşırı seyrek nüfuslu ıssız bir bölgede inşa edilmiş 

olmasıdır.  

• Altıncı eleştiri, gerekli jeolojik, hidrografik, kartografik, mühendislik ve coğrafi arazi 

incelemeleri yapılmadan, 1930’lu yıllarda hazırlıksız olarak inşaat işlerine başlanmış olmasıdır.   

• Yedinci eleştiri, mühendislerin, memurların, askerlerin, şoförlerin ve işçilerin barınma ve 

gündelik sosyo-kültürel ihtiyaçlarını karşılayacak yerleşmelerin, okulların, hastanelerin ve yaşam 

konutlarının inşası yapılmadan demiryolu inşaatına plansız başlanmış olmasıdır.  

• Sekizinci eleştiri, dünya demiryolu ağı ile BADG’ın bir türlü birleşememesi ve Japonya, 

Güney Kore ve Çin gibi ülkelerle hedeflenen ulaşım bütünleşmesinin gerçekleştirilememiş olmasıdır.  

• Dokuzuncu eleştiri, İkinci Dünya Savaşı’ndan önce planlanan BADG ve yakın çevresinin 

ekonomik kalkınması, sanayi ve ticari alt yapısının geliştirilememiş olması, hatta bunun XXI. 

yüzyılda dahi yapılamamış olması projenin beklenen kazançları sağlayamamasının en büyük 

nedenlerin başında gelmesidir.  

• Onuncu eleştiri, BADG inşaatında görev alanların büyük bir bölümü 30 yaş altı gençlerden 

oluşmasına rağmen (Üniversite öğrencileri, Leninist Genç Komünistler Birliği üyeleri ve yeni evli 

aileler) bunların ihtiyaçlarını karşılayacak kreş, okul, sinema, spor salonu ve modern yaşam 

alanlarının zamanında ve yeteri sayıda inşa edilmemiş olmasıdır.  

https://tr.wikipedia.org/wiki/Leninist
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• On birinci eleştiri, BADG hattını sanayi ve maden ürünleri ile besleyecek yeterli sayıda 

gelişmiş sanayi, enerji ve maden bölgelerinin inşa edilmemiş olmasıdır. 

• On ikinci eleştiri, BADG bölgesinde gelişmesi planlanan kâğıt sanayi, maden sanayi, petro-

kimya sanayi, orman ürünleri sanayi ve metalürji sanayi kollarına yeterli devlet desteği ve yeterli 

yabancı yatırımcı sağlanamadığı için hedeflenen sanayi bölgelerinin bir türlü gerçekleşmemiş 

olmalarıdır.  

• On üçüncü eleştiri, BADG Sahalin Adası ve Japonya’nın Hokkaido Adası ile mutlaka 

bağlanmalıdır. Böylece Japonya ile Avrupa ülkeleri arasında kesintisiz demiryolu taşımacılığı bir an 

önce başlatılmalıdır. Bugüne kadar deniz altı tünellerle veya deniz üstü köprülerle BADG’ın Japonya 

adalarına bağlanmamış olması onun en büyük ulaşım eksikliklerinden biridir. 

• On dördüncü eleştiri, BADG bölgesinde asırlar boyunca yaşayan yerli küçük etnik 

toplulukların (Evenkiler, Yakutlar, Buryatlar vb.) hızla asimile olup Ruslaşmaları ve tüm çabalara 

rağmen son yarım yüzyılda bu toplulukların yaşam kalitesinin yükseltilememiş olmasıdır.  

BADG projesinde 1970’li ve 1980’li yıllarda yılda yaklaşık 70 000 kişi çalışmış veya görev 

almıştır. Dağları yarıp geçen, derin akarsu vadilerine yüksek köprüler inşa eden, günde 10-12 saat ter 

döken, eksi elli derece soğukta demir traversleri dizen bu çılgın işçiler bu isimsiz kahramanlar 

kimlerdir? Kimlerin sayesinde BADG tamamlandı ve kimlerin sayesinde yüzyılın projesi bugün 

çalışır durumdadır? Araştırmacı yazar Aleksey Vulfov’a göre askerler, tutuklular, üniversite 

öğrencileri ve sürgündeki mahkûmlar bu projenin en büyük yükünü taşıyan ve bunu canlarıyla ödeyen 

kesimdir. Vulfov o zorlu dönemi şöyle açıklamaktadır: 

“Yaşam ve çalışma koşulları çok zordu. Sadece tükenmeyen bir gençlik enerjisi, masum ve 

fedakâr sosyalist coşkusu, böylesine zorlu bir demiryolu güzergâhını böylesine hızlı bir tempoyla inşa 

etmeyi sağlayabilirdi. Şantiyelerdeki ölüm oranları ve iş kazaları çok yüksekti, ancak Sovyet 

propagandası doğal olarak o dönemde sakatlanan işçileri ve ölüm oranlarını gizlemekteydi. Buraya 

yapılan yatırımların boyutu, harcanan paralar, mühendislik zorlukları ve kullanılan teknolojiler 

normal insanların algılayamayacak kadar büyük ve karmaşıktır. Tüm bunlar ayrı bir araştırma 

olacak kadar derin, kapsamlı ve çok boyutludur. Demiryolu güzergâhının en büyük iş yükünü ve en 

zorlu görevini askeri birliklerinin oluşturduğu bilinmektedir. Çok sayıda milletten ve çok sayıda 

bölgeden, yurdun dört bir yanından gelen bu masum askerler ayrı bir dramatik sayfa oluştururlar ve 

ayrı bir kahramanlık destanı yazmışlardır. BADG en zor bölümlerini inşa edenler tam da bu isimsiz 

askerler ve kahramanlardır.” 

Bugün, BADG tamamen biteli neredeyse 20 yıl geçmiş olmasına rağmen, bu yüksek maliyetli 

projenin sosyo-ekonomik potansiyeli tam kapasite çalıştırılamadığı ve hedeflenen ekonomik verim 

alınamadığı bilinmektedir. Bu demiryolu güzergâhının işletilmesi Rus Demiryollarına yüksek kazanç 

ve belirgin kar da getirmiyor. Bu durumun ana nedeni, BADG çevresinde yer alan komşu bölgelerin 

yavaş gelişmeleri, yavaş endüstrileşmeleri ve yavaş nüfuslanmalarıdır. İkinci Dünya Savaşı’ndan 

önce planlanan BADG ve yakın çevresinin hem ekonomik kalkınması ve bölgesel zenginleşmesi hem 

de canlı ticaret, hızlı sanayileşme ve nüfuslanmadaki beklentileri bir türlü sağlanamamıştır. 2000-

2020 döneminde dahi BADG ve yakın çevresi, az gelişmiş, seyrek nüfuslu, kimsenin görev almak 

istemediği uzak ve sevimsiz bir bölge olarak kalmış olması bunların kanıtıdır. Örneğin, BADG 

planlama aşamasındayken bölgedeki dokuz İktisadi komplekse ulaşım sağlaması beklenirdi. Ama 

2020 yılına kadar bu dokuz İktisadi kompleksten sadece birisi, “Neryungri Kömür Havzası 

Kompleksi” tamamlanmıştır. BADG’ı besleyecek maden ve enerji havzalarının, fabrika ve sanayi 

tesislerinin, ticaret bölgelerinin ve liman alanlarının yetersizliği bu ulaşım güzergâhını verimsiz kılan 

en önemli faktörlerdir.    

BADG tamamlanmadan bakıma ve onarılmaya alınmıştır. Birçok köprü ve tünel 1950’li 

yıllarda ve 1960’lı yıllarda yapıldığı için eskimeye ve çökmeye başlamış, yeni inşaat teknolojilerle 

bazı kesimlerde bakım-onarım çalışmalarına başlanmıştır. Örneğin 2009 yılında Komsomolsk-na-

Amur ile Sovetskaya Gavan arasındaki kesimde çok yönlü bakım-onarım çalışmaları yapılmış ve yeni 

Kuznetsovsk Tüneli tamamlanmıştır.  Belli dönemlerde belli kesimlerde bu bakım-onarım 

çalışmalarının devam edeceğini şimdiden söylenebilir.  
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1997 yılında, BADG’ından geçen mal ve yük trafiği, 1990 yılına kıyasla yarı yarıya azalmıştır. 

2009 yılına gelindiğinde, Tayşet - Tinda – Komsomolsk-na-Amur yönündeki yük trafiği hacmi tekrar 

artmış ve yılda yaklaşık 12 milyon tona ulaşmıştır. Aynı zamanda, bu yüksek trafik hacimlerinde bile 

demiryolu kârsız çalışmış ve zarar etmiştir. 2009 yılında tüm BADG, Rusya genelindeki demiryolu 

yolcu taşımacılığının %1'inden biraz fazlasıyla, yılda yaklaşık 12 milyon yolcu taşımıştır. 2000-2015 

döneminde BADG taşınan yıllık yük miktarı 12-18 milyon ton, yıllık yolcu sayısı da 10 ile 14 milyon 

arasında değişmiştir. 2017 – 2020 döneminde BADG’ta yıllık ortalama 20–25 milyon ton mal 

taşınmıştır. Özel sektör desteği olmadan ve bölgedeki zengin maden havzaları işletilmeye açılmadan 

daha uzun süre bu pahalı güzergâhın zarar edeceği öngörülmektedir. Sonuç olarak 75 milyon ton yük 

taşıma kapasitesine sahip olan BADG’ında taşınan yıllık yük miktarı sadece 20-25 milyon tondur. 

Bu da kendi taşıma potansiyelinin ancak üçte birini gerçekleştirebildiği anlamına gelmektedir. Tüm 

bunlar iktisadi verimlilik ve ulusal ekonomiye katkısı açısından projenin hedeflenen noktalardan çok 

uzakta kaldığını göstermektedir.  

BADG kuşağındaki yerleşmelerde sağlık ve eğitim olanakları, spor ve sanat faaliyetleri, 

eğlence ve tatil merkezleri, merkezi Rusya’ya göre çok daha az gelişmiştir. Daha ilkel konutlar, daha 

sert iklim koşulları, daha kalitesiz alt yapı, daha kötü yaşam olanakları binlerce ailenin BADG 

bölgesini terk etmelerine neden olmaktadır. Özellikle de doktor, mühendis, öğretmen, veteriner, bilim 

uzmanı, sanatçı, mimar gibi uzmanlar Sibirya bölgesini hızla terk etmektedirler. Yoğun göç dalgaları 

zaten ıssız olan Uzakdoğu ve Sibirya bölgelerinin daha da ıssızlaşmasına neden olmaktadır. Örneğin 

1982 – 2017 döneminde BADG kuşağındaki yerleşik nüfus iki kat azalmıştır. Bu nedenle kalifiye iş 

gücü ve yetersiz nüfus bu bölgelerin en önemli sorunu olmaya devam etmektedir.  

Sibirya ve Uzakdoğu Federal Bölgelerinin toplam yüzölçümü 11 milyon km2’yi aşmakta ve bu 

iki bölgenin 2020 yılındaki toplam nüfusu da yaklaşık 25 milyondur. Bir başka deyişle Avrupa 

Kıtası’ndan daha büyük yüzölçümüne sahip bir alanda,  Marmara Bölgesi nüfusundan daha az insan 

yaşamaktadır. Devasa büyüklükteki bu topraklarda bu denli az insanın yaşaması, aşırı seyrek nüfuslu 

arazilerin çokluğuna ve beşeri kaynak sıkıntısına işaret etmektedir. Örneğin Uzakdoğu Federal 

Bölgesinde km2’ye sadece 1,1 insan düşmektedir. Çin – Rusya sınırının güneyinde 110 milyondan 

fazla Çinli yaşadığı düşünüldüğünde biraz da ürkütücü ve korkutucudur bu ıssızlık. Rusya için bu 

durum önemli bir jeostratejik ve jeopolitik bir sorundur. 

BADG projesinin Rusya ekonomisine çok pahalıya mal olması, iktisadi verimliliği olmaması 

ve insan olmayan ıssız bölgelerden geçmesi en çok eleştirilen konu başlıklarıdır. Bazı Rus uzmanlar 

ise “tüm olumsuzluklara ve tüm eleştirile rağmen BADG projesi yapılmalıydı ve hem ulusal 

savunmaya hem de ulusal ekonomiye büyük katkıları olacaktır”  görüşünü savunmaya devam 

etmektedirler. XXI. yüzyılda hem BADG hem de Trans-Sibirya Demiryolu Güzergâhının yenileme, 

bakım ve modernleştirme çalışmaları var gücüyle sürdürülmektedir. Rusya Federasyonu Ulaştırma 

Bakanlığı bu modernleştirme çalışmalarının iki bölümde yapılmasına karar vermiştir: birinci bölüm 

2020 yılına kadar ve ikinci bölüm de 2020 – 2050 dönemini kapsamaktadır. Doğal olarak bu yenileme 

ve modernleştirme çalışmaları yeni yatırımlar ve yeni harcamalar ve en önemlisi de yüksek olan proje 

maliyetlerinin daha da yükselmesi anlamına gelmektedir. Örneğin sadece 2020 yılına kadar olan 

zaman diliminde Rusya Federasyonu Ulaştırma Bakanlığı bu onarım ve yenileme çalışmaları için 

562,4 milyar Ruble para harcamıştır. Dünyanın en pahalı megaprojesi para yutmaya devam edecek 

gibi görülmektedir.  

Rus medyasında bazı gazeteciler, alay edercesine BADG projesini “bitmeyen yol”, “belirsizliğe 

giden sorunlu yol”,  ve “hiç bir yere ulaşmayan güzergâh” olarak tanımlamaktadırlar. Sürekli inşat 

çalışmaları devam eden, sürekli yatırım yapılan, sürekli para harcanan ama bir türlü tamamlanamayan 

bir türlü tam olarak bitirilemeyen görkemli bir yol. Gerçekten de resmiyette BADG 2003 yılında 

tamamlanmış olmasına rağmen, bazı güzergâhlarda bakım-onarım çalışmaları, bazı bölgelerde ise 

yeni demiryolları hatlarının yapımı tam gaz sürdürülmektedir. 2020 yılından sonra BADG yeni 

rotasını Yakutistan topraklarında sürdürecek ve Magadan Limanına doğru hızla ilerleyeceği 

anlaşılmaktadır. Öyle görülüyor ki, bazı siyasi ve ekonomik aksaklıklara rağmen, BADG büyük bir 

iktisadi potansiyele sahip çok boyutlu bir proje olarak gelişmeye ve büyümeye devam edecektir. 

Örneğin, Rusya basınında çıkan bazı haberlere göre, BADG ve Trans-Sibirya Demiryollarının 2020 
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yılındaki toplam taşıma kapasiteleri 144 milyon tona ulaşmıştır. Bu çok büyük bir ulaşım atılımı olup 

Rusya ekonomisi açısından çok umut vaat eden bir haberdir.  

 

SONUÇ ve DEĞERLENDİRME 

Rusya Federasyonu hem fiziki hem ekonomik hem de beşeri coğrafya özellikleri bakımından 

birçok doğal zenginlik ve bölgesel farklılık barındıran, çok renkli ve çok kimlikli bir ülkedir. Bu 

renklilik ve çeşitlilik yer şekilleri, ilkim, toprak ve bitki örtüsü gibi doğal özelliklerinde görüldüğü 

gibi sanayi, tarım, ulaşım, turizm, ormancılık ve madencilik gibi iktisadi faaliyetlerinde de 

gözlenmektedir. Ülkenin çok geniş topraklara ve birbirlerinden binlerce kilometre uzaklıkta bulunan 

çok sayıda bölgeye sahip olması, bölgeler arasındaki ulaşım bağlantılarının önemini her tarihsel 

dönemde güncel olmasını sağlamaktadır.  

ABD ve Çin’den sonra dünyanın en uzun demiryolu ağına sahip ülkesi olan Rusya’da 

demiryollarının toplam uzunluğu 85 000 kilometreyi, elektrikli demiryollarının uzunluğu ise 43 000 

kilometreyi aşmaktadır. 2018 yılında Rusya ulusal taşımacılık içinde demiryollarının payı % 24’ü 

aştığından, Trans-Sibirya ve BADG hatlarının Rusya ekonomisi için hayati öneme sahip oldukları 

iddia edilebilir.  

Aslında BADG projesinin hem Sovyet Komünist Partisi tarihinde hem ulusal ekonomide hem 

de Sovyet kültür tarihinde önemli bir yeri vardır. SSCB döneminde BADG konulu çok sayıda film 

ve belgesel çekilmiş, yüzlerce şarkı, şiir ve hikâye yazılmış böylece asrın en büyük projesi 

ölümsüzleştirilmiştir. Aleksandra Pahmutova, Robert Rojdestvenski, Oskar Feltsman ve Vladimir 

Shainskiy gibi Sovyet sanatçılarının şarkılarında ve Yevgeni Aleksandroviç Yevtuşenko gibi ünlü 

Sovyet şairlerinin duygulu şiirlerinde BADG’ın propaganda izleri görülmektedir. Amerikalı şarkıcı 

Dean Reed’in inşaat bölgesindeki kalabalık Sibirya konserlerini bugünkü yaşlı kuşak hala 

hatırlamaktadır. SSCB döneminde her öğrenci her parti üyesi her memur ve işçi o döneme damgasını 

vuran ve BADG olarak adlandırılan çılgın projeyi hatırlamaktadır. Gece gündüz radyo ve televizyon 

yayınlarında bu proje konuşulmuş ve tartışılmış, dahası bitmeyen övgüler ile yüceltilmiştir. SSCB 

döneminde çalışkan işçilere ve mühendislere “BADG İnşası” için devlet madalyaları verilmiştir. 

BADG inşası dönemi, şarkıların ve şiirlerin, devlet ödüllerinin ve madalyaların, belgesellerin ve 

kahramanlık hikâyelerinin havada uçuştuğu, sosyalist başarılarla “maskelenmiş” bir “güç gösterisi” 

dönemi olarak tanımlanabilir. Doğal olarak her zorlu dönemde olduğu gibi bu dönem de kendi 

efsanelerini ve kendi kahramanlarını yaratmıştır. BADG’ında aktif görev alan Dmitriy Filipov, Efim 

Basin, Salaman Babaev, İgor Levitin, Aleksandır Bondar ve İvan Varşavski basın ve medyada 

yüceltilen bu kahramanların başında gelirler.  

Sovyet halklarının teknolojik başarılarını sürekli afişe eden BADG, her şeyden önce bir Sovyet 

propaganda aracı ve sosyalist başarıları yansıtan  “reklam vitrini” görevlerini üstlenmiştir. BADG 

aynı zamanda, Sovyet sisteminin üstün başarılarını yansıtan ve hiçbir ülkenin yapamayacağını 

kanıtlamaya çalışan bir ulusal gurur projesi olarak milyonlarca Sovyet insanına yansıtılmıştır. Sıradan 

insanları ve özellikle ateşli sosyalistleri büyüleyen bir proje; SSCB içindeki halkların dayanışmasını 

ve Cumhuriyet’ler arasındaki dostluğu yansıtan bir kardeşlik projesi; Sovyet teknolojik başarılarını 

ve komünizme giden güzergâhı belirleyen bir başarı hikâyesi. Doğu – Batı istikametinde Rusya 

topraklarını birbirlerine bağlayan BADG, kıtalararası bir ulaşım koridoruna evrimleşip “İpek Yolu” 

güzergâhının rakibi olabilir mi? Önümüzdeki dönemde yani XXI. yüzyılın ortasında bu sorunun 

yanıtı büyük ihtimalle verilebilir.  

Yaklaşık 65 yıl süren zorlu BADG inşaat çalışmalarında yaklaşık 2 milyon kişi görev almış, 

ayrıca projeye hem yurt içinden hem de yurt dışından 10’dan fazla ülkeden, 100’den fazla milletten, 

farklı inançlara ve farklı etnik kimliklere sahip işçiler, öğrenciler, mahkûmlar ve askerler 

çalıştırılmıştır. Bazıları gönüllü bazıları gönülsüz çalıştırılmış. Bazıları yüksek maaşın çekiciliğine, 

bazıları Sibirya’nın doğal güzelliklerine kapılarak yurtlarından binlerce kilometre uzaklıkta yer alan 

bu ıssız bölgeye gelip yerleşmişlerdir.  

Önümüzdeki yıllarda BADG Sahalin Adası ve Japonya’nın Hokkaido Adası ile mutlaka 

bağlanmalıdır. Böylece Japonya ile Avrupa ülkeleri arasında kesintisiz demiryolu taşımacılığı bir an 

önce başlatılmalıdır. Bugüne kadar deniz altı tünellerle veya deniz üstü köprülerle BADG’ın Japonya 
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adalarına bağlanmamış olması onun en büyük ulaşım eksikliklerinden biridir. Sahalin Adası’nın 

Rusya’ya demiryolu ile bağlantısı sağlanabilirse kuşkusuz BADG’ın iktisadi işlevi ve jeopolitik 

önemi daha da artacaktır. Sonuç olarak, Sahalin Adası’ndaki zengin petrol ve doğal gaz yatakların 

Japonya ve Rusya’ya pazarlanmasında bu yeni ulaşım güzergâhına büyük rol düşecektir. Bu durum 

Rusya’nın doğu kıyısında jeostretejik önemini daha da etkin hale getirecektir. 

Yakın gelecekte BADG daha da geliştirilmeli ve yeni demiryolları ile Ohotsk Denizi 

kıyısındaki Magadan Limanı’na ulaşılmalıdır. Böylece Tinda – Yakutsk – Magadan Demiryolu 

güzergâhının faaliyete geçmesi ile birlikte, Trans Sibirya ve BADG güzergâhından sonra Büyük 

Okyanusa üçüncü ticaret ve ulaşım kapısı da açılmış olacaktır. Rusya’nın yüzyıllık rüyası ise 

demiryolunu Anadir kentine ve Çukçi Yarımadası’na kadar uzatıp oradan Bering Boğazı’nın altından 

bir tünelle Alaska Yarımadası’na ve ABD’ye kadar uzatmaktır. Böylece Asya ile Kuzey Amerika 

kıtaları ve ABD ile Rusya ilk kez bir demiryolu güzergâhı ile birbirlerine bağlanmış olacaklar. Zaman 

denilen sihirli kavram bu planlarının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini gösterecektir.  
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FİLİPİNLER CUMHURİYETİ TURİZM COĞRAFYASINDAN BİR KESİT: NEGROS 

ADASI 
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ÖZET. Volkanik kökenli bir ada olan Negros, Filipin takımadalarının 3. ve dünyanın 62. en 

büyük yüzölçümüne sahip adasıdır. Negros tehlikeli volkanlarıyla, şifalı kaplıcalarıyla, sulak 

mangrov ormanlarıyla, ıssız plajlarıyla, gizemli mağaralarıyla ve görkemli şelaleleriyle ünnlenmiş, 

dağlık ve engebeli bir adadır. Büyük metropol kentlerden yoksun olan bu seyrek nüfuslu ada idari 

yönden Batı Negros ve Doğu Negros eyaletlerinden oluşur. Bu çalışmada Visayas Grubu Adaları 

içinde yer alan Negros adasının coğrafi konumu, coğrafi özellikleri, turizm çekicilikleri ve turizm 

potansiyeli tartışılmıştır. Çalışmada hem adanın başlıca kentleri, volkanları, şelaleleri, plajları ve 

doğa kuruma alanları hem de tarihsel-kültürel çekicilikleri ile başlıca turizm merkezleri kısaca 

irdelenmiştir. Hem turizm coğrafyası hem de bölgesel coğrafya odaklı bu araştırmanın öncelikli 

amacı ülkemizde pek bilinmeyen Negros adasının turizm potansiyelini Türkiye’deki okuyuculara 

tanıtmaktır.  

Anahtar Kelimeler: Negros Adası, Filipinler Cumhuriyeti, Turizm, Visayas Adaları 

 

A SECTİON FROM THE TOURİSM GEOGRAPHY OF THE PHİLİPPİNES REPUBLİC: 

THE NEGROS ISLAND 

 

ABSTRACT. Negros, one of the most beautiful, largest and most interesting islands in the 

Philippines, is also the country's one of the most important tourism centres. As a volcanic-origin 

island, Negros, is the 3rd largest island in the Philippine archipelago and the 62nd largest in the world. 

Famous for its world-famous diving centres, magnificent waterfalls, secluded beaches and virgin 

tropical forests, Negros is a mountainous and rugged island filled with active and extinct 

volcanoes.This sparsely populated island with no large metropolitan cities is administratively 

composed of West Negros and East Negros states.In this study, the geographical location, natural and 

human characteristics, tourist attractions and tourism potential of Negros Island, which is within the 

Visayas Group Islands, are discussed.In the study, the main accommodation facilities and beaches of 

the island, nature protection areas, cultural artefacts and tourism centres located in the immediate 

vicinity of the island were briefly examined.The primary purpose of this research, which focuses on 

both tourism geography and regional geography, is to introduce The Negros Island, which is not well 

known in our country.  

Keywords: The Negros Island, Republic of Philippines, Tourism, Visayas Islands 

 

Giriş. Büyük Okyanus’un batı kıyılarında, Asya ana karasının doğusunda ve Japonya’nın 

güneyinde yer alan Filipinler Cumhuriyeti Türkiye’de pek tartışılmayan ve bilimsel eserlere pek konu 

olmayan bir Uzakdoğu ülkesidir. Filipinler Cumhuriyeti’nin kendine has olan başlıca özellikleri şöyle 

özetlenebilir: 

• Asya kıtasının en büyük Hristiyan ülkesi olması ve bu kıtanın en kalabalık Katolik nüfuslu 

devleti olması. 

• Yüzlerce etnik ve dinsel azınlığı barındırması, ayrıca tarihsel süreç içinde İspanya, ABD ve 

Japonya egemenliği altında bulunmuş olması.  

• Ülke sınırları içinde 7 500’den fazla ada barındırarak dünyanın en çok adaya sahip 

ülkelerinden biri olması, ayrıca 2500’den fazla isimsiz adaya sahip olması (Harita 1 ve Harita 

2). 

• Hem Muson ülkesi ve Uzakdoğu Cumhuriyeti hem Güneydoğu Asya Ulusları Birliği 

(ASEAN) üyesi hem Pasifik ülkesi olması, ayrıca hiç kara komşusu olmayan adalar ülkesi 

olması (Harita 1 ve Harita 2). 
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• Tamamı deniz ve okyanuslarla çevrili olan Filipinler’in toplam kıyı uzunluğu 36289 kilometre 

olup dünyanın en uzun kıyı şeridine sahip ilk 5. ülkeden biri olması. 

• Topraklarında barındırdığı 90 milyondan fazla Katolik ve 6 milyondan fazla Müslüman ile 

aynı zamanda hem Hristiyan dünyasının hem de İslam coğrafyasının bir parçası olması. 

• Dünyanın en büyük Müslüman ülkesi olan Endonezya, Asya kıtasının en sanayileşmiş ülkesi 

olan Japonya ve dünyanın en kalabalık nüfuslu devleti olan Çin Halk Cumhuriyeti ile deniz 

komşuluğu olması (Harita 1 ve Harita 2).  

• Avrasya levhasının doğu kenarında ve Pasifik levhasının batı kenarında yer alan Filipin 

takımadaları aynı zamanda “Ateş Çemberi” (Ring of Fire) olarak adlandırılan, dünyanın en 

tehlikeli ve en aktif tektonik kuşağı üzerinde yer alması sonucunda ülkede sıkça deprem, 

tsunami, tropikal siklon ve yanardağı patlamaları gibi doğal afetlerin yaşanması. 

 

 
Harita 1. Filipinler Cumhuriyeti Lokasyon Haritası 

 

Filipin adaları dünyanın en büyük takımadalarını oluşturan Malay Takımadalarının bir 

parçasıdırlar ve kendi içinde 3 büyük adalar grubuna ayrılırlar. Filipinler Cumhuriyeti bayrağında yer 

alan üç yıldız aslında bu 3 adalar grubunu temsil etmektedir. Ülkenin kuzey bölgelerindeki adalar 

“Luzon Grubu Adalarında”, orta kesimdeki adalar “Visayas Grubu Adalarında”, ülkenin güney 

kesimlerindeki adalar da “Mindanao ve Sulu Takım Adaları” grubunda yer almaktadırlar. Özetle, 

Endonezya, Norveç ve Kanada ile birlikte Filipinler Cumhuriyeti dünyada en fazla adaya sahip 

ülkelerden biridir. Bu çalışmada Visayas Grubu Adaları içinde yer alan Negros adasının coğrafi 

özellikleri, turizm çekicilikleri ve turizm potansiyeli tartışılmıştır. Hem turizm coğrafyası hem de 

ülkeler coğrafyası odaklı bu araştırmanın öncelikli amacı ülkemizde pek bilinmeyen Negros adasının 

turizm kaynaklarını ve turizm potansiyelini Türkiye’deki okuyuculara tanıtmaktır. 

1. Negros Adasının Coğrafi Konumu ve Genel Coğrafi Özellikleri 

Volkanik kökenli bir ada olan Negros, Filipin takımadalarının 3. ve dünyanın 62. en büyük 

yüzölçümüne sahip adasıdır. Bazılarına göre adanın büyük bölümünü kaplayan siyah volkanik 

kayalıklar ve karanlık dağlar, bazılarına göre ise siyahi yerli nüfus adanın “Negros” olarak 

adlandırılmasına neden olmuştur. Adanın uzunluğu 180 km'den fazla, genişliği 30 ile 80 km. arası 

değişmektedir, toplam yüzölçümü 13 309 km2 ve toplam nüfusu da 4,8 milyonu aşmaktadır. Negros 

adası kuzeyden Visayan ve Sibuyan denizleri, güneydoğudan Bohol (Mindanao) denizi, güneyden ise 

Sulu denizi ile çevrilidir (Harita 3). Gimaras ve Panay adasından Guimaras boğazıyla, doğusunda yer 

alan Cebu adasından ise Tanyon boğazıyla ayrılır. Negros adasının güneydoğusunda Sikihor adası, 

güneyinde Mindanao adası ve kuzeydoğusunda da Bantayan takımadaları yer almaktadır. Negros 

adasına çok yakın mesafede yer alan Sipaway, Ticlin, Poblacion Reef, Bogunbanua, Molocaboc, 

Diut, Matabas, Lakawon, Inampulugan, Nadulao, Nalunga, Bolila, Olympia, Marayo, Anajauan, 

Maasin, Danjuagan ve Agutayan adaları tekne kiralanıp günübirlik geziler ve kısa süreli turistik 

faaliyetler için önemli rekreasyon alanlar oluşturmaktadırlar. Negros adasını ziyaret eden turistler 
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yakın mesafede yer alan küçük alanlı ama güzel temiz plajlar sunan bu ıssız adaları da görebilirler. 

Daha sakin ve daha huzurlu bir tatil arayışında olan turistler ise özellike Lakawon, Apo, Sipaway ve 

Molocaboc adalarından birini mutlaka ziyaret etmelidirler.  Matematik konum olarak Negros adası 

9o 02’ – 11o01’ kuzey enlemleri ve 122o22’ – 123o35’ doğu boylamları arasında yer alır (Harita 2 ve 

Harita 3).  Filipinler Cumhuriyeti’nin üçüncü büyük adası olan Negros, aktif ve sönmüş volkanlarla 

dolu çok engebeli ve dağlık bir adadır. Jeotermal kaynaklarının, şifalı su kaynaklarının, kaplıca ve 

termal merkezlerinin yaygınlığı adanın volkanik karakteriyle yakından ilişkilidir. Visayas adalar 

grubunda yer alan Negros’un en yüksek noktası Filipinler Cumhuriyeti’nin en meşhur aktif 

volkanlardan biri olan Kanlaon yanardağıdır (2465 m). 

Negros adası idari yönden Batı Negros (Negros Occidental) ve Doğu Negros (Negros 

Oriental) eyaletlerinden oluşur.  Doğau Negros Eyaletinin başkenti Dumaguete ve Batı Negros 

Eyaletinin başkenti Bacolod adanın en büyük kentleridirler (Tablo 1). Negros adasında sadece 

Bacolod kentinin nüfusu 500 000’den fazladır. Ayrıca ada sınırları içinde sadece Cadiz, Kabankalan, 

Sagay, Bacolod, Silay, Talisay, Dumaguete, Himmamaylan, San Carlos ve Bayawan kentlerinin 

nüfusları 100 000’i aşmaktadır. Ada sınırları içinde yer alan tüm diğer yerleşmelerin nüfusları 100 

000’den azdır. Özetle, Negros adasında nüfusu 100 000’den fazla olan sadece 10 kent yerleşmesi yer 

almaktadır. Havayolu ulaşımı açısından hayati öneme sahip olan Bacolod-Silay Airport, Sibulan ile 

Dumaguete kentleri arasında yer alan Sibulan Airport ve Sipalay kenti yakınlarındaki Sipalay Airport 

Negros adasının en önemli ve en işlek hava alanlarıdır.  

 

Tablo 1. Negros Adasının Genel Özellikleri 

Yer Aldığı Adalar Grubu:   

Orta Visayas Adaları 

Toplam Nüfus:                      

 4,8 milyon 

Yer Aldığı Eyalet: 

Doğu Negros ve Batı Negros 

Aritmetik Nüfus Yoğunluğu:   

361 kişi/km2 

Yüzölçümü:                          

13 309 km2 

En Büyük Kent:                       

Bacolod 

En Yüksek Nokta:               

Mount Kanlaon Summit (2465 m). 

Matematik Konum:  
 9o 02’ – 11o01’ kuzey enlemi  

122o22’ – 123o35’ doğu boylamı. 

En Büyük Yerleşmeler:  

Bacolod, Dumaguete, Bayawan, Sipalay, Tanjay, 

Kabankalan, Canlaon, San Carlos, Silay, Victorias, Cadiz, 

Escalante, Himmamaylan, Talisay, Sagay, Bais ve La 

Carlota 

En Uzun Akarsu:    

Ilog 

En Büyük Göl:   

Balinsasayao 

Başlıca Doğa Koruma Alanları: 

• Balinsasayao Çift Göller Tabiat Parkı 

• Kanlaon Tabiat Parkı 

• Kuzey Negros Tabiat Parkı 

 

Subekvatoral iklimin egemen olduğu ada Muson rüzgârlarının etkisi alanında kalmaktadır. 

Hem Muson hem de subekvatoral iklimlerinin egemen olduğu adada aylık sıcaklık ortalamaları 

genelde 24 ile 29oC arasında değişmektedir, yıllık yağış miktarları ise genelde 1600 ile 2200 mm. 

arasındadır. Daha az yağmur yağışlarının görüldüğü Aralık ile Mayıs ayları arasındaki 6 aylık dönem 

turistler için en uygun tatil sezonudur. Negros adasının batı kıyılarında yağış miktarları daha az ve 

yağış sezonu daha kısa olduğundan dolayı yabancı turistler bu kıyılarda tatil yapmayı daha çok tercih 

etmektedirler. 

Negros, Filipinlerin en engebeli ve en yüksek adalarından biridir. Adanın kuzey bölgeleri ve 

özellikle de Kuzey Negros Tabiat Parkı (Northern Negros Natural Park) ve Kanlaon Tabiat Parkı 

(Maunt Kanlaon Natural Park) sınırları içinde adanın en yüksek dağları yer almaktadır (Tablo1). 

Adanın en yüksek dağ ve zirvelerinin başında Mount Kanlaon Summit (2465 m.), Kanlaon (2435 m.), 

Guernos de Negros (1903 m.), Mandalagan (1885 m.), Mount Silay (1535 m.), Lantawan (1055 m.), 

Mount Carol-an (1030 m.), Hinakpan (975 m.) ve Canlandog (960 m.) gelmektedir. Negros adası 

sınırları içinde yer alan ve yüksekliği 900 metreden az olan başlıca dağlar şunlardır: Dome Peak (846 

m.), Balabag (735 m.), Amyan Hill (725 m.), Malapantao (595 m.) Hinologan Calis (543 m.), Nai-

https://en.wikipedia.org/wiki/Balinsasayao_Twin_Lakes_Natural_Park
https://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Kanlaon
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Guin (528 m.), Panlubongan (498 m.), Tantauyan (462 m.) ve Capaclan (418 m.). Özetle, Mount 

Kanlaon Summit (2465 m.) hem Visayas adalarının hem de Negros adasının en yüksek zirvesidir.  

Negros adasında irili ufaklı yüzlerce akarsu yer almaktadır. Bu akarsular hidrolik enerji ve 

sulama amacıyla yaygın olarak kullanılırken, adada hiçbir akarsuda düzenli nehir ulaşımı 

yapılmamaktadır. Ilog (1108 km.), Bago (105 km.), Binalbagan (83 km.), Himugaan (63 km.), Negros 

adasının en uzun akarsularıdır (Tablo 1). Ayrıca adanın diğer önemli akarsuları arasında Tanjay, 

Siaton, Bayawan, Higalaman, Sicaba, Malijao, Malago, Madalag, Malisbog, Cadiz, Palampas, 

Jigalaman, Guihulngan, Ayungon, Pisao, Bangcolotan, Canaway, Guinsuan, Bais, Bago, Baca, Okoy, 

Tulong, Sipalay, Sumag, Tamogong, Pagaluan, Buluangan, Camboilao, Isio, Basak, Malupandan ve 

Matabang yer almaktadır. Kabankalan, Mabinay ve Ilog ilçelerini sulayan ve Panay körfezine sularını 

boşaltan Ilog ırmağı adanın en uzun akarsuyudur. Ilog ve onun bir kolu olan Hilabangan ırmaklarının 

oluşturdukları su toplama havzası yüzölçümü bakımından Negros adasının en büyük nehir havzasıdır.  

 

 
Harita 2: Negros Adası Lokasyon Haritası 

 

Negros adası göl bakımından zengin bir ada değildir. Ada sınırları içinde, küçük yüzölçümlü 

ve genelde volkanik kökenli olan Cansibit Pit, Nailig, Danao, Yagumyum ve Balinsasayao gölleri 

dikkat çekmektedir. Ada sınırları içinde volkanik göllerin ve lagünlerin sayıca fazla oldukları 

bilinmektedir. Negros adasının güneydoğusunda Balinsasayao Çift Göller Tabiat Parkı sınırları içinde 

yer alan Balinsasayao adanın en büyük ve en ünlü gölüdür. Negros adasının güney kesimlerinde yer 

alan ve yabancı turistlerin sıklıkla ziyaret ettikleri Nailig ve Yagumyum, adanın en yüksek ve en 

temiz göllerinin başında gelirler. Dumaguete kentini ziyaret eden turistler genelde bu gölleri de 

görmek istemektedirler. Negros adasında çok sayıda körfez ve yarımada yer almaktadır ve tüm ada 

645 kilometrelik kıyı şeridine sahiptir (Harita 2 ve Harita 3). Negros adası kıyılarında yer alan en 

büyük körfezler şunlardır: South Bais, North Bais, Nabulao, Tinampa, Campomanes, Bacuyangan,  

Ilog, Madalag, Manapla, Sicaba, Cartagena, Tambobo, Siit ve Domulog. Negros adasında yer alan 

neredeyse tüm büyük ırmaklar, sularını denize boşaltırken, girintili-çıkıntılı ve uzun körfezler 
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oluşturmaktadırlar. Deniz ulaşımı açısından önemli işlevler üstlenen bu derin haliçler fırtınalı 

günlerde gemilerin sığınmaları için adeta birer doğal liman görevi üstlenmişlerdir.  

Negros dağlık ve engebeli, tropikal ormanların geniş alan kapladığı, büyük metropol 

kentlerden yoksun, seyrek nüfuslu ama hızla gelişen ve kalkınan bir adadır. Negros adasında yer alan 

başlıca kentler şunlardır: Bacolod, Dumaguete, Bayawan, Sipalay, Tanjay, Kabankalan, Canlaon, 

Calatrava, Talisay, San Carlos, Silay, Victorias, Gadiz, Escalante, Himmamaylan ve La Carlota. Bu 

şehirlerin dışında adı sınırları içinde bazı büyük kasabalar da yer almaktadır. Sayay, Manapla, Bago, 

Pontevedra, Valladolid, La Castellana, Isabela, Hinigaran, Binalbagan, Guihungan, Tayasan, La 

Libertad, Ilog, Ayungon, Bindoy, Mabinay, Basay, Santa Catalina, Siaton, Dauin, Bais, Valencia, 

Bacong, San Jose, Sibulan, Amlan, Pamplona, Toboso, Murcia, Pulupandan, San Enrique, 

Vallehermeso, Jimalalud, Candoni, Valencia, Hinoba-an ve Zamboanquita Negros adasındaki bu 

büyük kasabalara örnek gösterilebilir. 

 

 
Harita 3. Negros Adası Turizm Haritası 

 

Negros adasının engebeli ve dağlık bölgeleri genellikle tropikal ormanlarla kaplıdır, verimli 

kıyı ovalarında ise çoğunlukla mısır, Hindistan cevizi, şeker kamışı, pirinç, muz, tütün, kauçuk, 

tropikal meyveler ve endüstriyel bitkiler yetiştirilir. Negros, Filipinlerin en çok şeker ve en çok 

elektrik üreten adalarından biridir. Güneydeki dağlarda ve adanın iç kesimlerinde gümüş, altın ve 

bakır madenciliği yapılır. Hayvancılık, ormancılık, sanayi, bitkisel üretim, balıkçılık, ticaret, 

madencilik ve turizm adanın en gelişmiş iktisadi kollarıdır. Tekstil, konserve, otomobil montaj, gıda, 

giyim, kauçuk işleme, maden işleme ve şeker sanayi, adadaki en gelişmiş endüstri dallarıdır. Negros 

Filipinlerin en genç, en huzurlu ve en sakin adalarından biri olduğundan yüzlerce zengin Amerikalı 

ve Avustralyalı bu adaya yerleşmiş ve yaşamlarını bu tropikal cennette sürdürmektedirler. 

Negros Adasının Turizm Kaynakları ve Turizm Potansiyeli  

Türk turistlerinin en az ziyaret ettikleri ve en az bilgi sahibi oldukları büyük Filipin 

adalarından birisi Negros’tur. Negros adası Filipinlerin en engebeli, en seyrek nüfuslu ama en çok 

turizm çekiciliği barındıran adalarının başında gelir. Zengin termal kaynaklar ve yaygın kaplıca 

merkezleri, çok sayıda aktif ve sönmüş yanardağı, çok sayıda alpin ve termal turizm merkezi, yüksek 

miktarda elektrik ve şeker üretimi, daha az sanayi kirliliği ve çevre sorunları, daha çok öğrenci ve 
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eğitim kurumu ve daha fazla yerleşik yabancı nüfus, Negros’u diğer büyük Filipin adalarından 

farklılaştıran en önemli özellikleridir (Tablo 2 ve Tablo 3). Ayrıca ada sınırları içinde jeotermal 

enerjiyle çalışan iki büyük elektrik santralin faaliyetlerini sürdürmesi Negros’un bir diğer önemli 

iktisadi özelliğidir. Negros adasında asfaltlı yolların yetersiz olması, su, elektrik, telefon, posta ve 

kanalizasyon gibi alt yapı hizmetlerinin bazı yörelerde aksaması, ayrıca bu büyük adada sadece bir 

beş yıldızlı otelin olması onun en büyük turizm dezavantajları sayılır.  

 

Tablo 2: Negros Adası ve Yakın Çevresinin Başlıca Doğal Turizm Çekicilikleri 

Holaw Holaw Reef Pinewood Forest Talinis Dağı 

Hilaitan Reserve Reef Kanlaon Yanardağı  Refugio Adası 

Latasan Island Resort Balinsasayao Gölü  Tulong Vadisi 

Manjuyod Sand Bar Hinutongan Vadisi Bao-Bao Peak 

Kapinyahan Cell Tower Lantawan Amlan Pitogo Adası 

Man-made Twin Lagoons Yagumyum Gölü Talave vadisi 

Tinagong Dagat - Silay City  7th Falls - Mambukal Moray Lagoon 

Canpilandoy, Cansal-ing Cave Botanical Garden Bayawan Vadisi 

Hinakpan Chocolate Hills Sit-an Cave Mağarası Ubong Mağarası 

Malatan-Og Falls Viewing Deck Guinubatan Mağarası Bulwang Mağarası 

Silay City Fishery Management Area Mandalagan Yanardağı Cansibit Pit Gölü 

Canlaon City - Century Tree Dalakit Kipot Summer Resort Silay Volkanı 

Kansalakan Enchanted River Pandalihan Mağaraları Nailig Gölü 

Mag-Aso Volkanik Kaynakları Pulangbato Şelalesi Maasin Adası 

Dauin Deniz Koruma Alanı Talabong Mangrov Parkı Molocaboc Adası 

Danjugan Adası Doğa Koruma Bölgesi Sagay Deniz Koruma Alanı Nangka Forest 

Patio-tio Spring Underwater Mağarası Suyac Mangrov Ormanları Lakawon Adası 

Campomanes Deniz Koruma Alanı Mandalagan Kalderası Danao Gölü 

 

Görkemli şelaleleriyle, ürkütücü mağaralarıyla, saklı plajlarıyla, temiz gölleriyle, nemli 

mangrov ormanlarıyla, ıssız atol adalarıyla, turistik deniz koruma bölgeleriyle, şifalı kaplıcalarıyla 

ve korkutucu aktif yanardağları ile ünlü Negros adası, Filipinlerin en popüler dalış merkezlerini 

barındırmaktadır ve ada sınırları içinde 15’ten fazla dalış merkezi faaliyet göstermektedir. Negros 

adası, “Pura Vida Beach” ve “Atlantis Dumaguete Dive Resort” gibi Filipin Cumhuriyetinin en 

konforlu dalış merkezlerine ev sahipliği yapmaktadır. Oldukça popüler bir yer olan ve Negros 

adasının 7 km. güneydoğusunda ve Dumaguete'nin 30 km. güneyinde bulunan Apo adası el 

değememiş doğası ve zengin sualtı dünyası ile farklı ülkelerden gelen dalış meraklılarını buraya 

çekmektedir. Bu volkanik kökenli adacık sadece 72 hektarlık bir yüzölçümüne sahip olsa da dalış 

ve şnorkelle yüzmek isteyenlerin Filipinler’deki en popüler dalış merkezlerinden biridir. “Deniz 

Kaplumbağalarının Adası” olarak ünlenmiş olan Apo adasında sadece 700-800 civarında insan yaşasa 

da Filipinlerin mutlaka görülmesi gereken turizm merkezlerinden biridir.  

 

Tablo 3: Negros Adasının Başlıca Tarihsel-Kültürel Turizm Çekicilikleri 

San Sebastian Katedrali - Bacolod Rizal Bulvarı- Dumaguete Sagay City Garden 

San Diego Katedrali - Bacolod Bell Church - Dumaguete Victorias City Resort 

Marian Missionaries of the Holy Cross Red Rock Hot Springs The Negros Museum 

Looc World War-Iı Memorial Shrine Badamyar Farm Lantawan Zoo-Paradise World 

Pahanocoy Eco Adventure Park Bacolod Kent Meydanı Dizon-Ramos Museum 

La Blanca Resort Masulog Castellana Pugad Viewing Deck Lion's Park Viewdeck 

Mailum Falls Ecopark Mountain Resort Ilaya Highland Resort JVJ Mountain Resort 

Guihulngan Freedom Park La Fortuna Wildlife 

Lagoon 

Oval Track & Field 

Del Carmen Forest Park And Resort Pandanon Valley Resort Pugad Viewing Deck 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Enorkelle_y%C3%BCzme
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Forrest Springs Private Resort Bolivar Spring Resort The Ruins Bacolod 

A.B. Macias Memorial HS Grounds Victorias City Coliseum Manggapuri Villas 

La Preza Highland View Mini Park Asri Balili Mountain Resort Jump Off Point DSB 

Sitio Lomboy, Barangay Cambagahan Mabinay Spring Resort Toreno Resort 

Tabla Valley Spring Resort Adalet Çeşmesi –Bacolod Nato's Farm 

Maricalum Mining Corporation Ruins Villa Cornelia Spring 

Resort 

Laguerta 

Canlaon City Sports and Cultural Center Hilary's Kàktòß Garden Lantawan View 

Buenos Aires Mountain Resort Kinayan Mountain Resort JKN Fruit Farm 

Divine Mercy Shrine And Chaplaincy San Isidro Hot Springs Rabbiton 

Carıbbean Waterpark & Resotel Red Rock Hot Springs Clifftop View 

St. Jude Thaddeus Parish – Bacolod Santa Clara Katolik Kilisesi Hofileña Park 

Silliman University Anthropology 

Museum 

Jambaro Mountain Resort Bantayan Park 

Laguerta Home the Vintage Gl. Museum Pandanon Valley Resort Toreno Resort 

Mary Help of Christians Church Central Azucarera de Bais Mambulac Wharf 

Museum Negrense de La Salle The Giant Cross of Lunay Robinson's Place 

St. Michael the Archangel Church Pope John Paul II Towe Baslay Hot Spring 

Church of Saint Joseph the Worker Balokon Spring Resort Bantug Lake Ranch 

Parish of Saint Augustine of Hippo Cornell Swimming Pool Vintage Resort 

San Antonio de Padua Church Alimatoc Rice Terraces Puncak Tanawan 

“Balay Negrense” Müzesi – Silay Rabbiton by Shekinah Farm Bonnin's Quarry 

Bernardino Jalandoni Museum Highland Vista Resort Balicotoc Damsite 

St Catherine of Alexandria Cathedral Balay ni Tana Dicang Our Lady of Peace 

Church 

Our Lady of the Rosary Church WW II Memorial Wall Holy Rosary Garden 

Our Lady of Guadalupe Church Saint Francis Nature Park St John the Baptist 

Church 

 

Elverişli coğrafi konumu, zengin biocoğrafya çeşitliliği, çok sayıda doğa koruma alanının ve 

çok sayıda tarihsel-kültürel turizm çekiciliğin bulunması, ayrıca adada görülen jeomorfolojik ve 

hidrografik çeşitlilik, Negros’ta turizm çeşitliliğinin de fazla olmasını sağlamıştır (Tablo 2). Negros 

adasında yaygın olan başlıca turizm tipleri ve rekreasyon faaliyetleri şunlardır: sağlık turizmi, av 

turizmi, deniz turizmi, inanç turizmi, macera turizmi, kırsal turizm, ekoturizm, çiftlik turizmi, mağara 

turizmi, sualtı dalış turizmi, akarsu turizmi, botanik turizmi, yayla turizmi, volkanik turizm, tatlı su 

balıkçılığı, dağcılık, yamaç paraşütü, yaban hayatı gözlemciliği, rafting, kano, deniz sörfü, bisiklet 

turları, kampçılık, doğa yürüyüşü (trekking), dağ tırmanışı ve sportif dalgıçlık. 

 

Turizm Coğrafyası Perspektifinden Negros Adasının Başlıca Kentleri  

Negros adasında iki eyalet başkenti ve iki büyük kent yer almaktadır: Dumaguete ve Bacolod. 

Bu iki kent adanın ekonomi, bilim, turizm, ulaşım, sanayi, eğitim ve ticaret kalbini oluşturmaktadırlar. 

Aşağıdaki satırlarda Sipalay, San Carlos, Cadiz ve Sagay kentleri ile eyalet başkentleri fonksiyonları 

üstlenen Dumaguete ve Bacolod’un başlıca özellikleri ve turizm kaynakları kısaca açıklanmıştır.  

Dumaguete Kenti 

«İyi insanlar şehri» olarak bilinen Dumaguete, Filipinlerin en genç, en huzurlu ve en mutlu 

kentlerinin başında gelir. Doğu Negros eyaletinin hem başkenti hem de en işlek limanı olan 

Dumaguete, 15 Haziran 1948'den bu yana şehir statüsündedir. 2020 yılında, kentin nüfusu 150 000’i 

aşmaktadır. Dumaguete kenti, Negros adasının en önemli ticaret, ulaşım, sanayi, kültür ve eğitim 

merkezidir. Ama kent her şeyden önce bir öğrenci şehri ve üniversite merkezidir. Çünkü şehir sınırları 

içinde yedi üniversite faaliyet göstermekte ve 30 000’den fazla öğrenci yaşamaktadır. Şehirdeki 

yükseköğretim kurumları arasında en ünlü olanı Siliman Üniversitesidir. Siliman Üniversitesi hem 
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Filipinler Cumhuriyeti’nin hem de tüm Asya kıtasının ilk Amerikan kökenli ve ilk Protestan kökenli 

özel üniversitesidir. Bugün 150 000’i aşan nüfusuyla ve 34 km2’lik alanıyla Dumaguete hem Negros 

adasının hem de Visay takımadalarının en yoğun nüfuslu kentlerinden biridir. Bankacılık, ticaret, 

turizm, gıda ve tekstil sanayi, balıkçılık ve gemi taşımacılığı Dumaguete kentinde en gelişmiş iktisadi 

faaliyetlerdir. Şehir aynı zamanda Negros adasının en önemli bilim, spor, sanat ve eğitim merkezidir.  

Dumaguete kentinde bulunan turistler fırsat bulduklarında, kentin yakın çevresinde bulunan 

meşhur Casaroro şelalelerini, Red Rock Kaplıcalarını (Red Rock Hot Springs), kent yakınlarındaki 

Panligavan ve Pandalihan mağaralarını, Pulangbato şelalesini, Mag-Aso Volkanik Kaynaklarını 

(Mag-Aso Volcanic Steam), Dauin Deniz Koruma Alanını (Dauin Marine Sanctuary) ve Talabong 

Mangrov Parkını ziyaret etmektedirler. Ayrıca Dumaguete kentine gelen turistler yakın mesafede 

bulunan Apo adasını mutlaka ziyaret etmelidirler. Fakat kuşkusuz Dumaguete yöresinin en popüler 

turizm merkezlerinin başında dünyaca ünlü olan Balinsasayao Çift Göller Tabiat Parkı (Balinsasayao 

Twin Lakes Natural Park) gelir. 

Dumaguete kentinde yer alan başlıca turizm çekicilikleri şunlardır: 

• 1754-1776 döneminde İspanyol sömürgeciler tarafından inşa edilmiş Tarihi Çan 

Kulesi (Campanario de Dumaguete). 

• Filipinlerin en güzel ve en temiz sahil caddelerinden biri olan ünlü Bulvar Rizal. 

• Kentin tek hayvanat bahçesi olan Centrop Zooloji ve Botanik Parkı. 

• Geleneksel Filipin mimarisini yansıtan ve hediyelik mağazalar zincirinden oluşan 

“Sidlakang Negros Village”. 

• 1909 yılında inşa edilmiş ve hem kentin hem de Siliman Üniversitesinin mimari 

sembollerinden biri olan tarihi “Silliman Hall” binası. 

• Siliman Üniversitesi sınırları içinde faaliyet gösteren ünlü Siliman Antropoloji Müzesi 

(Silliman University Anthropology Museum) 

• Kentin en ünlü eğlence parkı olan “Tierra Alta Resort”. 

• Kent sınırları içinde yer alan İkinci Dünya Savaşı Müzesi (Cata-al World War 2 

Museum) 

Dumaguete kenti ve yakın çevresinde yer alan ve genelde yabancı turistlerin tercih ettikleri en 

popüler lüks oteller ve kaliteli konaklama tesisleri şunlardır: Rovira Suites, Villa Pedro Boutique 

Resort, Wuthering Heights Bed & Breakfast by the, Antulang Beach Resort, Sea Dream Resorts, 

Mike's Dauin Beach Resort, Atmosphere Resorts & Spa, Atlantis Dumaguete Beach and Dive Resort, 

Sentro Pinili Apartment, Bahura Resort and Spa, White Chocolate Hills Resort ve Hotel Essencia. 

Dumaguete kenti ve yakın çevresinde yer alan en popüler ekonomik oteller ve düşük fiyatlı 

konaklama tesisleri şunlardır: Golden Gate Suites, Red Doorz Near Sibulan Dumaguete Airport, Villa 

Prescilla, Reddoorz Plus near Robinsons Dumaguete, JTJM Apartments, Green Condotel, Anabelle 

Residence, ZEN Rooms Basic White Knights Dumaguete, Dino Residences,  The Bricks Hotel, 

Gabbys Bed and Breakfast, RedDoorz Plus @ Gracey Dive Resort Dumaguete, Casa Rubin & Cocina 

Teria, Golden Gate Suites, Fiesole Residence Inn, Aberrise Pension Hotel, Obdulia's Business Inn ve 

Sulit Budget Hotel Dumaguete. 

Dumaguete kentini ziyaret eden turistler bölgenin diğer büyük turizm merkezlerini oluşturan 

Dauin, Bais ve Valencia kasabalarını mutlaka ziyaret etmelidirler. Negros adasının güneydoğu 

kıyılarında yer alan Bais kasabası Dumaguete kentini kuzeyinde ve Guilhungan kentinin güneyinde 

yer alan adanın en popüler turizm merkezlerinden biridir. Doğal güzellikleriyle ünlenmiş olan Bais 

kasabasının, Cebu adasına, Balinsasayao Çift Göller Tabiat Parkına ve Talabong Mangrov 

Ormanlarına yakın mesafede bulunması onun turistik önemini daha da arttırmaktadır. Takay 

şelalesinde serinlemeyi amaçlayanlar, Bandmill Park sahasında dağ yürüyüşü yapmak isteyenler, 

Manjuyod Sandbar deniz mucizesini görmek isteyenler, yunuslarla birlikte Güney Bais Körfezinde 

yüzmek isteyenler, Campuyo Aroma Beach Resort plajlarında güneşlenmek arzulayanlar, 

Kapinyahan Cell Tower’in tepelerinden hatıra panoramik fotoğraf çekmek isteyenler, Olympia adası 

kıyılarında piknik yapmayı planlayanlar, Talabong Mangrove Park Ormanlarını yakından görmek 

isteyenler, Bahia de Bais otelin deniz manzaralı terasında nefis Filipin kahvelerini denemeyi 
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arzulayanlar ve Tanjay vadisinde rafting yapmak isteyenler Bais kentini ve yakın çevresini ziyaret 

etmeleri gerekmektedir.  

Bacolod Kenti 

Nüfusu 600 000’e yakın ve kapladığı kentsel alan 170 km2 civarında olan Bacolod, Negros 

adasının en büyük kenti ve Batı Negros (Negros Occidental) eyaletinin hem en işlek limanı hem de 

1894 yılından beri başkentidir. Aslında Bacolod “Smiles City" yani “Gülücükler Kenti” olarak 

ünlenmiştir. Bu başkent yerleşmesinde her yıl düzenlenen Maskeli Festival hem yerli hem de yabancı 

binlerce turistin katılımıyla büyük ilgi görmekte ve kente “Smiles City" adının verilmesine neden 

olmuştur. Aynı zamanda yüzlerce lokanta ve restoranıyla, tatlı bir rekabet içindeki binlerce usta 

aşçısıyla Bacolod kenti Filipinler Cumhuriyetinin “aşçılık başkenti” olarak ta bilinir. 2008 yılında 

“Money Sense Magazine” dergisinin yaptırdığı bir araştırma sonucunda Bacolod, Filipinler 

Cumhuriyetinde mutlu yaşam için en uygun kent olarak birinci sırada seçilmiştir. Yine 2017 ve 2019 

yıllarında “The Manila Times” kuruluşu Bacolod’u ülkenin en iyi yaşanabilir kenti seçerek bu şirin 

yerleşmeye "Top Philippine Model City" unvanını vermiştir.  Ayrıca, Manila ve Cebu kentleri ile 

birlikte Bacolod Filipinlerin en hızlı gelişen ve en önemli teknokentleri arasında yer almaktadır. 

Bacolod kenti Silay ve Talisay kentleri ile birlikte Negros adasının en büyük şehirsel 

aglomerasyonunu oluşturmaktadırlar. Böylece Metro Bacolod Aglomerasyonu 590 km2’lik toplam 

yüzölçümü ve yaklaşık 820 000 kişilik nüfusuyla Negros adasının en yoğun nüfuslu ve en büyük 

şehirsel alanını oluşturmaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında Filipinlerin en hızlı gelişen 

kenti olan Bacolod, Filipin hükümeti tarafından Visayas adalarının bilgi ve teknoloji merkezi olarak 

seçilmiştir. Ayrıca Bacolod, Filipinlerin en yeşil ve en temiz kenti kabul edilmektedir.  

1938 yılından beri şehir statüsünde olan Bacolod yöresinde mısır, pirinç, hindistan cevizi, muz 

ve şeker kamışı yaygın olarak yetiştirilmektedir. Yörede yaşayan yerel halk ayrıca balıkçılık, 

hayvancılık ve el sanatları ile uğraşmaktadır. Kentin büyük bir bölümü geçimini turizm, ulaşım, 

ticaret, haberleşme, inşaat, sağlık ve eğitim gibi hizmetler sektörlerinden sağlamaktadır. Bacolod kent 

meydanı ve San Sebastian Katedrali şehrin en çok ziyaretçi çeken yerleridir. Bacolod kentinden 

yaklaşık 45 km. uzaklıkta Marapara ve Silai Dağları arasında meşhur Pataga Vadisi uzanmaktadır. 

Trekking yapmak isteyenler ve bölgenin canlı çeşitliliğini yakından görmek isteyenler için bu vadi 

meraklı turistlere unutulmaz doğal manzaralar ve ilginç sürprizler sunmaktadır. Güneşlenmeyi ve 

deniz tatilini sevenler için Bacolod kenti yakınlarında yer alan “Tambobo”, “Antulang” ve “Punta 

Ballo” gibi ünlü plajlar yer almaktadır. Gülümseyen maskeler festivali ile ünlenmiş olan Bacolod, 

Filipinler'de yaşamak için en iyi şehir olarak kabul edilmektedir. 

Bacolod kentinde yer alan başlıca turizm çekicilikleri şunlardır:  

• İspanyol döneminden kalma Tarihi San Sebastian Katedrali hem kentin hem de tüm 

bölgenin en önemli Katolik inanç merkezidir. Uzmanlara göre İspanyol döneminden kalma 

mimari eserlerden biri olan San Sebastian Katedrali sadece Negros adasının değil tüm 

Filipinlerin en görkemli ve en güzel kiliselerinden biridir.  

• Tarihi ev harabeleri (The Ruins). İspanyol sömürge döneminde inşa edilen ve II. Dünya 

Savaşı sırasında Japonlar gelmeden önce askerler tarafından yakılan ilginç bir mimariye sahip 

eski bir evin kalıntılarından oluşmaktadır. Aslında bu kültürel miras, 20. yüzyılın başlarında 

Talisay kasabasında «şeker baronu» olarak bilinen Don Mariano Laxon tarafından inşa edilen 

ve İtalyan mimarisinin şaheserlerinden biri olarak kabul edilmektedir.  Dünyanın en ilginç 12 

mimari kalıntıları arasında yer alan bu ev «ilginç mimari harabeler» olarak da adlandırılabilir. 

İkinci Dünya Savaşı sırasında yakılıp yıkılan tarihi binanın kalıntıları her yıl binlerce yerli ve 

yabancı turist tarafından ziyaret edilmektedir. 

• Negros Müzesi (Negros Museum), adanın en büyük ve en çok ziyaret edilen özel müzesi olup 

yerel tarih, folklor ve sanat ürünleri sergilemektedir. 16 Mart 1996 yılında müzenin resmi 

açılışı yapılmış ve bugün de faaliyetini sürdürmektedir. Değerli arkeolojik eserleri 

barındırmayan müzede daha çok Negros adasının yerli halkının gündelik yaşantılarını 

yansıtacak mobilyalar, eski eşyalar, teknik aletler sergilenmektedir. Müzede ayrıca Negros 

halkının sanatsal başarılarını yansıtan ve yerel sanatçıların çizdikleri resimler ile çeşitli 

heykeller ve sanat eserleri de sergilenmektedir.   
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• Negrense De La Salle Müzesi (Museum Negrense De La Salle) yabancılar, zengin aileler ve 

bölge sakinleri tarafından bağışlanan her türlü tarihi eşya ve sanat eserini sergileyen yerel bir 

müzedir. Aziz La Salle Katolik Üniversitesi kampüsü içinde yer alan müzede Ledesma 

Koleksiyonu, Vega Koleksiyonu, Esteban Koleksiyonu, Velayo-Javelosa Koleksiyonu ve 

Puentevella Koleksiyonu sergilenmektedir. 1997 ylında kurulmuş olan müze adadaki en 

büyük üniversite kökenli müzedir.  

• “The Capitol Park and Lagoon” yeşillikler içinde, küçük bir göl kenarında ve 3 hektarlık 

bir alan üzerinde kurulmuş olan, Bacolod kentinin en çok ziyaret edilen turistik 

çekiciliklerinin başında gelir. Francesco Riccardo Monti’ninin ünlü insan heykellerini 

sergileyen park Bacolod kentinin en popüler rekreasyon alanlarından biridir. Park sınırları 

içinde valilik binası, belediye binaları ve diğer kamu hizmet binaları yer almaktadır. Park 

alanında yapılan başlıca aktiviteler arasında koşu, aerobik, canlı konserler,  okul dans 

provaları ve piknik sayılabilir. Mart 1993’te Filipinlerdeki ilk Panaad Festivali (Panaad sa 

Negros Festival) bu park alanında yapılmıştır.  

• Masskara Festivali hem Negros adasının hem de Filipinlerin en ünlü ve en popüler 

festivallerin başında gelir. Her yıl Ekim ayında düzenlenen bu festival binlerce yerli ve 

yabancı turistin katılımıyla üç hafta sürmektedir. Uzun yıllar boyunca bu görkemli festival 

Bacolod şehir meydanında yapılmaktadır. Gülümseyen maskeler festivali olarak bilinen 

“Masskara Festivali” Negros adasının en büyük, en ünlü ve en kalabalık kültürel etkinliğidir. 

Brezilya’daki Rio karnavalına benzer özellikler taşıyan bu festival ilk kez 1980 yılında 

düzenlenmiştir. Bu festival esnasında çeşitli sanat ve müzik gösterileri, çeşitli dans ve kostüm 

yarışmaları organize edilmektedir. Filipinlerin bu en ünlü kültür organizasyonuna ülkenin 

diğer eyaletlerinden ve diğer adalarından binlerce meraklı ziyaretçi gelmektedir.  

• Tarihi Adalet Fıskiyesi, Jose Ruiz de Lusuryaga'nın evinin bulunduğu yere inşa edilmiş 

kentin tarihi ve turistik simgelerinden biridir. 1898 yılında bu tarihi evin bahçesinde İspanyol 

sömürgeciler Negros isyanları sonucunda Filipin Hükümet yetkililerine Bacolod yönetimini 

teslim etmişlerdir. Bu nedenle Bacolod kentinin özgürlük sembollerinden biri olan Tarihi 

Adalet Fıskiyesi hem Filipin devrim tarihinde hem de ulusal bağımsızlık mücadelesinde 

ayrıcalıklı bir yere sahiptir. Bugün bu tarihi fıskiyenin etrafında küçük ve şirin bir park 

kurulmuştur. Park alanında sendika toplantıları, protesto yürüyüşleri ve siyasi grevler 

yapıldığı gibi piknik ve geziler de yapılmaktadır.    

Negros adasının kuzeybatısında, Guimaras Boğazı kıyısında yer alan Bacolod adanın en önemli 

kent yerleşmesi olduğu gibi adanın en çok ziyaret edilen turizm merkezidir. Eskiden şeker kamışı 

plantasyonları ve şeker endüstrisiyle ünlenmiş olan Bacolod, bugün hem Negros’un hem de Filipinler 

Cumhuriyetinin “aşçılık başkenti” ve “festivaller kenti” olarak bilinir. Ülkenin en temiz ve en huzurlu 

kenti kabul edilen Bacolod, Negros adasının en önemli ticaret, sanayi ve turizm merkezi olduğu gibi 

bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında Filipinlerin parlayan genç yıldızıdır.  

 

Tablo 4: Negros Adasının Kuzey ve Doğu Kıyılarında Yer Alan Başlıca Sahil Otelleri, Plajları ve 

Konaklama Tesisleri 

San Moritz Beach Resort Sea Forest Resort Cangmating Beach 

Sea View Beach Resort Regalado Beach Lot Baybayon Resort 

Tropico Scuba Diving Resort Maxino's Beach House Cabuhay's Place 

Amlan Bluewater Beach Resort & Hotel Escosa’s Bar & Resort 1888 Beach Resort 

Bay View Beach Resort Paradise Beach Resort Sacha Resort 

La Cabacha Beach Resort Dunggoanan sa Iniban Tanjay Boardwalk 

Melania's Garden Hotel & Resort Narbebic Beach Resort Alagala Beach 

Kubling Kalikasan Beach Resort Ceferina Beach Resort Pasil Beach 

David and Anna Resort Hotels Baye Beach Resort Hanseatic Resort 

Campuyo Aroma Beach Resort Paradiso Felenita Resort Florence Place 

Chache Lodge  and Resort Opada Beach Resort Lalimar Resort 

La Playa Beach Resort Hotel Aqua Marine Resort Old House Resort 
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Whispering Northern Breeze Beach Flavıren Beach Resort Kingfisher Beach 

Cansimbog Beach Resort Sunrise Beach Resort Macapso Creek 

Manlambus Beach Resort Australian Beach Resort Sea Lord Beach 

Laura Beach Resort  Recreational Place Macapso Sea Wall Street Cassandra's Beach 

Calderon’s Private Resort Palau Beach Resort Salumag Lot Area 

Balulan Beach Resort Pebbles Beach Resort Gracia Resorts 

Kabilang-Bilangan Island Eljoy Beach Resort RC Beach Resort 

Mangrove Park and Beach Resort Albarico Beach Resort Rosita Beach 

Sta. Cruz Beach Resort Lakawon Island Resort Cadiz City 

Tingson's Beach Resort Marañon Beach Resort JCL Private Resort 

 

Sipalay Kenti 

Negros adasının batı kıyılarında yer alan Sipalay, bölgenin en büyük limanı ve en önemli 

turizm merkezini oluşturmaktadır. Nüfusu 74000’i aşan kent, küçük bir havalimanına (Sipalay 

Airport) sahiptir. Bacolod kentinin 175 km. güneyinde yer alan Sipalay, Bayawan kentini 

kuzeybatısında yer almaktadır. Bazı turizm uzmanları Sipalay kentini Filipinlerin “Yeni Borocay’ı” 

olarak tanımlamaktadırlar. Uzun, temiz ve bembeyaz plajlar Borocay’la rekabet edecek güzelliklere 

sahiptirler. Borocay kıyılarında otel, insan ve tesis yoğunluğu Sipalay kıyılarında görülmediğinden 

dolayı birçok yabancı turist bu yeni destinasyon merkezini sakin, ekonomik ve huzurlu deniz tatil 

olanakları için tercih etmektedir.  

Dağlar, adalar, körfezler, göller, akarsu vadileri ve doğa koruma alanları Sipalay yöresinin en 

yaygın doğal turizm kaynaklarıdır. Sipalay kentini ziyaret eden turistlerin ilgisini çekecek başlıca 

doğal turizm çekicilikleri şunlardır: Cartagena körfezi kıyıları, Dapdap Dağı, Sipalay ırmağın 

oluşturduğu kıvrımlı vadi, Pitogo Adası, Calatong Dağı, Danjugan Adası Doğa Koruma Bölgesi, 

Moray Lagoon, Patio-tio Spring and Underwater Mağarası, Maasin Adası ve Campomanes Deniz 

Koruma Alanı. Kiliseler, tarım çiftlikleri, dalgıçlık merkezleri, kamp alanları ve eski maden ocakları 

Sipalay yöresinin en yaygın tarihsel-kültürel turizm kaynaklarıdır. Sipalay kentini ziyaret eden 

turistlerin ilgisini çekecek başlıca beşeri turizm çekicilikleri şunlardır: Sipalay Eco-Tourism Area, 

Maricalum Mining Corporation Ruins, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Sea View 

Hills Farm, Mambaroto Seventh-day Adventist Church, Nars Juan's Place ve Binulig Fellowship 

Baptist Kilisesi. Çok sayıda körfez ve yarımadanın görüldüğü Sipalay kıyıları çok fazla girintili 

çıkıntılı olup çok sayıda koy, adacık, dalış merkezi ve plaja sahiptirler. Sipalay yöresinde yer alan en 

popüler plajlar şunlardır: Sugar Beach, Turtle Beach, Didai's Garden Resort, Anjuan Beach, Green 

Garden Beach Resort, Langub Beach Resort, Punta Ballo Beach, Cartagena Beach, Campo Quino 

Bay Beach Resort, Latasan Island Resort, Southwest Sipalay Beach Resort, Campomanes Beach 

Resort ve Punta Ballo Beach. 

Sipalay yakınlarında yer alan ve 3 km. uzunluğundaki Sugar Beach, bazı uzmanlara göre 

Negros adasının en iyi ve en güzel plajıdır. Küçük beyaz kumlardan oluşan plajın arkasında 

palmiyeler ve tropikal ormanlar yeşil ve maviyi bütünleştirmektedirler. Plajın etrafında lüks oteller 

ve büyük alışveriş merkezleri yoktur. Temiz ve sakin kırsal manzaralar, kesintisiz ormanlar ve 

ekonomik konaklama tesisleri ile bu plaj sessizlik ve huzur arayan turistler için idel bir seçenektir. 

Sipalay kentinin hemen kuzeyinde yer alan Sugar Beach kuzeyde iki yıldızlı küçük “Sugar Rock 

Beach Resort” otelin plajıyla başlar, güneye doğru ilerleyerek 3 kilometre sonra “Sipalay Eco-

Tourism Area” sahasında son bulur. Plajın hemen arkasında 6-7 küçük ölçekli otel ve konaklama 

tesisi yer almaktadır. Üç yıldızlı bir otel olan “Bermuda Beach Resort”, iki yıldızlı bir otel olan “Sugar 

Beach House Rooms & Restaurant”, üç yıldızlı “Sulu Sunset Beach Resort” ve butik otel tarzındaki 

“Buenaventura Beach Resort” Sugar Beach çevresinde yer alan başlıca konaklama tesisleridir. Aynı 

plajda yer alan “Takatuka Beach Resort Sipalay”  sadece Sipalay yöresinin değil tüm Negros adasının 

en ilginç ve en sıra dışı otelidir. Bu nedenle Sugar Beach plajını ziyaret eden yabancı turistler genelde 

bu otelde konaklamayı tercih etmektedirler. Sugar Beach ve çevresinde daha ucuz konaklama tesisi 

ve daha ekonomik tatil arayanlar için ise “Big Bamboo Beach Resort Sipalay”, “Langub Beach 
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Resort”, “Sugar Lounge” veya “Driftwood Village Resort” tesislerinden birini seçmeleri tavsiye 

edilir. 

Sipalay yöresinde turizm faaliyetleri hızla gelişmektedir ve XXI. yüzyılda çok sayıda yeni 

turistik tesis faaliyete geçmiştir. Yörede yer alan en büyük maden şirketlerinden biri olan “Maricalum 

Mining Corporation” turizmi baltalamamak, çevreye zarar vermemek ve gelen turistleri ürkütmemek 

için kapatılmış ve bugün aktif faaliyet göstermemektedir. Sipalay kenti ve yakın çevresinde lüks 

sınıfında yer alan sadece 5-6 konaklama tesisi yer almaktadır. Sipalay yöresinde yer alan en popüler 

ve en kaliteli konaklama tesislerinin başında “Punta Bulata White Beach Resort & Spa”, “Bugana 

Beach and Dive Resort” ve “Whispering Palms Island Resort” gelir. Aslında “Whispering Palms 

Island Resort” oteli hem bölgenin hem de tüm Negros adasının tek beş yıldızlı konaklama tesisidir. 

Dalgıçlık amacıyla Sipalayı ziyaret eden turistler yörenin en popüler dalgıç spor merkezlerinin 

başında gelen “Tippy's Beach House & Dive Camp”, “Bugana Beach and Dive Resort”, “Easy Diving 

and Beach Resort”, “Artistic Dive Center” ve “Nataasan Beach Resort & Dive Center”  konaklama 

tesislerinden faydalanabilirler.  

 

Tablo 5: Negros Adasının Güney ve Batı Kıyılarında Yer Alan Başlıca Sahil Otelleri, Plajları ve 

Konaklama Tesisleri  

By The Sea Hotel-Resort and Restaurant Balaring Mangrove Resort Batad Beach 

Bamboo Groove Beach Resort Shelton Beach Haven Nato's Beach 

Palmas del Mar Conference Resort Hotel Paraiso Beach Resort Bacolod Baywalk 

Wisik Fishing Lagoon Resort Carmona Beach Resort Paco Beach 

Tawhay Exclusive Family Clubhouse Soleo Beach Resort Galve Beach Resort 

Batang Peninsula Beach Resort Njoys Beach Resort Makikiling Beach 

Nature's View Beach Resort Bulobitoon Beach Resort Gargato Beach 

Tippy's Beach House & Dive Camp Canonoy Beach Resort Tiling Beach Resort 

Punta Bulata Resort & Spa Otirasor Beach Resort Holaw Holaw Reef 

Anjuan Beach (Miracle Beach) Tagle Beach & Resort Datelis Beach 

Tinagong Dagat Island Resort Wonderland Beach Resort D Itona Beach Resort 

Tropical Mystique Resort Magbanua's Beach Resort JVJ Mountain Resort 

Easy Diving and Beach Resort The Beach House Bulata Sawang Resort 

Southwest Sipalay Beach Resort Langub Beach Resort Ramon Sunset Beach 

Robinson Cruse Beach Resort Sipalay Eco-Tourism Area Driftwood Village 

Bugana Beach and Dive Resort Didai's Garden Resort Perth Beach Resort 

Nabulao Beach and Dive Resort Campomanes Beach Resort C View Resort 

Eden South Beach Resort Latasan Island Resort Punta Ballo Beach 

Universal Avenue Gayomali Beach Resort Melrose Beach Resort Eden Island Resort 

La Costa Del Mar Beach Resorts Brazaville Beach House Obong Paradise 

Eden Island Resort and Spa Sta Monica Beach Club Ubong Cave 

Cycad Ridge Holiday Rentals Coco Banana by the Sea Acienda ni Morocon 

Banilad Marine Protected Area Oundra Beach Apartments Silliman Beach 

Coco Cubano Beach Resort Salaya Beach Houses Melrose Beach 

Tropical Hideaway Dumaguete El Dorado Beach Resort Torres Beach Resort 

The United Diving Resort Atmosphere Resorts & Spa Island View Villas 

71% Diving Resort- Dumaguete Fun & Sun Dive & Travel Drill Shack Resort 

Liquid Dumaguete - Beach and Dive 

Resort 

Thalatta Dive Resort Jabel’s Beach Resort 

Fish Unlimited Beach and Dive Resort Wild Duck Beach Aqua-Landia Resort 

Pura Vida Beach & Dive Resort Red Roof Mansion Sea Dream Resorts 

Azure Dive And Yoga Resort Funtasea Beach Resort Apoview Beachhouse 

Hidden Cove Beach Resort Centralle District Resort Alj's Beach Resort 

La Vista del Mar Beach Resort Santa Catalina Beach Basay Lighthouse 
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Camaya-an Paradise Beach Resort White Chocolate Hills 

Resort 

Eden Spring Resort 

Wild Reef Beach Dive Resort Inalad Beach Resort Cawitan Beach 

Allura Resort Dive and Spa El Oriente Beach Resort Coco Palms 

Tongo Sail Inn Beach Resort Grandview Cottages Resort Hidden Beach 

Cove Paradise Beach & Dive Resort Antulang Beach Resort Salawaki Beach 

 

Sagay ve Cadiz Kentleri 

Negros adasının kuzey kesimlerinde yer alan Sagay, 340 km2’lik kentsel yüzölçümüne ve 155 

000 nüfusa sahip olan orta ölçekli bir şehir yerleşmesidir. Cadiz kentinin doğusunda, San Carlos ve 

Calatrava kentlerinin kuzeybatısında ve Bacolod kentinin 84 km. kuzeydoğusunda yer alan Sagay, 

Himogaan ve Danao akarsu vadileri arasında konumlanmıştır. Hem Kuzey Negros Tabiat Parkına 

hem ünlü Lakawon ve Molocaboc adalarına hem Sagay Deniz Koruma Alanına hem de Suyac 

Mangrov Ormanlarına yakın mesafede yer alması Sagay kentinin turizm önemini arttırmaktadır. Bu 

nedene Sagay kentini ziyaret eden turistler bu turizm çekiciliklerinden an az birini mutlaka ziyaret 

etmektedirler.  

Bugünkü Sagay ilçesi 25 belediyeyi kapsamaktadır. Bu ilçenin idari merkezi olan Sagay, çok 

yeni ve çok genç bir kent yerleşmesidir. Fakat 1996 yılında şehir ilan edilmiş olmasına rağmen, kuzey 

Negros’un en hızlı gelişen kent yerleşmesidir. Sagay kentinin adı genelde Sagay Deniz Koruma 

Alanını çağrıştırmaktadır. 1999 yılında kurulmuş olan Sagay Deniz Koruma Alanı (Sagay Marine 

Reserve) 32 000 hektarlık bir alan kaplamakta ve tüm Filipinlerin en geniş alana sahip deniz koruma 

bölgesini oluşturmaktadır. Negros adasının kuzey kıyılarında geniş bir alana yayılmış olan deniz 

koruma bölgesi, Molocaboc, Diut, Matabas ve Suyac adalarını kapsamaktadır. Hem Carbin, 

Macahulom, Panal ve Maca resiflerini hem de bölgedeki su altı flora ve faunayı koruma altına almak 

amacıyla kurulmuş olan bu alan hem Negros adasının hem de Filipinlerin en değerli okyanus 

ekosistemlerinin başında gelmektedir. 

Negros adasının kuzeybatı kıyılarında yer alan Cadiz kenti, başkent Bacolod’un 65 km. 

kuzeydoğusunda yer almaktadır. Negros adasının en işlek limanlarından birini barındıran kent 

merkezi özellikle balıkçılık faaliyetleriyle ünlenmiştir. Kentin yeni balıkçı limanı ve yeni ticari liman 

inşaatları tamamlandıktan sonra Cadiz’in deniz ulaşımı ve balıkçılık merkezi önemi daha da 

artacaktır. Sagay kenti kadar nüfus barındıran bu şirin şehirde 160 000’den fazla insan yaşamaktadır. 

Cadiz kenti 160 km2’lik alan kaplamakta ve Negros adasının şeker kamışı başkenti olarak 

bilinmektedir. Cadiz ilçesinde ve yakın çevresinde yüzlerce şeker kamışı plantasyonu yer almaktadır. 

Bu yörede toplanan şeker kamışları Victorias City’ye taşınarak oradaki fabrikalarda işlenmektedir. 

Victorias ve Silay ilçeleri arasında yer alan Cadiz ilçesi 22 belediyeyi kapsamaktadır. Ayrıca, ilçe 

sınırları içinde 5000 civarında şirket ve 200’den fazla endüstri tesisi faaliyet göstermektedir. Özetle, 

turizm, balıkçılık, sanayi, enerji, ticaret ve şeker kamışı üretimi Cadiz ilçesinin en önemli iktisadi 

faaliyetlerini oluşturmaktadır. Bölgenin sanayi gelişmesinde ve enerji üretiminde büyük rol oynayan 

“Cadiz Solar Power Plant” ilçe sınırları içinde yer alan en büyük güneş enerji santralidir.  

Sagay – Cadiz yöresinde yer alan başlıca doğal turizm çekicilikleri şunlardır: Himogaan 

vadisi, Solitario dağı, Trankalan Mountain Range, Danao vadisi, Diut Adası, Lantawan zirvesi, Suyac 

Island Mangrove Eco-Park, Maca Reef, Sicaba Haliç, Malocaboc adası, Mangrove Park and Beach 

Resort, Mount Birao Peak, Alıuyan Şelalesi, Lakawon Adası, Silay Dağı, Danao Haliç, Carbin Reef, 

Suyac Adası ve Tan-Ao Menderesleri. Deniz tutkunları ve sessiz plaj arayanlar ise mutlaka Lakawon 

adasında yer alan “Lakawon Island Resort” otelinde birkaç gün de olsa tatil fırsatından 

yararlanmalıdırlar. Barangay Cadiz Viejo sınırları içinde kıyıdan 3 km. açıkta yer alan Lakawon 

adası, beyaz plajlarıyla, tenha kıyılarıyla ve masmavi sularıyla, yörenin en ünlü ve en popüler deniz 

turizm merkezidir. Sagay – Cadiz yöresinde yer alan başlıca beşeri turizm çekicilikleri şunlardır: Sang 

Bata sa Negros Çocuk Müzesi, Our Lady of Mount Carmel Church, Sagay City Garden, Cherry Mae 

Villaflor – Park, Sagay City Public Mall, Iglesia Ni Cristo - Lokal ng Sagay City, San Vicente Ferrer 

Kilisesi, Jomabo Island Paradise and Beach Resort, Manlambus Beach Resort, St. Francis of Assisi 

Parish Kilisesi, Cansimbog Beach Resort, The Giant Cross of Mt. Lunay, Yanna's Resort, Little 
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Jungle Resort, RC Beach Resort, Philippine Normal University – Cadiz, Cadiz City Park, Olvido's 

Place, Balay Alibangbang Nature Resort and Pool, Nathan's Eco Farm Resort, Balulan Beach Resort 

ve Cornell Swimming Pool.  

 San Carlos Kenti 

Negros adasının kuzeydoğu kıyılarında yer alan San Carlos kenti 140 000 nüfuslu bir liman 

kentidir. Bu ilginç şehir, Eyalet başkenti Bacolod kentinin 86 km. doğusunda yer almaktadır. Cebu 

adasının batısında Tanyon boğazı kıyılarında yer alan kentin tam karşısında Sipaway (Refugio) adası 

yer almaktadır.  Talave vadisi ile Ando-on vadisi arasında yer alan kent Ticlin adasına ve Jigalaman 

vadisine çok yakın mesafede yer almaktadır. Kent arazilerden geçen Palampas ırmağı San Carlos’un 

adeta kuzey yerleşim sınırını oluşturmaktadır. Daha güneyde akmakta olan Ando-on ırmağı ise San 

Carlos’un adeta güney yerleşim sınırını oluşturmaktadır. 

San Carlos ve yakın çevresinde yer alan başlıca beşeri turizm çekicilikleri şunlardır: Central 

Philippines State University - DJVV Campus, Magpantay's Fish Farm, Masjid Nur Camisi, People's 

Park, San Carlos Borromeo Cathedral,  Palau Beach Resort, Monkey Reserve Hayvanat Bahçesi, St. 

Peter the Apostle Parish ve Bible Baptist Kilisesi. Filipinlerin en ünlü ve en popüler dans 

festivallerinden birisi olan Pintaflores, San Carlos kentinde organize edilmektedir ve binlerce yerli ve 

yabancı turist tarafından izlenmektedir. Her yıl 3-5 Kasım tarihlerinde yüzlerce sokak dansçısı bu 

şirin kentte Pintaflores festivaline katılmakta ve dans becerilerini sergilemektedir. Profesyonel dans 

okulu öğrencileri bu festivale katıldıkları gibi meraklı izleyiciler de dans ustalığını sergileyebilirler. 

San Carlos ve yakın çevresinde yer alan başlıca doğal turizm çekicilikleri şunlardır: Sipaway 

(Refugio) adası, Road to Mayana Peak, Adtotonoy Peak, Balea Şelalesi, Pebbles Beach Resort, 

Pinetree Recreational Park, Negros Chocolate Hills, Codcod Rice Terraces, Palampas Vadisi, 

Kanloan Volkanı, La Fortuna Nature & Wildlife Lagoon, Gigalaman Şelalesi, Talave Vadisi ve 

Bagtik Dağı. San Carlos kentini ziyaret eden turistler birer doğa harikası olan Negros Çikolata 

Tepelerini, Kanloan Volkanını ve Balea Şelalesini mutlaka görmelidirler. 

 

Turizm Coğrafyası Perspektifinden Negros Adasının Başlıca Şelaleleri 

Negros adasının güneydoğu kesimlerinde Dumaguete kentinin hemen batısında Valencia 

kasabasına 8 km. uzaklıkta adanın en güzel şelalesi olan Kasaroro (Casaroro Fals) yer alır. Yaklaşık 

30 metre yüksekliğindeki şelale hem Negros adasının hem de Filipinlerin en ünlü doğal turizm 

çekiciliklerinden biridir. Okoy ırmağı havasında ve Banica deresi üzerinde yer alan Kasaroro çok dar 

bir yarma vadisinden sularını aşağıya büyük bir gürültüyle boşaltmaktadır. İnanılmaz heybetli 

görüntüsü ve görkemli su sütunlarıyla bu ilginç şelale, Negos adasının doğal mucizelerinden biri 

sayılır.  

Kasaroro şelalesinin hemen kuzeyinde bir başka doğal güzellik olan Pulangbato şelalesi yer 

alır. Kasaroro şelalesinin hemen doğusunda ise Kawa veya diğer adıyla Bora Bora şelalesi yer alır. 

Fakat kuşkusuz Kasaroro şelalesine en yakın mesafede bulunan doğal güzelliklerin başında Tottyn 

ve Tabunan şelaleleri gelir (Tablo 6). Kasaroro şelalesini ziyaret eden turistler yürüme mesafesinde 

yer alan Tottyn ve Tabunan şelalelerine kolaylıkla ulaşabilirler. Tottyn şelalesi Kasaroro şelalesinin 

1-2 kilometre doğusunda oysa Tabunan şelalesi Kasaroro şelalesinin 1-2 kilometre batısında yer alır. 

Tüm bu şelaleler yıl boyunca binlerce meraklı turist tarafından ziyaret edilmektedirler. Özetle 

Dumaguete kentini ziyaret eden turistler kente yakın mesafede bulunan bu şelaleleri görmelerinde 

fayda vardır.  Dumaguete kentini ve Kasaroro şelalesini ziyaret eden turistler yakın mesafede bulunan 

şu turizm çekiciliklerini de görebilirler: Lunoy De Candera, Kaipohan Sulfur Vents, Twin Şelalesi, 

Nailig Gölü, Yagumyum Gölü, Mount Talinis Dağı, Asri Balili Mountain Resort Tropikal Bahçesini, 

Tierra Alta Lighthouse, Bravo Golf Hotel Resort and Spa, Maria’s Garden Bahçesini ve 

Olayan Şelalesini (Tablo 6).  

 

Tablo 6: Negros Adasının Turizm Bakımından Önem Taşıyan Başlıca Şelaleleri 

Panligavan Şelalesi Olayan Şelalesi Twin Şelalesi 

Palaypay Şelalesi Pasalan Şelalesi Lourdes Şelalesi 

Habhaban Şelalesi Malisbog Şelalesi Mantapi Şelalesi 
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Maaslum Twin Şelaleleri Pulangbato Şelalesi Takay Şelalesi 

Bagacay Şelaleleri Mantabios Şelalesi Aluyan Şelalesi 

Pulang-Tubig Şelalesi Tabocaya Şelalesi Bambi Şelalesi 

Tabunan Şelalesi Casaroro Şelalesi Bugsok Şelalesi 

Buslugan Şelalesi Niludhan Şelaleleri Mantapi Şelalesi 

Punong Punong Şelalesi Dumalabdab Şelalesi Kawa Şelalesi 

Huyop Huyop Şelalesi Malatan – Og Şelalesi Balea Şelalesi 

Pagsalsalan İkiz Şelaleleri Sudlon Şelalesi Malmag Şelalesi 

Mount Kanloan’s Seven Falls Dalisun Şelalesi Pacol Şelalesi 

Binul-Ugan Şelalesi Baji Baji Şelalesi Binadian Şelalesi 

Alinsayawan Şelalesi Mandayao Şelalesi Qipot Şelalesi 

Padudusan Şelalesi Dalupya Şelalesi Hidden Şelalesi 

Manipis Şelalesi Tottyn Şelalesi Mag Aso Şelalesi 

 

Negros adasının orta ve batı kesimlerinde, Kabankalan kentinin güneydoğusunda ve Mabinay 

kasabasının kuzeyinde ünlü Mag Aso Şelaleleri yer alır. Dumaguete kentine 120 ve Bacolod kentine 

yaklaşık 100 km. uzaklıkta yer alan şelalelere en yakın kent merkezini 10-15 km. mesafedeki 

Kabankalan oluşturmaktadır. Ilog akarsu havzasında ve Camingawan deresi üzerinde yer alan Mag 

Aso Şelaleleri bazı uzmanlara göre Negros adasının en görkemli ve en güzel şeleleleridirler. Şelalenin 

oluşturduğu doğal havuzda yüzmek ve serinlemek isteyenler, piknik veya doğa yürüyüşü yapmak 

isteyenler bu şelaleleri ziyaret edebilirler. Agustina şelalesi, Balicaocao Highland Resort, Mt. 

Kampanulong ve Lower Campanulong Eco Farm Mag Aso şelalelerine en yakın turizm 

çekicilikleridir.  

Ayungon kasabasının batısında ve Ayungon ırmağı üzerinde yer alan Maaslum Twin 

Şelaleleri; Bais kentinin batısında ve Kalumboyan kasabasının kuzeydoğusunda yer alan Niludhan 

şelalesi; Negros adasının batısında Bayavan yöresinde yer alan Lourdes, Mantapi ve Habhaban 

şelaleleri; Ilog ırmağı havzasında ve Kabankalan kentinin doğusunda yer alan Magaso şelalesi; 

Bacolod kentinin doğusunda ve Kuzey Negros Tabiat Parkının batı kesimlerinde yer alan Malisbog, 

Dumalabdab, Manipis ve Pulang-Tubig şelaleleri; Kanloan volkanının yakın çevresinde yer alan 

Magon-on, Buslugan, Quipot ve Bagacay şelaleleri, Negros adasında yer alan ve yabancı turistlerin 

sıklıkla ziyaret ettikleri turistik öneme sahip şelalelere örnek gösterilebilirler (Tablo 6). 

 

Turizm Coğrafyası Perspektifinden Negros Adasının Tabiat Parkları 

Negros adası sınırları içinde toplam 3 tabiat parkı yer almaktadır. “Balinsasayao Çift Göller 

Tabiat Parkı” (Balinsasayao Twin Lakes Natural Park),  “Kuzey Negros Tabiat Parkı” (Northern 

Negros Natural Park) ve “Kanlaon Tabiat Parkı” (Mount Kanlaon Natural Park). Valencia 

kasabasının kuzeybatısında ve San Jose kentinin batısında adanın en önemli doğa koruma alanı olan 

ve 2000 yılından beri Tabiat Parkı statüsünde olan “Balinsasayao Çift Göller Tabiat Parkı” yer 

almaktadır. Balta girmemiş tropikal yağmur ormanları, binlerce bitki ve hayvan çeşitliliği, nefes 

kesen güzellikteki gölleri, ıssız derin vadileri bu milli parkın en büyük özelliğidir. Balinsasayao ve 

Danao göllerinin adeta ikizler gibi yapışık bu koruma alanının merkezinde yer almaları bu parka çift 

göller denilmesine neden olmuştur. Sibulan ve San Jose yerleşmelerinden bu tabiat parkına gidilse de 

düzgün bir karayolu olmadığı dikkate alınmalıdır.   

“Kanlaon Tabiat Parkı” sınırları içinde adanın en yüksek zirvesi olan Kanlaon aktif volkanı 

(2465 m.) yer almaktadır. Alpinizm ve dağ sporlarını seven adrenalin tutkunları için Negros adasının 

en yüksek zirvesine tırmanmak bazen tehlikelerle dolu yolculuğa dönüşebilir. Kanlaon (Canlaon) 

volkanı, hem Filipinler'in en aktif ve en tehlikeli üç yanardağdan biridir hem de Negros adasının en 

yüksek noktasıdır. Negros adasının kuzey kesimlerinde, San Carlos kentinin batısında yer alan 

Kanlaon volkanının deniz seviyesinden yüksekliği 2465 m. taban çapı ise 30 km. civarındadır. 1886 

yılından bugüne kadar Kanlaon volkanı 30 kez püskürmüştür. 1996 yılındaki büyük patlamada 

zirveye tırmanan dağcıların bir kısmı hayatını kaybetmişlerdir. Volkan son kez 29 Mart 2016 

tarihinde patlamış ve bu korkunç patlamada kraterden çıkan küller ve gazlar 1500 metre yüksekliğe 
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kadar ulaşmışlardır. Volkan konisinin yamaçlarında Cipot ve Sudlon şelaleleriyle, Mambucal, 

Bucalan ve Bungol adında üç turistik kaplıca yer almaktadır. Bacolod şehrinin yaklaşık 36 km. 

güneydoğusunda yer alan Kanlaon stratovolkanı ülkenin en yüksek zirvelerinden birini 

oluşturmaktadır. Yanardağının son patlaması 2006 yılında gerçekleşmiştir.  

Kanlaon volkanının yer aldığı araziler üzerinde 8 Ağustos 1934 tarihinde kurulmuş olan 

Kanlaon Parkı 8 Mayıs 1997 tarihinde hükümet kararıyla resmen Tabiat Parkı ilan edilmiştir. 

“Kanlaon Tabiat Parkı” 24 388 hektarlık yüzölçümüne sahiptir ve hem Batı Negros hem de Doğu 

Negros eyaletleri üzerinde yer alır. İlginç özelliklere sahip olan park alanı Negros adasının ve 

Filipinlerin en popüler turistik yerlerinden biridir. “Kanlaon Tabiat Parkı” sınırları içinde yer alan en 

popüler turizm merkezleri şunlardır: Padudusan şelalesi, Asao-Asao Hot Waterfalls, Milabo's 

Swimming Pool, Buenos Aires Mountain Resort Swimming Pool, Valle Rosa Garden, Bagacay 

şelalesi, Mailum Falls Ecopark and Mountain Resort, Pataan Mountain Resort, Buslugan şelaleleri, 

Triño's Golden Hill Game Farm, Dalupya şelalesi, Rafael M. Salas Park and Nature Center, Villa 

Escamilla Private Resort, Mambukal Resort, Silay volkanı ve Mandalagan yanardağı. 

 

Tablo 7: Negros Adası ve Yakın Çevresinde Yer Alan Başlıca Doğa Koruma Alanları 

Balinsasayao Çift Göller Tabiat Parkı Kuzey Negros Tabiat Parkı 

Suyac Island Mangrove Eco-Park Kanlaon Tabiat Parkı  

Bio-Os Takot-Diot Marine Sanctuary Kennington Hill Nature Park 

Nasig-İd Water Reservoir M. Z. Doğa Koruma Alanı Danjugan Island Sanctuary 

Kaipohan Sulfur Vents Doğa Koruma Alanı Talabong Mangrove Park 

Monkey Sanctuary Vahşi Yaşam Parkı Gawahon Ecopark 

Campomanes Bay Marine Sanctuary Mangrove Eco-Park 

Ikaw-Ako Dapdap Mangrove Reforestation Project Tandayag Marine Sanctuary 

Silay City Fishery Management Area Tabucol Sanctuary 

Rafael M. Salas Park And Nature Center Usls Eco Park 

Wildlife Sanctuary Talarak Foundation Bandmill Park 

La Fortuna Nature & Wildlife Lagoon Second Lagoon 

Bubba and Friends Animal Sanctuary Ang Uma Down Under 

Adudusan Natural Water Slide Turtle Beach Doğa Parkı 

Silay Volcano Doğa Koruma Alanı Canetown Park 

Banilad Marine Protected Area Balaring Mangrove Resort 

Apo Adası Doğa Koruma Alanı Hidden Valley Springs Resort 

 

Negros adasının kuzey kesimlerinde yer alan “Kuzey Negros Tabiat Parkı”, adanın en büyük 

alana sahip doğa koruma parkıdır. Beş ilçeyi ve 6 kenti kapsayan park, bugün 80 454 hektarlık alan 

kaplamaktadır. 28 Nisan 1935 yılında “Kuzey Negros Orman Koruma Alanı” olarak kurulmuş olup 

o tarihte 107 727 hektarlık yüzölçümüne sahiptir. 7 Ağustos 1946 tarihinde orman koruma bölgesinin 

alanı bugünkü 80 454 hektarlık sınırlarına küçültülmüştür. “Kuzey Negros Orman Koruma Alanı” 

2005 yılında Filin Cumhurbaşkanı Gloria Arroyo tarafından imzalanan 895 Sayılı Yasayla “Kuzey 

Negros Tabiat Parkına” dönüştürülmüştür.  

“Kuzey Negros Tabiat Parkı”, Negros Occidental eyaletinin başkenti olan Bacolod'un 

yaklaşık 40 kilometre doğusunda yer almaktadır. Adanın en yüksek dağlarını ve yaylalarını kapsayan 

park alanı, Murcia, Salvador Benedicto, Talisay, Silay, Enrique B. Magalona, Victorias, Cadiz, 

Sagay, Toboso, Calatrava ve San Carlos şehirlerini ve belediyelerini kapsamaktadır.  Mandalagan 

Dağı ve Silay Dağı'nın etrafında uzanan park alanı 1000 metreden daha yüksek engebeli arazileriyle 

ve yaşlı tropikal ormanlarıyla bölgenin en önemli su kaynaklarını ve en zengin ekosistemlerini 

barındırmaktadır. Malogo, Talabaan, Sicaba, Imbang, Himogaan ve Bago ırmakları park alanında 

derin vadiler içinde akmakta olan en büyük akarsu sistemleridir. “Kuzey Negros Tabiat Parkı” 80 454 

hektarlık toplam alana sahip olup bunlardan sadece 16 678 hektarı ormanlarla kaplıdır. Bu nedenle, 

orman tahribatı ve orman yangınların önüne geçmek ve var olan değerli orman ekosistemlerini 

korumak parkın geleceği için yaşamsal öneme sahiptir. “Kuzey Negros Tabiat Parkı” sınırları içinde 
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çok sayıda şelale, mağara, ecopark alanı,  kanyon vadi ve volkan yer almaktadır. Manipis şelalesi, 

Mandalagan Dağında yer alan volkanik kaldera, Aluyan şelalesi, Malatan-og şelalesi, Lion's Park 

Viewdeck, Gawahon Eco Park, Silay yanardağı, Kawa şelalesi, Pugad Viewing Deck, Pulang-Tubig 

şelalesi ve Malisbog şelalesi tabiat parkının en önemli doğal turizm çekicilikleridir. 

 

Sonuç ve Değerlendirme 

Filipinleri ziyaret eden yabancı turistler için Negros mutlaka görülmesi gereken coğrafi 

mekanlardan biri olmadığı gibi ülkenin en güzel ve en popüler turizm alanlarından biri de değildir. 

Negros adası, kuşkusuz Luzon kadar büyük, Mindanao kadar kalabalık, Borocay kadar ünlü, Palawan 

kadar popüler, Coron kadar etkileyici olmasa da kendine özgü bazı doğal güzellikleri,  kendine has 

bazı turizm kaynakları ve tüm bunların sonucunda belirgin bazı turizm avantajları da barındırır. 

Negros adasında turizm faaliyetlerinin gelişmesini olumlu etkileyen başlıca turizm avantajları şöyle 

özetlenebilir: 

• Elverişi Coğrafi Konum ve Kolay Ulaşım Bağlantıları 

Stratejik coğrafi konum ve komşu adalarla kolay ulaşım bağlantısına sahip olması Negros’un 

en büyük iktisadi ve turizm avantajlarından biridir. Negros adasının Filipin takımadalarının adeta 

merkezinde yer alması diğer adalarla olan iktisadi, ulaşım ve turizm bağlantılarını 

kolaylaştırmaktadır. Negros adasının, Cebu, Bohol, Panay, Mindanao, Sikihor, Bantayan, Masbate 

ve Panglao gibi Filipinler’in en önemli adalarının tam merkezinde yer alması ve feribotlar sayesinde 

bu adalar arasında kolaylıkla birinden diğerine geçiş sağlamaları önemli bir turistik avantajdır. Cadiz 

limanı Bantayan adasıyla; Pulupandan limanı Guimaras adasıyla; Bacolod limanı Panay adasıyla; 

Calatrava, Sibulan ve San Carlos limanları Cebu adasıyla; Dumaguete limanı da Mindanao,  Bohol, 

Panglao ve Siquijor adalarıyla düzenli feribot bağlantıları sağlayarak, turistlerin Filipin adaları 

arasındaki deniz ulaşım hareketliliğini kolaylaştırmaktadırlar.   Ayrıca Negros adası sınırları içinde 

bir çok ulusal ve bölgesel havalimanının hizmet vermesi hava ulaşımını tercih eden turistler için 

büyük avantaj oluşturmaktadır. Adanın en önemli hava limanları şunlardır: Sibulan - Dumaguete 

Airport, Bacolod – Silay Airport, Sipalay Airport, Singcang - Bacolod Airport ve Refugio Airstrip.  

• Coğrafi Zenginlik ve Turizm Çeşitliliği 

Her yıl Negros adasına binlerce yabancı turist farklı nedenle, farklı beklentilerle ve farklı 

amaçlarla gelmektedir. Bu tropikal adaya volkanik zirvelere tırmanmak için gelen dağcılar da vardır, 

endemik bitki türlerini keşfetmek isteyen botanikçiler ve ekologlar da vardır, şifalı kaplıcalarda 

sağlığını iyileştirmek isteyen hastalar da vardır, derin okyanus sularında dalmayı seven dalgıçlar da 

vardır, yunuslarla yüzerken fotoğraf çektirmek isteyen macera sevenler de vardır, ilginç müzeleri ve 

tarihi eserleri gezmek isteyen meraklı turistler de vardır, ekonomik fiyatlı deniz tatili arayışında olan 

orta gelirli aileler de vardır.  Negros adasında görülen coğrafi arazi çeşitliliği ve kültürel mekan 

zenginliği; ada genelinde gözlenen şelale, mağara, plaj, kanyon ve göl gibi doğal kaynak türlerinin 

zenginliği; tropikal ormanlarla, heybetli dağlarla ve volkanik arazilerle kaplı adada görülen flora ve 

fauna çeşitliliği; ayrıca İspanyol sömürge döneminden kalma tarihsel-kültürel çeşitlilik adadaki 

turizm faaliyetlerinin de çeşitlenmesine neden olmuştur. Bu nedenle Negros adasında hem kırsal 

turizm ve inanç turizmi hem sağlık turizmi ve deniz turizmi hem ekoturizm ve macera turizmi hem 

de mağara turizmi ve botanik turizmi yan yana aynı coğrafi mekânlarda görülebilirler. Özetle, adadaki 

coğrafi ve ekolojik çeşitlilik turizm tiplerinin de çeşitlenmesine neden olmuştur. Yabancı turistlerin 

Filipinler ile ilgili yaptıkları tercih sıralamasında Negros genelde ilk beş ada arasında yer almasa da 

tatil seçeneklerinin çok olması, ekonomik otel ve turistik tesis sayılarının fazla olması, yapılacak 

rekreasyon faaliyetlerinin ve turizm tiplerinin büyük çeşitlilik göstermesi son yıllarda bu adaya gelen 

turist sayısında önemli artışlara neden olmuştur. Ayrıca unutulmaması gerekir ki ekoturizm, deniz 

turizmi ve kırsal turizm bakımından ada çok zengin kaynaklara sahiptir.  

• Yüksek Çevre Bilinci ve Ekolojik Korumacılığın Yaygınlığı 

Negros adası Filipinlerin en ekolojik ve en çevreci adalarından biridir. Ada sınırları içinde yer 

alan üç büyük Tabiat Parkı ve 30’dan fazla doğa koruma alanı bir yandan adanın ekolojik 

zenginliklerini gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir rol üstlenmekte, diğer yandan da 

ekoturizm faaliyetlerinin gelişmesi için değerli fırsatlar sunmaktadır. Ada sınırları içinde yer alan en 
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önemli mağaralar, şelaleler, vadiler, volkanlar, ormanlar, atoller, sulak araziler, resifler ve göller 

devlet tarafından koruma altına alınmıştır. Negros adasının yakın çevresinde 40’tan fazla ıssız ama 

yüksek ekolojik öneme sahip adacık yer almaktadır. Bu temiz ve ilginç adalara günübirlik tekne 

turları düzenlendiğinde dolayı bu adalar turizm bakımından da büyük önem taşımaktadırlar. Apo, 

Lakawon, Molocaboc, Sipaway ve Pitogo bu ilginç adacıkların başında gelirler. Mangrov 

ormanlarının tahribatı, kıyıların hızla betonlaşması, sulak arazilerin kurutulması, endemik türlerin 

hızla yok olması, toprak, su ve hava kirliliğin gün geçtikçe artması, plansız yapılaşma ve 

gecekondulaşmanın giderek yaygınlaşması, bitki ve hayvan tür sayısının gün geçtikçe azalması, doğal 

tropikal ormanlarının bilinçsizce kesilmesi ve bir türlü önlenemeyen erozyon adanın en önemli 

ekolojik sorunlarının başında gelir. Kuşkusuz bu ekolojik sorunlarının daha da yaygınlaşması uzun 

vadede turizm faaliyetlerini olumsuz etkileyecektir. 

• Her Bütçeye Uygun Çok Sayıda Konaklama Tesisinin Mevcut Olması 

Negros adasında yeterli sayıda konaklama tesisi, restoran, turizm bürosu, apart, dalgıç merkezi, 

lokanta, bar, pansiyon ve diğer turistik tesisler olduğu iddia edilebilir. Daha da önemlisi büyük bir 

bölümünün ucuz hizmet ve ekonomik fiyat sunmalarıdır. Siquijor, Panglao ve Borocay gibi popüler 

ama pahalı hizmet veren adaları tercih etmeyen turistler, daha ekonomik tatil olanakları sunan 

Negros’u ziyaret etmektedirler. Özellikle, Zamboanguita, Bayawan, Cadiz, Bago, Victorias, 

Kabankalan ve San Carlos yöresinde çok sayıda uygun fiyatlı turistik tesis bulunmaktadır (Tablo 4 

ve Tablo 5). Negros adasında 250’den fazla otel ve konaklama tesisi vardır ama bunlardan sadece 30-

40’ı konforlu ve yüksek kalitede konaklama tesisi oldukları söylenebilir. Bu nedenle adanın en büyük 

turizm sorunlarından birisi de 4 ve 5 yıldızlı kaliteli lüks otellerin yetersiz olmasıdır. Ada genelindeki 

otellerin ve turistik tesislerin Dumaguete – Dauin yöresinde, Bacolod – Silay yöresinde, Sipalay 

yöresinde, Bais – Tanjay yöresinde ve Cadiz – Sagay yöresinde kümelendikleri gözlenmektedir 

(Tablo 4 ve Tablo 5).  

• Benzersiz, İlginç ve Özgün Turizm Çekiciliklerinin Çokluğu 

Filipinlerde 7500’den fazla ada yer almasına rağmen her adanın kendine özgü coğrafi, iktisadi, 

ekolojik, kültürel ve demografik özellikleri vardır. Negros benzersiz doğal kaynaklarıyla ve ilginç 

turizm çekicilikleriyle, farklı bir ada ve kendine has bir coğrafi mekân olduğunu çoktan kanıtlamıştır. 

Farklılık ve özgünlük Negros adasının en büyük turizm kozları oldukları da iddia edilebilir. Aşağıdaki 

satırlarda Negros adasını benzersiz, farklı ve özgün kılan başlıca turizm çekicilikleri özetlenerek 

verilmiştir: 

• Filipinlerin hiç bir yöresinde görülmeyen değerli doğa koruma alanları:  

Danjugan Adası Doğa Koruma Bölgesi, Kennington Hill Nature Park, Kanlaon Tabiat Parkı, 

Kuzey Negros Tabiat Parkı ve Balinsasayao Çift Göller Tabiat Parkı 

• Filipinlerin hiç bir yöresinde görülmeyen görkemli volkanik oluşumlar:  

Kanlaon Yanardağı, Mandalagan Kalderası, Silay Volkanı, Mag-Aso Volkanik Kaynakları  

• Filipinlerin hiç bir yöresinde görülmeyen güzel ve görkemli şelaleler:  

Mag Aso, Casaroro, Pulangbato, Malisbog, Kawa, Manipis, Olayan, Niludhan, Maaslum 

Twin, Buslugan, Quipot ve Bagacay Şelaleleri (Tablo 6) 

• Filipinlerin hiç bir yöresinde görülmeyen ilginç tarihi ve mimari eserler:  

• The Capitol Park and Lagoon, Tarihi Adalet Fıskiyesi, San Sebastian Katedrali, Sidlakang 

Negros Village, Tarihi Çan Kulesi (Campanario de Dumaguete) ve San Diego Katedrali  

• Filipinlerin hiç bir yöresinde görülmeyen deniz koruma alanları: 

 Dauin Deniz Koruma Alanı, Campomanes Deniz Koruma Alanı, Sagay Deniz Koruma Alanı, 

Bio-Os Takot-Diot Deniz Koruma Alanı ve Banilad Deniz Koruma Alanı. 

• Filipinlerin hiç bir yöresinde görülmeyen tarihi inanç merkezleri:  

St. Peter the Apostle Parish, San Carlos Borromeo Cathedral,  Our Lady of Mount Carmel 

Kilisesi, St. Francis of Assisi Parish Kilisesi, San Vicente Ferrer Kilisesi, Cadiz Katolik 

Kilisesi, Mambaroto Seventh-day Adventist Kilisesi ve Binulig Fellowship Baptist Kilisesi 

• Filipinlerin hiç bir yöresinde görülmeyen tropikal ormanlar ve park alanları:  
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Talabong Mangrove Park, Pinewood Forest, Suyac Island Mangrove Eco-Park, Pahanocoy 

Eco Adventure Park, La Preza Highland View Mini Park, Guihulngan Freedom Par ve 

Hofileña Park 

 

• Filipinlerin hiç bir yöresinde görülmeyen ilginç tropikal resifler:  

Hilaitan Reserve Reef, Holaw Holaw Reef, Manjuyod Sand Bar, Macahulom Reef, Panal 

Reef, Maca Reef ve Carbin Reef 

• Filipinlerin hiç bir yöresinde görülmeyen göller, kaplıcalar ve termal merkezler:  

Yagumyum Gölü, Red Rock Kaplıcaları, Mabinay Spring Resort, Moray Lagoon, 

Balinsasayao Gölü, Danao Gölü, Tabla Valley Spring Resort, Forrest Springs Private Resort, 

Villa Cornelia Spring Resort, Baslay Hot Spring, Balokon Spring Resort 

• Filipinlerin hiç bir yöresinde organize edilmeyen coşkulu kültürel festivaller: Masskara 

Festivali, Pintaflores Festivali, Dinagsa Festival, Panaad Festivali, Feast of St. Joseph & 

Sinigayan Festivali, Feast of San Vicente Ferrer Festivali ve  Charter Day Anniversary 

Festivali. 

• Filipinlerin hiç bir yöresinde görülmeyen ilginç sahil kasabaları:  

Bais, Dauin, Bayawan, Cadiz, Vctorias, Calatrava, San Enrique, Manapla, Bago, Hinigaran 

ve Basay 

• Filipinlerin hiç bir yöresinde görülmeyen nefes kesen doğal güzellikler:  

Negros Chocolate Hills, Guinubatan Mağarası, Apo Adası, Lakawon Adası, Island Resort, 

Mangrove Park and Beach Resort, Molocaboc Adası, Sipaway Adası, Patio-tio Spring and 

Underwater Mağarası, Refugio Adası, Nailig Gölü ve Bulwang Mağarası  

• Filipinlerin hiç bir yöresinde görülmeyen sıra dışı oteller:   

“Punta Bulata White Beach Resort & Spa”, “Bugana Beach and Dive Resort”, “Whispering 

Palms Island Resort”, “Takatuka Beach Resort Sipalay”, “Seda Capitol Central”, “Stay Amare 

Villa Maria”, “Atmosphere Resorts& Spa”, “Pura Vida Beach & Dive Resort”, “Vida Homes 

Condo Resort”, “Atlantis Dive Resorts” ve “Lakawon Island Resort” (Tablo 4 ve Tablo 5). 

• Filipinlerin hiç bir yöresinde görülmeyen ilginç dalgıçlık merkezleri:  

“Atmosphere Resorts& Spa”, “Pura Vida Beach & Dive Resort”,  “Atlantis Dumaguete Dive 

Resort”, “Bugana Beach and Dive Resort”, “Tippy's Beach House & Dive Camp”,  “Easy 

Diving and Beach Resort”, “Artistic Dive Center” ve “Nataasan Beach Resort & Dive Center” 

• Filipinlerin hiç bir yöresinde görülmeyen ilginç müzeler:  

Sang Bata sa Negros Çocuk Müzesi, Lady's Circle Garden – Yaşayan Ağaçlar Müzesi, İkinci 

Dünya Savaşı Müzesi (Cata-al World War 2 Museum), Siliman Antropoloji Müzesi (Silliman 

University Anthropology Museum), Dizon-Ramos Müzesi, Laguerta Home the Vintage Gl. 

Müzesi ve Bernardino Jalandoni Müzesi. 

Yukarıda sıralanan doğal güzellikler, inanç merkezleri, jeomorfolojik oluşumlar, doğa koruma 

alanları, kültürel eserler ve turizm çekicilikleri Negros adasına özgü olduklarından dolayı onu farklı 

ve ilginç kıldıkları gibi görülmesi gereken bir turistik ada olmasını da kılmaktadırlar (Tablo 2 ve 

Tablo 3). Özetle, XXI. yüzyılın başında Negros, dağlık ve engebeli sahalar ile volkanik arazilerin ve 

tropikal ormanların geniş alan kapladığı, büyük metropol kentlerden yoksun, seyrek nüfuslu ama 

hızla gelişen ve kalkınan bir ada olarak tanımlanabilir. 

Visayas adalar grubunda yer alan Negros, Filipinler Cumhuriyeti’nin üçüncü büyük adası 

olmasına rağmen ne ekonomik göstergeler bakımından ülkenin en gelişmiş adalarından biridir ne en 

işlek ticaret ve ulaşım merkezlerinden biridir ne de turizm bakımından ülkenin en popüler adaları 

arasında yer alır. Fakat Negros Filipinlerin en genç, en huzurlu,  en çevreci ve en sakin adalarından 

biri olmasına rağmen, Türk turistlerin pek tanımadıkları ve pek tercih etmedikleri Filipin adalarından 

biridir. Ada sınırları içinde yer alan 60’tan fazla şelale, 20’den fazla göl, 200’den fazla plaj sahası, 

30’dan fazla kaplıca merkezi, 40’tan fazla müze, 150’den fazla inanç merkezi ve 35’ten fazla doğa 

koruma alanı Türk ziyaretçileri tarafından keşfedilmeyi beklemektedir (Tablo 2 ve Tablo 3). 

Bu devasa büyük ada, aktif ve sönmüş volkanlarla,  engebeli ve dağlık arazilerle, şeker kamışı 

ve kauçuk plantasyonlarıyla, kıvrımlı vadileri ve saklı koylarıyla, mangrov bataklıkları ve tropikal 
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orman arazileriyle dolu olmasına rağmen, hala fazla sanayileşmemiş, fazla kirlenmemiş seyrek 

nüfuslu bir ada olarak turizm cazibesini sürdürmektedir. Ama bu adanın kuşkusuz en büyük 

zenginliği bakir ekosistemleri, ıssız plajları, doğal gölleri ve lagünleri, derin kanyon vadileri, 

ürkütücü mağaraları, görkemli şelaleleri, uzun tenha plajları, insansız küçük atolleri, yeşillikler kaplı 

kıyıları ve heybetli dağlarıdır (Tablo 2 ve Tablo 3). Filipinlerin hiçbir adasında görülmeyen doğal 

kaynakların, mimari eserlerin, tarihsel kalıntıların, jeomorfolojik oluşumların ve turizm 

çekiciliklerinin Negros’ta görülmesi adaya elbette büyük avantaj sağlamaktadır. Fakat önümüzdeki 

dönemde adadaki bu coğrafi zenginliklerinin ve turizm kaynaklarının, Uzakdoğu’nun ekoturizm 

merkezlerinden birine dönüşmesi için yeterli olup olmayacağını “zaman” denilen sihirli kavram 

belirleyecektir.   
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ÖZET 

Bilginin çağı olarak adlandırılan 21. yüzyıl, akıllı uygulamalar ile insanlığı ve insanın yaşam 

alanlarının neredeyse tümünü etkiler hale gelmiştir. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin turizm sektörünü 

her geçen gün daha da fazla etkilemesi ile turizm işletmeleri, turistler ve destinasyonlar için birçok 

değişim-gelişim kaçınılmaz hale gelmiştir. Akıllı turizm destinasyonları günümüz dünyasında küresel 

şehirleşme sürecinin gerçek sonuçlarındandır. Akıllı turizm destinasyonları, akıllı turistler ve akıllı 

turizm uygulamalarının varlığı ile paydaş deneyimlerini zenginleştirmeye katkı sağlamaktadır. Akıllı 

şehir gelişiminin bir sonucu olarak ortaya çıkan akıllı turizm destinasyonu, yerlerin rekabet gücünü 

artırırken destinasyonu ziyaret eden turistlerin deneyimlerini geliştirmekte ve ev sahipliği yapan 

toplum için de değer yaratmaktadır. Yeni yaklaşım doğrultusunda akıllı destinasyona dönüşmek 

isteyen yerlerde yönetişim odaklı hareket edilerek, tüm turizm paydaşları arasında sinerji yaratılarak, 

kamu-özel sektör ortaklığı geliştirilerek ve teknoloji temelli ekosistem oluşturularak çalışmaların 

yürütülmesi gerekmektedir. Akıllı destinasyon oluşumu turizm destinasyonlarında; turizm ve göç 

hareketliliklerinden kaynaklanan aşırı kalabalıklar, doğal afetler ve insan kaynaklı olumsuz etkiler 

sonucu zarar gören turizm kaynaklarının dikkatli/etkili/hassas kullanımı, korunması ve gelecek 

nesillere devredilmesi amacına hizmet eden daha sürdürülebilir bir gelişim sağlanabilmektedir. 

Çalışmada akıllı turizm destinasyonu olma noktasında Balıkesir ili Burhaniye ilçesinin mevcut 

durumu paydaş görüşleri doğrultusunda ortaya çıkartılmaya çalışılmıştır. Nitel araştırma yönteminin 

benimsendiği çalışmada, katılımcılar ile 10 Ocak-11 Şubat 2022 tarihleri arasında yüz yüze 

görüşmeler gerçekleştirilmiş, elde edilen bulgular betimsel olarak doğrudan okuyucularla 

paylaşılmıştır. Elde edilen bulgu sonucunda katılımcıların yarısının Burhaniye’deki akıllı 

uygulamalara yönelik bilgisinin olmadığı, 1 katılımcı dışında katılımların tamamının akıllı turizm 

uygulamalarıyla Burhaniye turizminin gelişebileceğine inandıkları tespit edilmiştir. Aynı zamanda 

katılımcılar; Burhaniye’de akıllı uygulamaların başlatılması durumunda yüksek düzeyde destek 

göreceği ve ilçenin akıllı destinasyona dönüşme sürecinde ağırlıklı olarak merkezi ve yerel 

yönetimlerin, STK’ların karar verici uygulayıcı oldukları ve Burhaniye’de akıllı destinasyon olma 

sürecinde ise çoğunlukta özel sektör işletmelerinin paydaş olabilecekleri görüşündedirler. Son olarak 

katılımcılar akıllı turizm uygulamalarının gerçekleştirilmesi ile Burhaniye turizminin ve 

sürdürülebilir kalkınmasının gerçekleşebileceğini düşünmektedirler. 

Anahtar Kelimeler: Akıllı turizm destinasyonları, Akıllı destinasyon karakteristiği, 

Burhaniye/Balıkesir/Türkiye, Paydaş görüşleri. 

 

SMART TOURISM DESTINATIONS: IN ACCORDANCE WITH STAKEHOLDER 

OPINIONS, THE CURRENT STATUS OF SMART TOURISM APPLICATIONS IN 

BURHANİYE 

ABSTRACT 

The 21st century, which is called the age of information, has come to affect humanity and 

almost all of human life areas with smart applications. As information and communication 

technologies affect the tourism sector more and more each day, many changes and developments have 

become inevitable for tourism businesses, tourists and destinations. Smart tourism destinations are 

the real results of the global urbanization process in today's world. Smart tourism destinations 
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contribute to enriching stakeholder experiences with the presence of smart tourists and smart tourism 

applications. The smart tourism destination, which emerged as a result of the smart city development, 

increases the competitiveness of the places, improves the experiences of the tourists visiting the 

destination and creates value for the hosting society. In line with the new approach, studies should be 

carried out by acting with a focus on governance in places that want to transform into smart 

destinations, creating synergy between all tourism stakeholders, developing public-private 

partnerships and creating a technology-based ecosystem. Smart destination formation in tourism 

destinations; A more sustainable development can be achieved that serves the purpose of 

careful/effective/sensitive use, protection and transfer to future generations of tourism resources 

damaged as a result of overcrowding, natural disasters and human-induced negative effects caused 

by tourism and migration movements. In the study, the current situation of Burhaniye district of 

Balıkesir province at the point of being a smart tourism destination has been tried to be revealed in 

line with stakeholder opinions. In the study, in which the qualitative research method was adopted, 

face-to-face interviews were held with the participants between 10 January and 11 February 2022, 

and the findings were shared directly with the readers descriptively. As a result of the findings, it was 

determined that half of the participants did not have knowledge about smart applications in 

Burhaniye, and all of the participants, except 1 participant, believed that Burhaniye tourism could 

develop with smart tourism applications. At the same time, the participants are of the opinion that if 

smart applications are started in Burhaniye, they will receive a high level of support and in the process 

of transforming into a smart destination of Burhaniye, mainly central and local governments, NGOs 

are decision-making implementers, and in the process of becoming a smart destination in Burhaniye, 

mostly private sector enterprises can be stakeholders. Finally, the participants think that with the 

realization of smart tourism applications, Burhaniye tourism and its sustainable development can be 

realized. 

Key Words: Smart tourism destinations, Smart destination characteristic, 

Burhaniye/Balıkesir/Turkey, Stakeholder opinions. 

 

İlgili Literatür Akıllı Destinasyonlar ve Karakteristik Özellikleri. Turistik mal ve 

hizmetlerin turistlerle buluştuğu, çekicilikleri ile turistleri kendisine çeken, turistik deneyimlerin elde 

edildiği coğrafi yerler turizm destinasyonları olarak tanımlanabilmektedir. Dünyada öne çıkan turizm 

destinasyonları, akıllı kentler temeline dayanan teknoloji temelli yaklaşımları benimseyerek uygular 

hale gelmişlerdir. Turizm sektöründe turizm işletmeleri, turistler, yerel halk ve yerel yönetimler gibi 

paydaşlara sağladığı faydalarla örnek teşkil eden iyi uygulamalar ilgi ve dikkatleri üzerlerine 

çekmiştir. Hem akademi dünyasında hem de karar vericiler ve uygulayıcılar arasında akıllı 

destinasyonlara yönelik araştırmalar, kararlar ve uygulamalar artarak devam etmektedir. 

Turizme açılmış yerlerin özellikle turizm sezonunda artan ziyaretçi sayıları, destinasyona 

çalışma ya da yerleşme amaçlı artarak devam eden geçici ya da kalıcı göç hareketi, destinasyonların 

yönetimini zorlaştırmaktadır. Destinasyonların mevcut değişim ve dönüşüme uyum sağlayarak, etkin 

biçimde yönetilmelerinde bilgi ve iletişim teknolojileri çözümler getirebilmektedir. Bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin ekonomik, sosyal ve fiziki çevre üzerinde yarattığı etkiler, insanoğlunu yaşadığı 

toplumu ve coğrafi mekânları değiştirmeye ve dönüşümeye kaçınılmaz biçimde itmiştir. Turizm 

destinasyonları açısından rekabet avantajı elde etme, pazar değişikliklerini yönlendirmede teknoloji 

güçlü bir araç olarak kritik önemde bir rol üstlenmiştir (Gretzel, Sigala, Xiang, & Koo, 2015: 183). 

Akıllı destinasyonlar, turistlere kusursuz deneyimler yaratmak ve yerel halkın yaşam kalitesi düzeyini 

yükseltmek için fiziksel çevreye teknolojik altyapının eklemlenmesinin bir yolu olarak ortaya 

çıkmıştır (Sorokina, Wang, Fyall, Lugosi, Torres, & Jung, 2022). Ancak bir destinasyon, teknolojiyi 

yoğun bir şekilde kullandığı için değil, insan hareketliliğinin özellikleri ve anlamı hakkında daha 

derin bir anlayış geliştirebilmek için teknolojiyi kullanarak akıllı destinasyon etiketine sahip 

olabilmektedir (Lamsfus, Martín, Alzua-Sorzabal, & Torres-Manzanera, 2015).  

Literatürde bazı çalışmalarda akıllı turizm ve akıllı turizm destinasyon kavramları birbirleri 

yerine kullanılmakta, bazı çalışmalarda ise akıllı turizmin bileşenlerinden biri olarak kabul 

edilmektedir (Gretzel, 2015; Yalçınkaya, 2018: 39; Jasrotia & Gangotia, 2018: 53). Gretzel ve 
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arkadaşlarına (2015: 179) göre akıllı turizm; turizm destinasyonlarında büyük miktarda verinin değer 

önermelerine dönüştürülmesine izin veren, bilgi iletişim teknolojisine artan bağımlılığı tanımlamak 

amacıyla ifade edilen yeni bir terimdir. Akıllı turizm destinasyonları; turistler için zevk ve 

deneyimleri zenginleştirerek kalitesini artıran, turizm işletmeleri ve destinasyonlar için yönetim 

amaçlarına ulaşmak için mevcut teknolojik araçları, yenilikleri ve teknikleri kullanan şehirler veya 

yerler olarak algılanabilmektedir (Jasrotia & Gangotia, 2018: 53). Yeniliklerin ve değişimlerin birer 

iş modeline dönüştüğü günümüz şehirlerinde, akıllı şehir stratejileri ve uygulamaları, geleceğe 

taşınmak isteyen şehirler için göz ardı edilemeyecek yönetim araçları arasında yerini almıştır. Akıllı 

şehirler, akıllı destinasyonların oluşturulmasında bir basamak görevi görmekte ve akıllı turizm 

faaliyetlerine odaklanmış akıllı bir şehir, akıllı turizm destinasyonuna dönüşmektedir (Karakaş, 2020: 

42-43). Bir başka ifadeyle akıllı destinasyonlar; akıllılık ekseninde yenilikçi yaklaşım ile gelişen,  

yereldeki tecrübe, bilgi ve beceriyi turizm paydaşlarının katılım ve destekleriyle yönlendiren, ortak 

akıl ve sinerji ile yönetilen destinasyonlardır.  

Destinasyonlarda akıllı turizm uygulamalarının geliştirilmesi beraberinde birçok kazanımın 

elde edilmesini sağlamaktadır. Bu faydalar arasında; sürdürülebilir gelişimin sağlanması, herkes 

tarafından erişilebilir bir yer yaratılması, destinasyon ziyaretçilerinin çevre ile olan etkileşiminin ve 

bütünleşmesinin kolaylaşması, yenilikçi bir turizm destinasyonu imajı oluşturulması, turist ve 

ziyaretçiler için deneyim kalitesinin, yerel halk içinse yaşam kalitesini yükseltmesi sayılabilir. (Lopez 

de Avila, 2015) Akıllı destinasyonlar için temel unsur bilgi iletişim teknolojilerinin destinasyonun 

fiziksel altyapısı ile bir araya getirilerek birleştirilmesidir (Gretzel, Sigala, Xiang, & Koo, 2015: 180; 

Boes, Buhalis, & Inversini, 2015: 392). Dünyadaki birçok destinasyonun gündeminde; akıllı 

uygulamalar, sensör teknolojisi ve büyük veri analitiğindeki gelişmeler yer almaktadır. Akıllı 

uygulamaların bulunmadığı birçok turizm destinasyonu için akıllı dönüşüm kaçınılmaz bir gerçeklik 

olarak görülmektedir (Gretzel, Kopera, & Koo, 2015: 46). Dijital ve gerçek alanların bir araya 

getirildiği, kamu sektörü, özel sektör ve tüketiciler arasında işbirliğinin sağlandığı, kamusal destekle, 

yenilikçi ve yaratıcı insanların sinerjisiyle, kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetlerle tüm paydaşlara değer 

yaratan özellikleri taşıyan destinasyonlar, akıllı destinasyonlar olarak görülmektedir (Yalçınkaya, 

Atay, & Karakaş, 2018: 90). Akıllı destinasyona dönüşme sürecinde yüksek düzeyde etkili olan bazı 

faktörler bulunmaktadır. Bu faktörler arasında karar vericilerin güçlü liderliği, destinasyonda alınacak 

kararlarda, atılacak adımlarda kararlı bir duruşa sahip olmaları, paydaşlararası işbirliği, rekabete karşı 

ortak bir anlayışın varlığı, insan sermayesinin katkısı, teknoloji ve bilgi iletişim altyapısının desteği 

sayılabilir.  (Boes, Buhalis, & Inversini, 2015: 399-400). Bir başka ifadeyle akıllı destinasyonlar; 

insan sermayesi, liderlik, sosyal sermaye, yenilik, bulut bilişim ve nesnelerin interneti gibi gelişmiş 

bilgi iletişim teknolojileri altyapısı ile geliştirilebilmektedir. Başer ve Doğan’a (2018: 696) göre akıllı 

bir turizm destinasyonu olmak için liderlik, vizyon, sabır, stratejik yönetim, sürekli değerlendirme ve 

değişim gerekmektedir. Akıllı bir destinasyon için en kritik üç gereksinim; açık veri/veri paylaşımı, 

paydaş katılımı ve paydaşlar için gelişmiş hizmetlerin oluşturulmasıdır. Akıllı bir destinasyonun 

temel bileşenleri arasında ise sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin sağlanması, destinasyonunun 

tümünü kapsayan bağlantıların oluşturulması ve güvenliğin sağlanması gerekmektedir. Akıllı turizm 

destinasyonları yaratmak için gerekli yatırımların yapılması ve destinasyonun son teknoloji altyapısı 

ile donatılması gerekmektedir. Günümüzde birçok ülke akıllı teknoloji sistemlerini kullanarak 

destinasyonlarını akıllılık modeline göre oluşturulmuş turizm politikaları geliştirmeye çalışmaktadır. 

Çağa uygun akıllı turizm uygulamaları ile turizm varlıklarını turistlere bütüncül bir şekilde 

sunabilmektedirler.  

Avrupa’da akıllı şehir uygulamalarına yönelik çeşitli projeler ile destinasyonların daha 

yenilikçi, rekabet gücü yüksek ve zenginleştirilmiş turizm deneyimleri sunan akıllı destinasyonlara 

dönüşmeleri sağlanmıştır (Lamsfus, Martín, Alzua-Sorzabal & Torres-Manzanera, 2015). Çin ve 

Güney Kore'de ise teknolojik altyapıyı oluşturmaya odaklanan, akıllı turizmi destekleyen girişimler, 

hükümetler tarafından yoğun bir şekilde finanse edilmektedir (Hwang, Park & Hunter, 2015: 164). 

Seyahat ve turizm alanında mükemmeliği kutlamak adına 29 yıldır World Travel Tech Awards 

ödülleri dağıtılmaktadır.  World Travel Tech Awards’a 2021 yılında, dünyanın en iyi akıllı turizm 

destinasyonlarına aday olarak gösterilen destinasyonlar arasında; Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap 
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Emirlikleri), Barselona ve Malaga (İspanya), Boston, Seattle ve San Francisco (Amerika Birleşik 

Devletleri), Kopenhag, Finland ve Göteborg (İsveç), Glasgow (İskoçya), Hon Kong ve Macao (Çin 

özel yönetim bölgeleri), Melbourne (Avustralya), Oslo (Norveç), Singapur ve Ufa’dır (Rusya). 2021 

yılında dünyanın en iyi akıllı turizm destinasyonu olarak dünya seyahat teknolojisi ödülünü Göteborg 

(İsveç) almıştır (https://worldtraveltechawards.com, 2022). 

Akıllı turizm destinasyonlarında, turizm faaliyetleriyle ilgili bilgiler teknolojik bir platform 

aracılığıyla anında değiş tokuş edilebilmektedir ve tüm turizm paydaşları dinamik olarak birbirlerine 

bağlanmaktadır. Bu bakış açısıyla Buhalis ve Amaranggana (2013: 557-560) çalışmalarında akıllı 

destinasyonların karakteristik özelliklerini ortaya çıkarmışlardır. Aşağıda Tablo 1’de Akıllı 

destinasyonlarda paydaşların karakteristik özellikleri gösterilmiştir.   

 

Tablo 1. Akıllı Destinasyonlarda Paydaşların Karakteristik Özellikleri 

Paydaşlar Karakteristik Özellikler 

Turizm 

İşletmeleri 

-Akıllı merkez olarak işletme ve bağlantıları ile ilgili tüm bilgileri kontrol 

eder, kullanıcıların gerçek zamanlı bilgiye erişiminde kolaylık sağlar. 

 -Temel iş süreçlerini dijitalleştirir. 

- Tesisteki enerji kullanımlarını yazılım ve donanım iyileştirmeleri ile daha 

yüksek performanslı hale getirir. . 

-Turizm deneyimini birlikte yaratmak için yerel toplum, turistler ve kamu 

otoritesi ile etkileşim içerisinde bulunur.   

-Müşterilerin ihtiyaç ve isteklerine doğru yer, doğru zaman ve doğru 

biçimde, organizasyonel çeviklik ve içgörülü bir biçimde cevap verir. 

-Pazarlama faaliyetlerinde hassas hedefleme yaparak, müşterilerine 

kişiselleştirilmiş hizmet sunar. 

Kamu Otoritesi 

(Valilik, 

Kaymakamlık, 

Belediyeler) 

-Veri açıklığını destekleyen bilgi yönetimini gerçekleştirir. 

-Veri gizliliğini sağlar. 

-Kamu ve özel sektör işbirliğini sağlayarak, finansman problemlerinin 

giderilmesinde “Kamu-özel ortalığı” bir diğer ifadeyle PPP Modeli’ni 

(Public Private Partnership) uygular. 

Yerel Halk -Teknoloji meraklısıdır ve akıllı uygulamalara sürekli bağlıdır. 

-Beklentilere cevap verecek düzeyde yaratıcıdır ve yetkilendirilmiş 

durumdadır. 

-Topluluk duygusu yüksek, yerel bir gazeteci gibi ilgili ve takipçidir.  

-Akıllı mirasın ve elektronik kültürün (e-kültür) geliştirilmesinde aktif 

olarak yer alır.  

Turist -İyi bağlantı araçlarına sahiptir, genellikle çevrimiçidir ve destinasyona 

yönelik bilgiye sahiptir. 

-Sosyal medya mecralarında aktif bir eleştirmen veya yorum sağlayıcıdır.  

-Olabildiğince çok kişiselleştirilmiş ürün ve hizmetler talep eder. 

-Hem sosyal ve hem de teknolojik olarak meşguldür. 

-Deneyim yaratmaya açıktır ve deneyim içeriğine katkı sağlar. 

- Birden çok temas noktasında, son kullanıcı cihazlarından yararlanır. 

Çevre -İnsanların, mekanik ve dijital makinelerin birbirine bağlanması sağlayan, 

bilgi üretebilen ve bunu paylaşabilen internet tabanlı ortama, Nesnelerin 

interneti (Internet of Things-IoT ) teknolojisine sahiptir. 

-İnternet üzerinden istenilen yer ve zamanda her türlü bilgiye ve kişisel 

veriye erişime imkan yaratan Bulut Teknolojisine sahiptir. 

-Belirli temalarda, yenilik aktivitelerini barındıran, fiziksel veya sanal 

kümelerden oluşan ekosisteme sahiptir. 

-Destinasyon çevresinde gerekli görülen yerlere sensörler yerleştirilmiştir.  

-Jeofizik gerçekliği artıracak dijital bilgiyi ile sosyal bağlamları birleştirir. 

-Birlikte çalışan sosyal platformlara sahiptir. 

https://worldtraveltechawards.com/
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Kaynak: Yazarlarca, Buhalis ve Amaranggana (2013: 560) çalışmasından uyarlanmıştır. 

 

Yöntem 

Araştırmada nitel araştırma yöntemi benimsenmiştir. Balıkesir ili Burhaniye ilçesinin akıllı 

turizm destinasyonu olmasına yönelik turizm paydaşlarının görüşleri alınarak durum tespiti 

yapılmaya çalışılmıştır. Burhaniye’de turizm paydaşları olarak; Kaymakamlık, Belediye, turizm 

işletmeleri, üniversite ve sivil toplum kuruluşlarından yetkilililer ile 10 Ocak-11 Şubat 2022 tarihleri 

arasında yüzü yüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler katılımcılardan alınan randevuların 

akabinde, uygun oldukları gün ve saate, yarı yapılandırılmış soru formu aracılığıyla yüz yüze 

biçimde, araştırmacılarca kayıt alınarak gerçekleştirilmiştir. Görüşmeler yaklaşık 40-50 dakika 

sürmüştür. Katılımcılara akıllılık, akıllı turizm ve akıllı destinasyon uygulamaları hakkında kısaca 

bilgi verilmiştir. Elde edilen verilerde, iç geçerliliği sağlamak veriler katılımcılara tekrar okutularak 

teyidleri alınmış, dış geçerlilik için turizm paydaşlarından Kaymakamlık, Belediye, Ticaret Odası, 

Turizm Ofisi, Turizm Derneği, Üniversite, Rehber, Seyahat Acentesi, Otel İşletmesi, Yerel Halktan 

birer katılımcı, derin bilgilere sahip olduklarından yola çıkılarak  amaçlı örnekleme yöntemi ile 

seçilmiştir. Turizm literatüründen destek alınarak araştırmanın güvenirliği sağlanmaya çalışılmıştır. 

Araştırmacılarca objektif bir biçimde saha çalışması yürütülmüş, araştırmadan elde edilen bulgular 

betimsel biçimde doğrudan okuyuculara aktarılmıştır. 

Türkiye’nin Kuzey Ege kısmında yer alan Balıkesir iline bağlı Burhaniye ilçesi, yazın (yüksek 

sezonda) yaklaşık 400 bini bulan ziyaretçi ve turist sayısı ile önemli bir turizm destinasyonudur. 

Burhaniye’de akıllı turizm uygulamalarının mevcut durumunun tespit edilmesi, paydaş görüşlerinin 

alınarak hem bugünkü mevcut durumunun ortaya konulması hem de geleceğe ilişkin bir bakış açısı 

oluşturması düşüncesiyle çalışmanın yapılması değerli bulunmuştur. Burhaniye ilçesine yönelik bir 

araştırmanın yapılmamış olması, geleceğin akıllı destinasyonları arasında bulunabilecek 

Burhaniye’de paydaş görüşlerinin bilinmesi, mevcut durumun ortaya çıkartılması, literatürde görülen 

boşluğun doldurulması, çalışmanın önemini ortaya çıkartmaktadır. Çalışmanın kısıtları arasında; 

zaman ve parasal kısıtlar bulunmaktadır.  

Bulgular 

Araştırmadan elde edilen bulgular sunulurken görüşme yapılan katılımcılar K1, K2, K3 

biçiminde K10’a kadar kodlanmışlardır. 

Katılımcılara akıllı kent ve akıllı destinasyon kavramları sorulmuş, alınan cevaplardan bazıları 

doğrudan aşağıda verilmiştir: 

Akıllı kent kavramını; 

K1: “Günümüz teknoloji altyapı sistemleri ile entegre olmuş, vatandaşa hizmet 

imkânlarını zenginleştirmiş, sorunların tespitinde ve çözümünde zaman kavramını çok iyi 

kullanan (teknolojinin pozitif getirisi), bilgiye ulaşma ve haberleşme açısından vatandaşıyla 

bütünleşik kent”,   

K3: “Teknolojik imkânların kent yaşamına sağladığı uygulamalar” ve 

K6:  “Turizm, ulaştırma, sağlık, güvenlik, belediye hizmetleri vb. daha da 

çoğaltacağımız hizmetlerin ve faaliyetlerin dijital teknoloji ile buluştuğu yaşam kalitesinin 

arttığı şehir” biçiminde açıklamışlardır.  

Görüşme yapılan katılımcıların tamamı akıllı kent kavramını daha önce duyduklarını ifade 

etmişlerdir. Elde edilen bulgu katılımcıların teknolojik gelişmeleri takip ettiğini destekler niteliktedir. 

Aynı soru içerisinde katılımcılara sorulan akıllı destinasyon kavramı ile ilgili açıklamalarından 

bazıları şunlardır: 

 K2: “Misafir, çalışan ve yaşayan insanların memnuniyetini en üst düzeye taşımak 

için yapılacak, akla gelebilecek her şey”,  

K5: “Hem turistlerin hem de yerel halkın ihtiyaçlarını modern teknolojik unsurlarla 

karşılayabilen bölge” ve  

K10: “Turistlerin ihtiyaçlarını karşılarken, daha rahat, hızlı ve sürdürülebilir bir 

şekilde hizmet sunarak kaliteyi artıran sistemlere sahip destinasyonlar” katılımcılar 

tarafından akıllı destinasyon olarak tanımlanmıştır.  
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Elde edilen bulgular katılımcılarım hem akıllı kent hem de akıllı destinasyon kavramlarına 

yönelik fikir sahibi olduklarını desteklemektedir. Katılımcılar genel olarak teknoloji, bilgi, 

haberleşme, memnuniyet, refah, güvenlik, yaşam kalitesi, dijitalleşme, sürdürülebilirlik konuları ile 

bağlantılı olarak akıllı kent ve akıllı destinasyon kavramlarını açıklamaya çalışmışlardır. 

Katılımcılara; akıllı turizm dendiğinde sizde ne gibi çağrışımlar yapıyor? sorusu sorulmuş, 

alınan cevaplardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir. 

K1: “Bir filtreleme aracını çağrıştırıyor. Günümüzde özellikle internet mecrasında 

birçok bilgi mevcut ve karşılaşılan en büyük problem de en doğru ve gerekli bilgiye 

ulaşmada yaşanan sıkıntılar. Şehri gezecek olan turistlerin; nerelere gideceği, ziyaret 

edeceği, hatta hangi sıralama ile bunu yapacakları, hangi rotaları kullanarak -daha az 

zaman kaybederek- gezebileceği gibi kişiye özel çözümler üretebilen yapay zekâ yazılımları 

ile kullanıcıya en sade haliyle sunabilen bir filtreleme aracı”, 

K2: “Memnuniyet, rekabet, istihdam ve kazanç”, 

K4: “Ulaşım, atık, çevre ve ekonomi”, 

K5: “Yapay zekâ, bulut bilişim ve nesnelerin interneti” ve 

K8: “Teknoloji, erişilebilirlik, yaşam kalitesi” 

Elde edilen bulgu, katılımcıların akıllı destinasyonlarda insan hareketliliği ile teknolojinin bir 

araya getirilerek sağlanmak istenen faydalara ve yaratılması beklenen değerlere yönelik olduğunu 

göstermektedir. Hem yerel halkın yaşam kalitesinin hem de bölgeye gelen turistlerin deneyim 

kalitelerinin artırılmasında akıllı turizm uygulamaları bir araç olarak kullanılabilmektedir.   

Araştırma katılımcılarına Burhaniye’de akıllı uygulamaların bulunup bulunmadığı sorulmuştur. 

Bu soruda katılımcılara açıklama getirilmiş, akıllı atık yönetimi, ücretsiz Wi-fi alanları, akıllı 

otoparklar, coğrafi bilgi sistemleri, interaktif kiosklar ve benzerleri bulunmakta mıdır? biçiminde soru 

yöneltilmiştir. Katılımcılardan; 

K1, K3, K4, K5 ve K7: “Bilgim/bildiğim kadarıyla yok”, 

K2: “Maalesef yok”,  

K6 “İlçemizde atık yönetimi konusunda Burhaniye Belediyemizce bitkisel atık 

yönetimi uygulanmış, verim alınamadığından son verilmiştir. Wi-fi uygulaması Cumhuriyet 

Meydanı, Öğretmenler Mahallesi Meydanı, Ören Mahallesi Meydanı ve Burhaniye 

Belediyesi çevresi gibi muhtelif noktalarda devam etmektedir”,  

K8, K9 ve K10 “ücretsiz Wi-fi alanları mevcut” ve ek olarak  

K8 “Önceden Burhaniye içinde seferler düzenleyen toplu taşıma araçlarında da 

ücretsiz Wi-fi bulunmaktaydı ama şimdilerde yok” cevaplarını vermişlerdir.  

Elde edilen bulgu katılımcıların yarısının (K1, K3, K4, K5 ve K7) Burhaniye’deki akıllı 

uygulamaların bulunup bulunmadığına yönelik bilgisinin olmadığını, bilmediklerini göstermektedir. 

Katılımcılardan; K6, K8, K9 ve K10 ilçede ücretsiz Wi-fi alanlarının bulunduğunu belirtmektedir. 

Elbette akıllı bir destinasyon olmanın yolu akıllı bir çevre yaratmak ile mümkündür ve bu noktada 

Burhaniye’de zaman kaybetmeden mobil erişimi destekleyen uygulamalar başlatılması ile ilk 

adımların atılması gerekmektedir.  

Araştırmada katılımcılara; Burhaniye’de turizm gelişimi ve turizmin olumsuz etkilerini 

azaltmak için akıllı uygulamalar ile destinasyon yönetimi gerçekleştirilmeli mi? sorusu yöneltilmiştir. 

Verilen cevaplardan bazılarına aşağıda yer verilmiştir. Katılımcılar,  

K9: “Tabii ki gerçekleştirilmeli. Teknoloji çağımızın vazgeçilmeli. Artık her yerde her 

şeyde her sektörde hayatımızın her alanında teknoloji yoğun şekilde kullanılmakta ve her 

geçen gün yeni teknolojiler ortaya çıkmakta. Turizm sektörü olumlu ya da olumsuz her 

gelişmeden kolay şekilde etkilenebilen bir sektör olduğu için teknolojik gelişmelerden de 

etkilenmektedir. Haliyle turizmi ilgilendiren her alanda teknolojinin kullanımı gereklidir. 

Burhaniye için değerlendirildiğinde akıllı uygulamalar ile destinasyon yönetiminin 

gerçekleştirilmesi akıllı turizmin akıllı yönetim-yönetişim bileşeni içerisinde 

değerlendirilebilir. Hem yerel halkın hem şehri ziyaret eden turistlerin ihtiyaç, istek, beklenti 

ve memnuniyetsizliklerini akıllı uygulamalar ile öğrenerek bu alanda düzenlemelerin, 

politikaların gerçekleştirilmesi adına faydalı olacaktır. Çünkü akıllı destinasyon gelişiminin 
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temelinde akıllı bir turizm gelişimi ile birlikte yerel halkın ve turistlerin hayatlarını 

kolaylaştırmak, güzelleştirmek, yaşam kalitelerini artırmak vardır.” 

K3: “Teknolojinin her anlamda insan hayatını kolaylaştırdığı görülmektedir. 

Dolayısıyla akıllı duraklar, akılı otoparklar, akıllı sinyalizasyon sistemleri oldukça yararlı 

olabilir. Almanya’da şehirlere girmeden önce şehir merkezinde kaç arabalık park imkânı 

olduğunu gösteren sinyalizasyon sistemleri görmüştüm. Basit ama Burhaniye merkez için 

oldukça kullanışlı olabilir. Bunun yanı sıra temiz enerji kullanımı adına güneş panelleriyle 

çalışan bisikletler de daha önce bisiklet rotalarıyla ilgili çalışmaların faydasını 

arttıracaktır.”  

K5: “Elbette. Burhaniye’nin turistik çekiciliklerinin daha etkin bir şekilde 

kullanılabilmesi ve turistlere bütüncül bir yaklaşımla sunulması noktasında, akıllı 

uygulamaların hizmet kalitesini etkileyeceğini söylemek mümkündür. Ayrıca tüm turizm 

kaynaklarının etkin şekilde/sürdürülebilir bir yaklaşımla kullanılması da söz konusu 

olabilir. Akıllı uygulamalar kapsamında mobil uygulamaların çok önemli olduğunu 

düşünüyorum. Turistlerin her türlü bilgiye en kısa sürede erişmesi ve Burhaniye’nin turizm 

kaynaklarına ulaşması noktasında yarar sağlayacak uygulamalar olduğunu ifade 

edebilirim.” cümleleriyle görüşlerini aktarmışlardır.  

Katılımcıların tamamının görüşleri genel olarak değerlendirildiğinde sadece 1 katılımcı dışında 

(K4) diğerlerinin Burhaniye turizminin gelişiminde ve sürdürülebilirliğinde akıllı uygulamalarla 

destinasyon yönetiminin gerçekleştirilmesini istedikleri tespit edilmiştir.  Katılımcılar; Burhaniye’nin 

tanıtımı (K1, K2, K6), kaynakların etkin kullanımı (K3, K10), temiz çevreye sahip olma (K10), şeffaf 

yönetimin gerçekleştirilmesi (K10), yönetişim yaklaşımı ile hareket edilmesi (K8), planlı büyümenin 

gerçekleşmesi (K10), katılımcı bir toplum yaratılması (K10), sürdürülebilirliğin sağlanması (K3, K8, 

K9), hizmet kalitesinin artırılması (K3, K6, K10), turist sayısında artışın sağlanması (K6), bilgiye 

erişimin kolaylaşması (K3, K7), sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleşmesi (K1, K9), zamansal ve 

parasal maliyetlerin düşürülmesi (K9), kentsel hayatın geliştirilmesi (K10), yerel halk ve turistlerin 

ihtiyaç ile isteklerinin öğrenilmesi (K1, K9), turist-yerel halk şikâyetlerinin tespit edilmesi (K9) ve 

yaşam kalitesinin artırılması (K8, K9) için ilçede akıllı uygulamalara geçilebileceği görüşlerine 

sahiptirler. Olumsuz bir görüş olarak katılımcılardan; 

 K4: “Burhaniye nüfusunun %25’lik bir kısmını kırsal bölgelerde yaşayanlar 

oluşturmaktadır. Geriye kalan nüfus ya emekli kesim ya da zeytin ile uğraşan bir kesimdir. 

Akıllı uygulamaların ilçede gerçekleşmesi durumunda, yerel nüfus bakımından 

uygulamalara katılımın düşük düzeyde olacağına inanıyorum.” diyerek görüşlerini ifade 

etmiştir. 

Elde edilen bulgu genel olarak değerlendirildiğinde Burhaniye’de akıllı uygulamaların 

başlatılması durumunda yüksek düzeyde destek göreceği katılımcıların ifadelerinde tespit edilmiştir. 

Özellikle yüksek sezonda ziyaretçi sayısının her geçen yıl artmasıyla dikkat çeken ilçede, pandemi 

sürecinde emeklilerden oluşan ikinci konut sahiplerinin önemli bir kısmının bölgedeki evlerini birinci 

konuta çevirdikleri ve sürekli yaşadıkları eve dönüştürdükleri bilinmektedir. Ancak teknoloji 

kullanımında özellikle akıllı telefon ve sosyal medya kullanımında emeklilerin de ilgili oldukları ve 

yaşam kalitelerini arttıracak uygulamalara adapte olabilecekleri öngörülmektedir.   

Katılımcılara Burhaniye’de akıllı turizmin mevcut durumunu nasıl değerlendirdikleri sorusu 

yöneltilmiştir. Verdikleri cevaplar incelendiğinde katılımcıların tamamı Burhaniye ilçesinde akıllı 

turizm uygulamalarının bulunmadığını,  

K8: “Şehrin meydanında ücretsiz Wi-fi hizmeti vermek Burhaniye’yi akıllı 

yapmayacaktır.” ve  

K10: “Zaman içerisinde bilgi iletişim teknolojine yönelik altyapı tamamlanırsa akıllı 

şehir donanımları artacak ve dolayısıyla akıllı turizm geliştirilebilecektir. Çok eksiktir.” 

ifadeleriyle mevcut durumu ortaya koymuşlardır.   

Araştırma kapsamında katılımcılara; Burhaniye’de; yerel halkın yaşam kalitesi ve turistlerin 

deneyim kalitelerini artırmak için akıllı-bilgi/teknoloji temelli sizce neler yapılabilir? (akıllı ekonomi, 
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akıllı vatandaş, akıllı yönetişim, akıllı hareketlilik, akıllı çevre ve akıllı hayata yönelik) sorusu 

yöneltilmiştir. Bu soruya alınan cevaplardan bazıları aşağıda Tablo 2’de yer almaktadır. 

 

Tablo 2. Katılımcıların Burhaniye İlçesinde Akıllı-Bilgi/Teknoloji Temelli Yapılabilecek 

Çalışmalara İlişkin Önerileri 

Akıllılık 

Bileşenleri 
Katılımcıların Önerileri 

Akıllı 

Ekonomi 

K10: “Akıllı Yatırım Sistemleri kurulmalı, turizm çeşitliğine yönelik rota tescilleri 

(kültür, spor, sanat, gastronomi ve outdoor faaliyetlerini içeren rotalar) 

yapılmalıdır.” 

Akıllı 

Vatandaş 

K5: “Bilgilerimizi el birliğiyle teknolojik ortama aktarmak ve bunu tüm halkımızla 

bağdaştırabilmemiz gerekir bunun için de en kolay ortam internet üzerinden 

sağlanabilir. Bir linkle açılan sayfalarda tüm merak ettikleriniz karşımıza 

çıkacaktır.” 

Akıllı 

Yönetişim 

K10: “Akıllı destinasyon ağlarıma katılıp, bu ağlarla bilgi paylaşılmalı. Vatandaş-

kamu-özel sektör etkileşimi ile akıllı kent ve akıllı destinasyon master planı 

hazırlanmalı, turizm ve pazarlama stratejisi paydaş görüşleri ve yaratılan sinerji ile 

belirlenmeli, akıllı kardeş şehirler kurulmalı, akıllı destinasyon dostu merkezler 

oluşturulmalıdır.” 

Akıllı 

Hareketlilik 

K2. Özellikle yaz sezonunda otopark sorununu çözecek akıllı park uygulamasına 

geçilmesi gerekmektedir.” 

K3: “Otoparklarda sinyalizasyon sistemleri, pazar yeri bilgilendirmeleri, dolmuş 

duraklarında temiz enerjili duraklar-örneğin bisiklet, akıllı tabelalar, cep telefonu 

uygulamaları yapılmalıdır.” 

K4: “Şehir haritasının dijital olarak kentin görünür noktalarına yerleştirilmesi –

buradayım veya neredeyim işareti ile sunulması-, komşu ilçeleri birbirine bağlayan 

bisiklet yolları, akıllı turistik haritalar, mobil uygulamalar hazırlanmalıdır.” 

K5: “Otopark yönetimi için mobil uygulamalar hayata geçirilebilir.” 

K9: “Akıllı hareketlilikte şehrin tüm bölgelerine sorunsuz erişimin olabilmesi ve şehir 

içi ulaşımın sorunsuz şekilde sağlanabilmesi ve bunu yaparken çevreye olan zararın 

minimuma indirilmesi esastır. Bu çerçevede toplu taşıma araçlarının yeniden 

düzenlenmesi, şehir içi ulaşımda seferlerin sıklaştırılması, araçların kalkış saatlerinin 

kolayca öğrenilebilmesi gibi uygulamalar yapılabilir.” 

K10: “Akıllı trafik yönetim sistemleri, akıllı kart ve ödeme sistemleri olmalıdır.” 

Akıllı Çevre 

K1: “Akıllı çevreye yönelik özellikle atık plastik ve cam kutuların geri dönüşümünü 

teşvik etmek için kutu üzerinde bulunan barkotların tanındığı bir yazılım geliştirerek 

bu kutuların iadesinde toplu taşıma bileti, halk ekmek indirim bileti ve benzeri 

hediyeleri anında veren veya kişinin telefonuna tanımlanan banka ATM’si benzeri 

makineler yerleştirilebilir (Norveç modeli).” 

K5: “Uygulamada Burhaniye’deki tarihi ve doğal çekiciliklerin bulunduğu belirli 

noktalara QR kodlar yerleştirilebilir ve bu kodlar aracılığı ile çok dilli şekilde 

bölgenin tanıtılması sağlanabilir.” 

K9: “Kent içi ulaşımın doğaya zarar vermeyen günümüzde gelişimini sürdüren 

elektrikli araçlar ile gerçekleştirilmesi çevre zararını düşürecektir.” 

K10: “Akıllı kentsel atık sistemi, akıllı aydınlatma, akıllı sensörler kurulabilir.” 

Akıllı Hayat 

K4: “Turizm danışma ofisine ve danışmanlara, dijital platformlardan turist ve 

ziyaretçilerin ulaşabilirliğini sağlayan sistemin kurulması.” 

K5: “Akıllı turizm ofisleri oluşturulabilir, akıllı kart uygulamaları – otel/müze/ören 

yeri vb.- turistik alanlara erişimi kolaylaştırmak adına. Ayrıca hem ziyaretçiler hem 

de bizler için ücretsiz internet (Wi-fi) hizmetinin yaygın hale getirilmesi – 

plaj/müze/ören yeri/havalimanı vb.- sağlanabilir. Hava durumu vb. bilgilerinin 
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turistlere, yerel halka sunulması noktasında video haritalama uygulamaları 

geliştirilebilir.”  

 

Tablo 2’de katılımcıların ifadeleri, akıllı kent bileşenleri gözetilerek gruplandırılmıştır. Elde edilen 

bulgular katılımcıların hem ziyaretçi ve turistler hem de Burhaniye yerel halkının deneyim ve yaşam 

kalitelerini artırabilecek akıllı uygulamalara yönelik görüşleri farkındalıklarını ve beklentilerini 

göstermektedir. 

Katılımcılara Burhaniye’nin akıllı destinasyona dönüşüm sizce nasıl sağlanabilir? Dönüşümde 

kimler olmalı?, neler yapmalı? soruları yöneltilmiş ve alınan cevaplardan bazıları aşağıda 

sunulmuştur. 

K1: “Bir dernek çatısı altında oluşturulacak bir komisyona özellikle ilgili meslek 

kollarının temsilcileri, kamu kuruluşlarından yetkililer ve STK’lardan (Sivil Toplum 

Kuruluşları) yetkililer katılabilir. Dernek olmasının kamu ve özel sektörü bir araya 

getirmede yumuşatıcı güç olacağını düşünüyoruz.”  

K3: “Özel girişimlerin öncü olması gerekir. Bürokrasinin varlığı değerli fakat yeterli 

değildir.”  

K5: “Öncelikle tüm paydaşların işbirliği içerisinde hareket etmesi gerekir. Kamu 

kurum ve kuruluşları ile özel teşebbüslerin Burhaniye’ye yönelik fizibilite çalışması 

gerçekleştirmesi ve hedefler belirleyerek buna uygun uygulamalar üzerinde ortaklaşa 

çalışması önemlidir diye düşünüyorum.” 

K7: “Dönüşüm için öncelikle bu altyapıyı hazırlayacak inançlı insanlar gerekir. Çok 

zor ve zahmetli bir iş. Ayrıca bütçesi de çok olacaktır. Belediyelerin yapmaya çalıştığı kent 

konseyi gibi her STK’dan her kurumdan her odadan ve kaymakamlıktan özellikle 

üniversitemizin konuyla alakalı olan akademisyenlerden bir çalıştay oluşturulup bu 

kurumun maddi ve manevi olarak devlet desteğiyle desteklenmesi gereklidir diye 

düşünüyorum.” 

Katılımcılar Burhaniye ilçesinin akıllı destinasyona dönüşme sürecinde karar verici uygulayıcı 

olarak; merkezi ve yerel yönetimler (K1, K8, K9, K10), ulusal turizm örgütleri (K5), kamu kurumları 

(K1, K2), Üniversite (K2, K8, K9), özel sektördeki işletmeler (K3), STK’lar (K2, K5, K8, K9, K10), 

tüm turizm paydaşlarını temsil eden bir yapı/organizasyon/konsey (K4, K7, K9) olabilecekleri 

görüşündedirler. Burhaniye’de akıllı destinasyon olma sürecinde katılımcılar paydaş olarak; özel 

sektör işletmelerinin (K1, K2, K3), kamu kurum ve kuruluşlarının (K3) otel, seyahat acentesi vb. 

turizm işletmelerinin (K2, K5), üniversitenin (K10), yerel halkın (K2, K9), turist rehberlerinin (K5), 

ziyaretçilerin/turistlerin (K2, K9), yerel yönetimlerin (K3), esnafların (K4), seçilecek olan konsey 

üyelerinin ve çalışılacak olan özel sektör firma temsilcilerinin (K7) paydaş olabilecekleri 

görüşündedirler. Elde edilen bulgular doğrultusunda Burhaniye’nin akıllı destinasyon olma sürecinde 

akıllı yönetişim gerçekleştirilmesi gerektiği tespit edilmiştir. Bu bağlamda ilçede, kamu-özel ve sivil 

paydaş sinerjisi ve bütünleşmesi yaratılarak, hizmet alanlarında etkin ve verimli yönetimin 

gerçekleştirilebilmesi muhtemel görülmektedir.   

Katılımcılara son olarak akıllı turizm uygulamalarının gerçekleştirilmesi ile Burhaniye’de ne 

gibi kazanımlar elde edilebilir? sorusu yöneltilmiştir. Elde edilen bulgulara göre katılımcılar; 

sosyalleşme (K2, K3), kültürel faaliyetlere katılımda artış (K2), ekonomik gelişme ve verimlilik (K2, 

K10), tanıtım ve pazarlanmasına katkı (K2, K7), ekolojik sürdürülebilirlik (K3, K4), ekolojik 

duyarlılık (K10), trafik sorunlarına çözüm (K3), kültürel sürdürülebilirlik (K4), rekabet üstünlüğü 

(K5), ziyaretçi/turist sayısında artış (K5), sürdürülebilir yönetim (K6), refah artışı (K10), turist 

memnuniyeti (K10) gibi kazanımların Burhaniye’de akıllı destinasyon uygulamaları ile 

sağlanabileceğini düşünmektedirler. Elde edilen bulgulara göre, Burhaniye’nin turizminde akıllı 

uygulamalar yoluyla yeşil büyüme ve akabinde sürdürülebilir kalkınmanın  sağlanması ve beklenen 

olumlu katkıların gerçekleşmesi katılımcılarca mümkün görülmektedir. 

Sonuç, Tartışma ve Öneriler 

Yapılan çalışma ile Balıkesir ili Burhaniye ilçesinde akıllı turizm destinasyonuna yönelik 

farkındalık, ilçenin akıllılık ile ilgili mevcut durumu paydaş görüşleri doğrultusunda ortaya 
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koyulmaya çalışılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgular; Edremit Körfezi’nde önemli turistik çekim 

yerlerine sahip olan, yazın yaklaşık 400 bin ziyaretçiye evsahipliği yapan ilçede akıllı uygulamaların 

bulunmadığı ya da bilmedikleri, katılımcıların görüşleri doğrultusunda ortaya çıkarılmıştır. 

Paydaşların genel olarak akıllı uygulamalara yönelik farkındalıklarının çok yüksek düzeyde olmasa 

da bulunduğu, ancak ilçe düzeyinde akıllı uygulamaların bulunmadığı tespit edilmiştir. Katılımcılar 

genel olarak teknolojik gelişmelerden yararlanmak gerektiğini, Burhaniye’nin akıllı turizm 

destinasyonuna dönüştürülmesinin sosyal, kültürel, ekolojik, ekonomik açıdan olumlu etkiler 

yaratacağı görüşlerine sahiptirler. Katılımcılar akıllı turizm destinasyonu olma sürecinde karar verici 

ve uygulayıcılar olarak genelde kamu kurumları, Üniversite, STK ve özel sektörü görmektedirler. 

Bununla birlikte yerel halkın, turistlerin, ziyaretçilerin, turizm işletmelerinin, kamu kurum ve 

kuruluşları, rehberlerin paydaşlar arasında bulunması gerektiği katılımcılar tarafından 

belirtilmektedir. Katılımcılar Burhaniye’nin akıllı turizm destinasyonuna dönüşmesinin sosyalleşme, 

kültürel faaliyetlere katılımda artış, rekabet üstünlüğü, ekonomik gelişme, ekolojik sürdürülebilirliğe 

katkı ve daha çok tercih edilen bir destinasyon olma fırsatı sağlayacağı görüşlerindedirler.  

Elde edilen bulgular doğrultusunda aşağıda yer verilen öneriler geliştirilmiştir. 

• Burhaniye ilçesinde kamu-özel sektör ortaklığı ile teknolojik altyapının oluşturulmasına 

yönelik adımların ivedilikle atılması gerekmektedir. 

• Burhaniye’de ekonominin, insanın, yönetimin, hareketliliğin, çevrenin ve hayatın akıllı hale 

getirilmesi için sahip olduğu güçlü ve zayıf yanları ile gelecekte karşılaşması muhtemel fırsat ve 

tehditleri barındıran durumunun ortaya konması (GZFT Analizi), akıllılık ekseninde yapılan analiz 

sonuçlarına destek verecek bir akıllı destinasyon yönetişim biriminin kurulması gerekmektedir.  

• Dünyadan ve/veya Türkiye’den başarılı olmuş, akıllı turizm destinasyonu uygulamalarından 

yöre yapısına uygun olanın belirlenmesi gerekmektedir. 

• Bundan sonra yapılacak çalışmalarda Burhaniye ilçesinin akıllı turizm destinasyonu 

olabilirlik durumunu ortaya çıkartacak GZFT Analizi, paydaş görüşlerinin nicel araştırma yöntemi 

benimsenerek uygun ölçek ile toplanması ve analiz edilmesi gerekmektedir. 
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ÖZET. Dijitalleşmenin yerkürenin hemen her yerinde varlığını hissettirdiği ve birçok alana ve 

sektöre sirayet ettiği günümüzde iş dünyası da bu gelişmelerden etkilenmektedir. Söz konusu etki 

doğrudan ve/veya dolaylı olabilmektedir. Dijital çağın iş dünyasında iş süreçleri ve girdiler ile çıktılar 

yeniden biçimlenmektedir. Emek, sermaye, hammadde, teknoloji, yöntemler ve süreçler bu bağlamda 

farklılaşmakta ve daha önce görülmemiş kavramlar ve nesneler devreye girmektedir. Üretimden 

satışa, ar-geden tasarıma, satınalmadan dağıtıma, istihdamdan kariyere kadar işle ilgili süreçlerin 

dönüşüm geçirdiği bu dönemde, meslekler de doğal olarak bu gelişmelerden kapsamlı ve derin bir 

şekilde etkilenmektedir. Bazı meslekler tümüyle önemini yitirmekte, bazılarının değeri ve önemi 

azalmakta, buna karşın yeni meslekler devreye girmektedir. Bu gerçeklik karşısında hükümetlerin, 

şirketlerin, her seviyedeki eğitim kurumlarının, ebeveynlerin ve bireylerin gelişen koşullara uygun ve 

geleceğe yönelik olarak kendilerini yeniden dizayn etmeleri ve hazıllanmaları elzem görülmektedir. 

Bu çalışmada dijital çağda iş dünyasına ilişkin analitik bir bakış yapılmış, ardından geleceğin 

meslekleri üzerine değerlendirmeler ve öngörüler sunulmuştur.  

ANAHTAR KELİMELER: Dijitalleşme, Dijital Çağ, İş Dünyası, Meslekler, Geleceğin 

Meslekleri. 

 

BUSINESS WORLD OF THE DIGITAL AGE AND PROFESSIONS OF THE FUTURE 

 

ABSTRACT. Today, where digitalization makes its presence felt almost everywhere in the 

world and spreads to many fields and sectors, the business world is also affected by these 

developments. The said effect may be direct and/or indirect. In the business world of the digital age, 

business processes and inputs and outputs are being reshaped. In this context, labor, capital, raw 

materials, technology, methods and processes differ and never before seen concepts and objects come 

into play. In this period, when work-related processes, from production to sales, from research and 

development to design, from purchasing to distribution, from employment to career, are transformed, 

professions are naturally affected by these developments comprehensively and deeply. Some 

professions completely lose their importance, some of them decrease in value and importance, but 

new professions come into play. In the face of this reality, it is essential for governments, companies, 

educational institutions at all levels, parents and individuals to redesign and prepare themselves in 

line with the developing conditions and for the future. In this study, an analytical view of the business 

world in the digital age was made, and then evaluations and predictions on the professions of the 

future were presented. 

KEY WORDS: Digitalization, Digital Age, Business World, Jobs, Future Jobs. 

 

DİJİTAL ÇAĞ VE GETİRDİKLERİ 

Dijitalleşeme Ve Unsurları 

Yirmi Birinci Yüzyıl, dijital çağ olarak adlandırılabilecek yeni bir döneme işaret etmektedir. 

Dijitalleşme yaşamın hemen her yanını kuşatmış durumdadır. Eğitimden güvenliğe, ulaşımdan 

üretime, siyasetten ticarete ve her yana yayılan dijitalleşme, küreselleşmiş dünyanın yeni gerçeğidir.  

Dijitalleşme, genel anlamıyla “sayısallaşma” şeklinde karşılığını bulur. Analog işlem lerde 

sayısal (dijital) işlemlere geçiş ve yeni bir çözümleme biçimidir.  

Dijitalleşme şöyle de tanımlanabilir;  herhangi bir bilginin analog formattan dijital formata 

dönüştürülmesidir. Bu konuda verilebilecek sade örneklerinden biri, kağıda basılı bir kitabın e-kitap 

haline getirilmesidir. Dijitalleşme her alanda olduğu gibi iş dünyasında da karşılığını bulmuştur. 

Dijitalleşme iş dünyası açısından fevkalade önemlidir.  Dijitalleşmenin iş dünyası için son derece 
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kritik bir kavram olmasının nedeni işleri daha hızlı, daha pratik ve daha verimli hale getirmesidir. 

Aslında günümüzde dijitalleşme istisnasız her işletmede farklı boyutlarla da olsa gerçekleşmektedir. 

Dijital Çağ şu temel olguları bünyesinde barındırmaktadır: 

a) Yapay Zeka 

b) Nesnelerin İnterneti 

c)  Büyük Veri 

d) Bulut Sistemi 

e)  Endüstri 4.0/5.0 

f) 3G Üretim  

g) Artırılmış Gerçeklik  

h) NFT 

i) Metaverse 

Cambridge Sözlüğünde dijital çağ için şöyle bir tanımlama yapılmaktadır: “Pek çok şeyin 

bilgisayar tarafından yapıldığı ve bilgisayar teknolojisi sayesinde büyük miktarda bilginin elde 

edilebildiği ve yeni iş modellerinin, yeni bir yaşam formunun belriginleşmeye başladığı dönemdir”. 

Dijital çağda yeni iş modellerini ortaya çıkası, birçok endüstride dönüşümü şimdiden başlatmıştır. 

Üstelik bu dönüşüm çok kapsamlı ve geri dönülmez bir içerikte kendini göstermektedir. Dijital çağa 

“Enformasyon Çağı-Information Age” adı da verilebilmektedir. 

Dijital çağ ve dijitalleşmenin anahtar sözcüğü olan “dijital” kavramı, birçok kavram ve olguyla 

özdeşleşmiştir. Bunlar; “elektronik”, “otomatik”, siber”, “programlanmış”, “sayısallaştırılmış” ve 

“teknoloji” dir. Dijital sözcüğü bu kavramların kesişme noktasında yer alır ve hepsini bir anlamda 

birleştirir. 

Dijital Toplum ya da Toplum 5.0 

Yeryüzündeki toplumlar birçok aşamadan geçerek günümüzdeki düzeylerine ulaşmışlardır. Bu 

aşamalar elbette çok ayrıntılı ve coğrafi ölçütler bazında farklı fazlarda gerçekleşmiştir. Ancak ana 

aşamalara bakıldığında insanoğlu toplumsal yaşam olarak aşağıdaki düzeyleri yaşayarak bugünlere 

gelmiştir: 

a) İlkel Topluluklar (Toplum 1.0) 

b) Tarım Toplumu     (Toplum 2.0) 

c) Sanayi Toplumu   (Toplum 3.0)    

d) Bilgi Toplumu       (Toplum 4.0)  

e) Dijital (Akıllı) Toplum ( Toplum 5.0) 

Görüldüğü gibi beş ana aşamadan geçen toplumsal yaşam günümüz itibariyle Toplum 5.0 

olarak adlandırılan yeni bir aşamaya geçmiştir. Bu çağımızdaki yeni aşama “Dijital Toplum-Digital 

Society”dir. Diğer bir adı da “Akıllı Toplum- Smart Society”dir. Bundan bir önceki aşama Toplum 

4.0 denilebilecek Bilgi Toplumu aşamasıydı. 

Dijital toplum, salt sosyolojinin değil, en az bu bilim dalı kadar mühendisliğin, hukukun, 

yönetim biliminin, psikolojinin, enformatik biliminin, siyaset biliminin ve diğer ilgili disiplinlerin de 

ilgi duyduğu ve çalışmaların bulunduğu bir olgu ve yeni bir araştırma alanıdır. 

Akıllı toplum olarak da adlandırılan bu yeni toplum formatı, yeni nosyonları, hipotezleri, 

varsayımları, araştırmaları ve kavram ve kuramları gerekli kılmaktadır. Dijital toplum ya da akıllı 

toplum, siyaseti, bürokrasiyi, iş dünyasını, sivil toplum kuruluşlarını, diğer toplumsal birimleri ve 

kurumları yeniden biçimlendiği bir döneme işaret eden sosyolojik bir gerçekliktir.  

Çalışmanın konusu olan iş dünyası ve meslekler açısından bakıldığında, toplumda geçerli 

mesleklerin, itibar edilen mesleki uzmanlıkların, rağbet edilecek kariyer alanlarının, istihdam 

biçimlerinin, yeni iş görme formlarının, işe alma ve yükselmede değişen kriterlerin, yeni işsizlerin ve 

ironik olarak deyim yerindeyse “mumla aranacak” yeni meslek insanlarının niteliklerinin ve çalışanı 

değerlendirmede kullanılacak kriterlerin anlamlı bir şekilde değişmeye başladığı söylenebilir. 
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DİJİTAL ÇAĞDA İŞ DÜNYASINA ANALİTİK BİR BAKIŞ 

Yirmibirinci Yüzyılın İlk Çeyreğinde ve 2021/22 Yıllarında İçte ve Dışta Yaşanan 

Gelişmeler 

Dünya 21. Yüzyıla iyi bir giriş yapmamıştı. 21. yüzyılın 21. ve 22. Yılına da çok iyi koşullarda 

girmedi. İnsanlık, ekonomik, siyasal ve toplumsal alanlarda küresel boyutlarda devasa sorunlarla 

boğuşmaktadır. Uluslar arası sorunlar, bölgesel çatışmalar, kitlesel göçler, giderek dozunu arttıran 

terörizm, ülkelerdeki otoriter rejimlerin etkileri, halkların sık sık başvurduğu toplu gösteriler,  

kuraklık, iklim değişikliğinin yansımaları, bilhassa az gelişmiş ülkelerde bitmeyen yoksulluk, 

savaşlar, kıtlıklar, peş peşe gelen salgın hastalıklar derken bunlara bir de Covid19 Pandemisi 

eklenince şartlar iyice zorlaşmıştır.  

2020 ve 2021 yılları neredeyse bütün ülkeler için kayıp yıllar oldu. Bu amansız anafordan tüm 

dünyada etkilenmeyen olmadı.  Tabii her ülkenin kendi ortamı ve koşulları nedeniyle, gerek pandemi, 

gerekse diğer olumsuz faktörlerden etkilenme dereceleri değişmektedir. Yine de gelişmiş ülkeler de 

dahil birçok ülke 2021 yılını da geçen yıl gibi ekonomik olarak küçülerek bitirdiler. 2022 için 

öngörüler de fazla iyimser değil. 

İşsizlik çoğu ülkede olağan seyrinin üstünde seyretmektedir. İşletmeler ve çalışanlar devletten 

yüklü miktarlarda destek aldıkları için, merkezi hükümetlerin finansman kapasitelerine aşırı 

yüklenmeler olmaktadır. Yatırımlar yavaşladı, dış ticarette özellikle bazı sektörlerde dikkate değer 

azalmalar yaşanmaktadır. Turizm, seyahat ve hava ulaşımı sektörleri zaten en çok etkilenen sektörler 

konumunda. Henüz tam olumlu ve tatmin edici sinyaller de gelmiyor. Küresel çapta düzelme biraz 

daha zaman alacak gibi. 

Bu bağlamda Türkiye’deki manzara da dünyanın genel görünümünden çok farklı değil. Her ne 

kadar Türkiye için 2021 yılında pozitif bir büyüme gerçekleşse de de birçok konuda çözülmesi 

gereken önemli sorunlar ülkeyi beklemektedir.  Son günlerde Covid19 salgınında Türkiye’de 

maalesef vaka sayısı ve kayıplar hızla yükselmekte, bu durum bir yandan olumsuz psikolojiyi daha 

da derinleştirirken, diğer yandan toplamdaki vaka ve kayıpları daha da arttırmaktadır. Yakın vadede 

vaka ve hasta sayısının düşüşüne kesin gözüyle de bakılamamktadır.  

Pandeminin etkisi diğer ülkelerin çoğunda olduğu gibi birçok alanda kendini iyiden iyiye 

göstermektedir. İstihdam bu konuların başında gelmektedir.  İşini kaybedenlerin sayısı kaygı verici 

düzeydedir. Diğer yandan esnaf ile küçük ve orta ölçekli işletmeler önemli kayıplara uğramış 

durumdadır. Türk Lirasının yabancı devletlerin paraları karşısındaki değer kayıpları ve yükselmeye 

devam eden enflasyon ile faizlerin yüksek oranlarda seyretmesi ekonomik tabloyu olumsuz 

kılmaktadır. Yine de bunların altından kalkılabilir değerlendirmesi yapılmak daha optimist bir 

yaklaşım olacaktır. Türkiye’nin bu sorunların üstesinden gelecek potansiyeli mevcuttur. Umutlar var 

oldukça, sorunların üstesinden gelmemizi sağlayacak enerji de var olacaktır. 

Diğer yandan enerji sektöründe önemli sorunlar yaşanmaktadır. Küresel çapta enerji tedariğinde 

beliren kısıtlar ve fiyatların yükselmesi tüm dünyada enerji alanında ciddi sorunların yaşanmasına 

neden olabilir. Türkiye gerek sözü edilen bu küresel gelişmeler  ve gerekse iç koşullardan 

kaynaklanan durumlar nedeniyle bu sorundan derinden etkilenmeye başlamıştır.  

Evet, Dünya ve Türkiye açısından genel manzara bu. Görüldüğü gibi hiç de iç açıcı 

görünmemektedir. Bununla birlikte 2022 yılı sonlarına doğru olumlu gelişmeler bekleniyor. 

Pandeminin etkisinin azalması, bekleyen yatırımların harekete geçmesi, bastırılan taleplerin hayata 

geçmesi, yeni reform paketleri, hükümetlerin yeni yapılandırma programları ve uluslar arası yeni iş 

birlikleri, iş dünyasında ve ekonomide yılın sonundan itibaren yukarı yönlü seyri getirebilecektir.  

2022 yılı birçok açıdan daha olumlu olabilir. Buna da hazırlıklı olmak gerekir. Krizler fırsatları 

da beraberinde getirir. Her kriz sonrası yepyeni fırsatlar doğar. Fakat hazırlıklı olmayanlar için bunlar 

fırsat olmaktan çıkar. Zaman herkes için ve tabii ki de iş insanları için çok dikkatli yaşamanın ve 

hareket etmenin zamanıdır. Deneyimler göstermiştir ki, sorunların zirve yaptığı nokta, artık 

rahatlamanın da başlayacağı nokta demektir. Her yokuşun bir inişi, her kışın bir baharı vardır.  

Pandemi elbet bir gün bitecektir. Pandeminin kimi etkileri daha bir süre devam edecek olmakla 

beraber, toparlanma daha hızlı olacaktır. “Yeni normal” denilen pandemi sonrası dönemde artık eskisi 

gibi olmayan bir dünyada yaşayacağız. Ama bu salt olumsuzluk barındıran bir ifade olarak 
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algılanmamalı. Evet eskisi gibi olmayacak, bunu derken aynı zamanda eskiden olan bazı sorunlar da 

olmayacak, eskiden olmayan fırsatlar da olacak, eskisinden daha farklı iş alanları doğacak şeklinde 

anlamak gerek.  

İş Dünyasına Yansımaların Değerlendirilmesi 

Adı üstünde “yeni” dönem. Tabi ki yenilikleriyle gelecektir. Fırsatları, yeni imkanları, yeni ticaret 

şekilleri, yeni ürünleri, yeni pazarları, yeni iş yöntemleri, yeni becerileri ve yeni takım oyuncularıyla 

yeni bir iş dünyası bizleri bekliyor. Krizlere hazırlıklı olmak gibi, kriz sonrası döneme de hazırlıklı 

olmak gerekir. Bu gerçeği görüp, iş sahiplerinin, profesyonel yöneticilerin, danışmanların, 

uzmanların ve üreticilerin yeni döneme kendilerini adapte etmekte gecikmemeleri elzemdir.   

Yeni dönem deyince akla sadece pandeminin bittiği ve krizin dindiği bir dönem gelmesin.  

Aslında yeni dönem “yeni bir çağa” işaret ediyor. Bunun adı: “dijital çağ”. İçinde bulunduğumuz 

çağın getirdiği ve daha önce görülmemiş imkanların ve fırsatların olduğu dijital çağda iş yapmak, 

para kazanmak, ilerleyip yükselmek daha farklı bilgi ve donanımları gerektirecek. Yeni meslekler, 

yeni diplomalar ve yeni ustalıklar devreye girecek.  

Dijital çağ tüm toplumları kuşatmaya başladı bile. Yaşamın pek çok alanında bu yeniçağın 

tanıklığını yapmaktayız. Doğrusu pandemi bunu hızlandırmıştır. Ticaretimiz dijital, eğitimimiz 

dijital, sosyal buluşmalarımız dijital, mesleki toplantılarımız dijital, bilimsel etkinlikler dijital, 

sınavlar dijital ve dahası…Metaverse üzerinden, yani dijital ortamda arsa alım satımı yapılmaya 

başlandı bile... Bir taraftan bakınca; “Çevrimiçi hayat”, yepyeni bir hayat olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Dijitalleşme yaşamlarımızı yeni formatlarla biçimlendirmektedir. Mesleki yeterlilikler 

değişmekte, şimdiye kadar cazip olan meslekler önemini yitirmekte, mesleklerin icra şekilleri 

farklılaşmakta, home office ve esnek çalışma yaygınlaşmakta, bazı diplomalar işlevsiz kalmakta, kimi 

beceriler artık işe yaramamaktadır. Her açıdan farklı bir dönemdeyiz artık. Bu yüzden farklı bilgi ve 

donanımlara ihtiyacımız var. Bu gerçeklik, hem bireyler ve işletmeler için, hem de hükümetler ve 

devletler için geçerlidir. Dijital çağın devleti de dijital devlet olacaktır. Dijital çağın şehri dijital şehir 

(akıllı şehir-smart city) olacaktır. Akıllı Yönetim, Akıllı Ulaşım, Akıllı Üretim Sistemleri derken, top 

yekün “akıllı” olmamız elzem gibi görünüyor. Çünkü yakın geleceğin toplumu “Akıllı Toplum” 

olarak adlandırılıyor. Dijital teknolojinin olağanüstü gücü, sistemleri daha etkin ve hızlı hale 

getiriyor. Hata oranları neredeyse sıfır. Ve böyle bir dünyanın alt yapısı hazır. Artık üst yapısı inşa 

ediliyor.  

Yapay zeka, büyük veri ve nesnelerin interneti bunun için gerekli zemini ve ortamı sağlıyor. 3D 

yazıcılar, Endüstri 4.0, Robotik Sistemler, metaverse, beyin yapısı olarak yarı insan-robot işçiler 

(sentor), nano teknoloji, genetik, ileri malzeme teknolojileri, yenilenebilir enerji, post modern mimari 

ve daha birçok gerçeklik kapımızı çoktan çaldı bile.  Biz “buyur” etmesek te onlar hanelerimize girmiş 

durumdadır. Deyim yerindeyse kapıdan kovsak bacadan giriyorlar, ama bir şekilde artık 

hayatlarımıza dahil oluyorlar… 

Ellerimizdeki akıllı telefonlar ve tabletler, evlerimizdeki ileri teknoloji ürünü elektronik aletler, 

işyerlerimizdeki otomatik ve robotik sistemler, her yanımızı saran internet, siber güvenlik sistemleri, 

yeni network’ler ve daha birçok şekilde bu teknolojilerle iç içe yaşamaya başladık. Kaldı ki yakın 

gelecekte bunların çok daha üst versiyonlarıyla tanışacağız. İşte bütün bunları iyice görüp, zamanı iyi 

kavrayıp, çağı okumamız gerekir. Çocuklarımızı, öğrencilerimizi, gençlerimizi, çalışanlarımızı 

bunlara göre hazırlamamız gerekir. Olduğumuz yerde kalmak ve işlerimizi hala eski yöntemlerle 

yapmak demek, yerinde saymak değil, koşar adımlarla geri geri gitmek demektir.  

Peki bu koşullar altında kimler kazanacak? Sorunun cevabı oldukça nettir: “İnsana”, 

“Teknolojiye” ve “Yeniliğe” yatırım yapanlar kazanacaktır. Dijital çağın olmazsa olmazı 

“İnovasyon” yani “Yenilikçilik”tir. Hangi işi yaparsak yapalım, yeni fikirlere, yeni yöntemlere, yeni 

cihazlara ve yeni tekniklere hem kendimizi hem de çalışanlarımızı adapte edelim. Bundan da öte biz 

de yenilikler bulalım. Ve mutlaka iş gücüne yatırım yapalım. Yetenekli çalışanları işimize 

kazandıralım. Bu konuda tabii ki kamuya düşen görevler de vardır. Birçok alanda ara eleman sıkıntısı 

çekildiği bilinmektedir.  
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Önümüzdeki yıllar özellikle; Yarı iletken güç çözümleri, Hibrid teknolojiler, Özelleştirilmiş 

tekstil, Aşı ve ilaç endüstrisinde yeni teknolojiler, Yenilenebilir enerji teknolojileri, Uzay ve uydu 

teknolojileri, İnsansız taşıtlar ve hava araçları, Raylı sistemler, otomasyon esaslı üretim bantları, 

Savunma sanayi teknolojileri, Tarıma dayalı sanayi ürünleri, Yeni gıda teknolojileri, Drone 

kameralar, Akıllı evler, Kişiselleştirilmiş ürünler, Online pazarlar, Dijital sağlık, Doğa uyumlu 

taşıtlar, Yeni turizm çeşitleri, Yaşlı bakımı ve hizmetleri gibi alanlarda ciddi iş potansiyelleri 

bulunmaktadır.  

Geleceğin ticaret şekli de hızla dönüşüm geçiriyor ve yeni ticaret biçimi artık iyiden iyiye kendini 

gösteriyor. E-Ticaret hacmi, son zamanlarda olağanüstü bir artış trendinde seyretmektedir. 

Türkiye’de e-ticaret 2019’dan 2020’ye yani bir yıllık zaman zarfında yüzde 66 büyümüştür. Bu artış 

devam edecektir. Ticaretimizi arttırmak ve daha geniş pazarlara, çok daha fazla sayıda müşteriye ve 

küresel çapta tüketicilere ulaşmak istiyorsak işletmemizi ve işlerimizi e-ticerete uyumlu kılmaya 

mecburuz.  

Diğer yandan “coin” piyasası yani kripto para sistemi (Blockchain) müthiş bir hızla 

ilerlemektedir. Dünya çapında bu piyasanın hacmi daha şimdiden 2 trilyon dolara ulaşmıştır. Bazı 

markaların kimi ürünleri artık sanal para diyeceğimiz bu yeni ödeme birimiyle alınıp satılmaya 

başlamıştır. Önümüzdeki 10-15 yıllık zaman diliminde nakit paranın büyük ölçüde devrini 

tamamlayacağını söylemek kehanet olmaz. 

Nedir blokchain? Blockchain sistemi, onay ve doğrulama işlemlerinin resmi izin olmaksızın bir 

ağa bağlı bilgisayarlar aracılığıyla gerçekleştirildiği bir sistem olarak tanımlanır. Blockchain 

teknolojisinin finansal piyasalar başta olmak üzere diğer sektörlere kolaylık sağladığı söylenebilir. 

Hatta bazı ülkelerin Blockchain teknolojisinin bölgesel olarak yayılması için hazırlıklara başladığı 

gözlemlenmektedir. Bu sistemdeki verilerin en büyük avantajı değiştirilemez, silinemez ve gizlilik 

açısından güvenilir olmasıdır. Bununla birlikte negatif yanları da vardır. En büyük dezavantajı yüksek 

enerji tüketimi ve pahalı bilgisayar sistemlerine ihtiyaç duymasıdır. Bitcoin'den blok başına ödül ilk 

dönemlere göre azalsa da kaçınılmaz olarak uzun yıllar devam edecek gibi görülmektedir. Dış 

ticarette blockchain ödeme yöntemleri firmalara önemli kolaylıklar ve zaman tasarrufunun 

sağlayacağı açıktır. Bu süreçte El Salvador,  bitcoin’i ulusal düzeyde geçerli resmi ödeme aracı olarak 

kabul etmiştir. Eğilimin zamanla başka ülkelrde de devam edeceği öngörülebilir. 

Dünya hızla değişmekte ve yeni fırsatlar ve potansiyeller kendini göstermektedir. Bu 

potansiyelleri kullanmak için, Sektörel kümelenmeler, Kamu-özel ortaklıkları, Üniversite-sanayi iş 

birliği, Uluslar arası ortaklıklar ve Yeni mesleki birlikler yollarını değerlendirmek gerekir. Bu 

bağlamda şirketlerin yeniden yapılandırılması, personel eğitimleri, yeni iş yeri dizaynı, üst teknolojik 

donanım, kurumsallaşma ve dış ilişkilere önem verme gibi yöntemleri mutlaka hayata geçirilmelidir.  

Bu bağlamlarda bakıldığında Türkiye’nin yeni Sanayi ve Teknoloji Stratejisini ele almak yerinde 

olacaktır. Bu strateji şu beş ana bileşene dayandırılmıştır:  “Yüksek Teknoloji ve İnovasyon”, “Dijital 

Dönüşüm ve Sanayi Hamlesi”, “Girişimcilik”, “Beşerî Sermaye” ve “Altyapı” . Bu 5 unsur bize de 

ışık verebilir. Geleceğe şimdiden hazırlanmak, geleceği kazanmanın ilk şartıdır. Bunu yaparken de 

planlı ve sistemli olmayı ihmal etmemek lazımdır. Özeellikle yüksek teknolojiye yatırım yapılması 

ve bilgi teknolojilerinin kullanımının ve eğitiminin yaygınlaşması bu açıdan önem taşımaktadır. 

Geleceğin bize neler getireceği, biraz da bizim ellerimizde olduğu bir gerçektir.  

DİJİTAL ÇAĞDA GELECEĞİN MESLEKLERİ 

Dijital Çağda Mesleklerin Değişimi 

Dijital çağda meslekler de değişim göstermektedir. Bu değişim üç ana eğilimde yaşanmaktadır, 

diğer bir deyimle dijital çağda meslekler üç gruba ayrılarak değerlendirilebilir:  

a) Ortadan Kalkan Meslekler 

b) Değişerek Devam Eden Meslekler 

c) İlk Defa Devreye Giren Yeni Meslekler 

Bu kategorilere esasında bir madde daha eklenmesi olanaklıdır. Bu da; “henüz ortaya çıkmamış 

yani piyasalarda deneyimlenmemiş anacak yakın gelecekte geçerli olacağı öngörülen meslekler”.  

Dijital çağda insanların para elde etmeleri ve geçimlerini idame ettirmeleri hem daha kolay hem 

de daha zor olmaktadır. Kolaydır, çünkü daha az emekle, evden veya başka yerlerden uzaktan 
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çalışarak, bir bilgisayar ve internetten yararlanarak yapılabilecek çok sayıda iş vardır ve bunların 

önemli bir kısmı ciddi meblağların kazanılabileceği potansiyellere sahiptir. Ama aynı zamanda 

zordur, çünkü çok daha üst düzey bilgi ve yenekleri ve yaratıcılığı gerektirmektedir. 

Eğitim, kariyer, terfi, performans, kalite,disiplin, ücretlendirme, meslek içi eğitim ve deneyim, iş 

değiştirme, işten çıkma/çıkarılma, sektörel geçişler, ast-üst ilişkileri, bilginin değerlendiilmesi, 

yaratıcı iş fikirleri, rekabet ve insan kaynakları ve meslekler hususunda daha bir çok konu farklı ve 

yeni ölçülere ve yaklaşımlara göre belirlenmekte ve değerlendirilmektedir. 

“Uzaktan çalışma” Covid19 Pandemisi ile oldukça yaygınlaşmış ve çok sayıda sektörde kendini 

göstermiştir. Uzaktan çalışma ile günlük rutinden uzaklaşarak farklı durumlara neden olan pandemi 

etkisi çalışanların mevcut yapılarını da gözden geçirmelerine neden olmuştur. Çalışanların hayatına 

yeni giren uzaktan çalışmanın böylece avantajları ve dezavantajları aşağıda belirtilen çizelgede 

halinde kendini göstermiştir. 

Dijital çağda üretim şekilleri ve süreçleri değiştiği gibi tüketim kalıpları ve standartları da 

değişmektedir. Sosyla medya ve internet okyanusu içinde her şey pazarlanabilmekte ve tüketicilere 

anında sunulabilmektedir. İnternet üzerinden alışveriş daha kolay, hızlı, seçenekleri bol ve genellikle 

de daha uygun fiyatlarda yapılabilmektedir.Bir kaynakta da belirtildiği gibi; teknoloji gelişmeye 

devam ettikçe dijital pazarlama gelişmeye devam edecektir. Ve ardından yeteneklerin, süreçlerin, 

yapıların ve teknolojilerin uygulanmasından öte,yepyeni bir algoritmalar, uygulamalar ve cihazlar 

dünyası yaşama dahil olmaktadır. Bir işletmede pazarlamadan sorumlu kişinin ustalaşması artık 

oldukça zor görünmektedir. 

Dijital çağ yeni doğuşların ve yok oluşların çağıdır. Kimi, sektörler ve şirketler doğarken, kimileri 

de yeryüzünden silinip gitmektedir. “Dijital kasırga” diyebileceğimiz bu güçlü fırtına yakın geçmişe 

kadar en üst düzeyde yer alan bazı piyasa oyuncularını birer birer sahneden indirmektedir. Dijital 

bozulma, başka bozulmalara benzememektedir. Şirketin esas işini kökten devre dışı 

bırakabilmektedir. Veya çok daha geri planlara itebilmektedir.  

Dijital bozulma, her yerde hazır bulunan bir tehdittir ve şu anda sektörleri ne olursa olsun her iş 

liderinin gündeminde olan bir tehdittir. Dijitalleşmenin uzun bir geçmişe sahip büyük isim 

şirketlerinin ölümüyle sonuçlanan ve perakende ve telekom gibi sektörlerin ön saflarında yer alan 

oldukça tanıdık kuruluşların devre dışı kalmaları, ciddi bir duruma işaret etmektedir. Üstelik bu 

sadece bir başlangıçtır: diğer tüm sektörlerin yerleşikleri alınacak derslere kulak vermelidir. 

Blockbuster, Kodak ve Nokia gibi isimlerden öğrenilecek çok şeyler vardır. 

Çalışmanın bu aşamasında “geleceğin meslekleri” üzerine analizlere geçilebilir. Bu analizler 

futuristik bir bakış açısıyla yapılmakla birlikte, bu tür değerlendirmelerin günümüzdeki yaşanan 

gelişmelere ve ilerleyen teknolojilere göre yapıldığını ve bilgiye dayalı gerekçeleri olan öngörüler 

olduğu söylenebilir. 

Dijital Çağın Yeni Meslekleri 

Yirmibirinci yüz yılın ilk çeyreğinin bitmesi az bir zaman kaldı. İkinci çeyreğe geçildiğinde yani 

yıl 2025 ve sonrasına doğru evrildiğinde yaşamımızda bugün hala var olan birçok objenin, sistemin, 

fikrin, ürünün ve mesleğin artık olmayacağını bilmek insanı farklı duygu ve düşüncelere sevk 

etmektedir. 

Güçlü değişim rüzgarlarından en çok etkilenen ve etkilenecek alanlardan biri de kuşkusuz 

“mesleklerdir”. Yukarıda da izah edildiği gibi birçok meslek devreden çıkacak ve yeni meslekler 

hayatımıza dahil olacaktır. Yakın ve orta vadede hayatımıza girecek meslekler üzerinde dünyanın pek 

çok ülkesinde ve kuruluşunda çalışmalar yapılmakta ve öngörülerde bulunulmaktadır. Üniversiteler, 

enstitüler, thik thank kuruluşları, futuralist dernekler, iş örgütleri, sendikalar, meslek odaları, insdan 

kaynakları kurumları ve dsanışmanları bu konuda çok sayıda çalışmaya imza atmış ve atmaktadırlar. 

Şimdi mesleklere geçmeden önce gelecekte daha önde olacak ve hayatımızda belirleyiciliği 

yüksek olarak ön görülen sektörlere göz atmak yerinde olacaktır. Birçok kuruluşun ve uzmanın görüş 

ve değerlendirmelerinden yararlanılarak belirlenen geleceğin sektörleri şu şekilde sırlanabilir: 

a) Bilişim 

b) Sağlık 

c) Tarım (Tekno Tarım, Organik Tarım, Topraksız Tarım, Küre Dışı Tarım Üretimi) 
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d) Uzay Ve Havacılık 

e) Lojistik  

f) Enerji (Yenilenebilir Enerji, Alternatif Enerjiler, Yeşil Enerji, Küre Dışı Enerji) 

g) Otomotiv (Hibrit Teknolojiler, Elektrikli Araçlar, Sürücüsüz Araçlar, Uçan Otomobil) 

h) Ulaştırma Ve Raylı Sistemler 

i) Danışmanlık Ve Kurumsal Hizmetler 

j) Savunma ve Güvrenlik 

k) Kişisel Öznel Gereksinimler Ve Bakım 

l) İleri Üretim Teknolojileri (Robotik, 3G, Kişiye Özgü Ürün, Küre Dışı Üretim) 

m) Eğitim (Uzaktan Eğitim, Sanal Kampüs, Bireysel Eğitim, Yetişkin Eğitimi) 

Görüldüğü gibi önde gelen sektörler bugün bile kendini bu yönde gösteren ve önü açık 

sektörlerdir.  

Yukarıda sıralanan bu sektörlerden birini örnek olarak alıp konunun detayına girmek yararlı 

olabilir. Örneğimiz “ Uzay ve Havacılık” sektörüdür. Bu sektörde hangi alt sektörlerin ve alanların 

gelecekte öne çıkacağı özgün bir yaklaşımla aşağıdaki gibi belirlenebilir: 

a) Uzay Araçları ve Uydular 

b) Uzay Madenciliği 

c) Uzay Turizmi 

d) Uzay Yerleşim Teknolojileri 

e) Uzay Lojistiği 

f) Uzay Çöpcülüğü  

g) Uzay Enerji Toplama ve Depolama 

h) Uzay Adamı Yetiştirme ve Uzayda Yaşama Eğitim Programları 

i) Uzay Gereçleri, Donanımı ve Giysileri Üretimi 

j) Uzayda Beslenme ve Gezegen Dışı Kaynaklı Yeni Nesil Gıdalar. 

Dijital dönüşümün (digital transformation) yerkürede kalmayıp uzaya taşacağı ve yeni ve özgün 

uygulamaların uzaya taşınacağı artık gün gibi ortadadır. Bu aynı zamanda devletler arasında ciddi bir 

rekabet ve pay kapma savaşına da işaret etmektedir.  Bu amansız yarışta belli ülkelerin önde olduğunu 

söylemeye bile gerek yok belki de… Ancak gelecek uzaydadır ve uzayda geleceğini kurmaya 

başlayan ulusların elbette gelecekten beklentileri daha güçlü olacaktır. 

Metnin bu aşamasında geleceğin meslekleri konusundaki araştırma ve analizlere dayanan 

çalışmalara yer verilecektir. İlk çalışma 2030 yılında geçerli olacak mesleklerin neler olduğuna 

dairdir. Çalışmaya göre bu mesleklerden ilk 15’i  şunlardır:  

a) Yazılım geliştiricileri ve yazılım kalite güvencesi analistleri ve test uzmanları  

b) Kayıtlı hemşireler  

c) Genel ve operasyon yöneticileri  

d) Mali yöneticiler  

e) Tıbbi ve sağlık hizmetleri yöneticileri  

f) Pratisyen hemşireler  

g) Pazar araştırması analistleri ve pazarlama uzmanları 

h) Yönetim analistleri  

ı)    Bilgisayar ve bilgi sistemleri yöneticileri  

i) Diğer tüm proje yönetimi uzmanları ve iş operasyonları uzmanları  

j) Ortaöğretim sonrası sağlık uzmanlık öğretmenleri  

k) Muhasebeciler ve denetçiler  

l) Hekim asistanları  

m) Bilgisayar sistemleri analistleri  

n) Fizyoterapistler. 

Bu konuda önemli bir başka çalışmada geleceğin meslekleri 100 kalemde belirlenmiş olup, bu 

listenin ilk 15 mesleği aşağıdaki şekilde sıralanmaktadır:  

a) 100 yıllık danışman 
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100 yıllık danışmanlar, insanların özellikle yaşlandıkça üretken ve tatmin edici bir yaşam 

sürmelerine yardımcı olacaktır. 

b) Katkı maddesi imalat mühendisi 

Katmanlı üretim mühendisleri, uydu çanaklarından buzdolaplarına kadar her şeyi yapmaktan 

sorumlu olacak. 

c) Estetisyen  

Estetisyenler, en son biyokimya ve moda teknolojisini kullanarak insanların fiziksel 

görünümlerini geliştirmelerine yardımcı olacak. 

d) Geleceğin yaşlı sağlık görevlisi 

Yaşlı sağlık görevlileri, yaşlıların yaşam kalitesini güvence altına alacaktır. 

e) Yaşlı insanlar iklim çözümleri danışmanı 

Yaşlı kişiler iklim çözümleri danışmanları, aşırı hava koşullarının yaşlı nüfus üzerindeki 

etkilerine karşı korunmak için stratejiler tasarlamak için hükümet, konseyler ve yaşlılarla birlikte 

çalışacak. 

f) Agroekolojik çiftçi 

Agroekolojik çiftçiler, tarımsal dengeyi yeniden kurarken mahsul ve biyoyakıt yetiştirecekler. 

g) Yapay zeka eğitimcisi 

Yapay zeka eğitimcileri, dijital araçların ve verilerin nasıl kullanılacağını ve dijital ve robotik 

asistanlarla nasıl çalışılacağını öğrenmek de dahil olmak üzere insanların yapay zekadan en iyi şekilde 

yararlanmasına yardımcı olacak. 

h) Fikri mülkiyet müzakerecisi 

Fikri mülkiyet müzakerecileri, yeni teknolojilerin, ürünlerin, yazılımların veya diğer yaratıcı 

çıktıların mülkiyeti için pazarlık yapacak. 

    ı)   Algoritma yorumlayıcısı 

Algoritma yorumlayıcıları, insanların algoritmaların nasıl çalıştığını ve yapay zekanın sahip 

olduğu kararları neden verdiğini anlamalarına yardımcı olacaktır. 

i) Analog deneyim kılavuzu 

Analog deneyim kılavuzları, dijital implantlar veya artırılmış gerçeklik olmadan insanların dijital 

yaşamdan kopmalarına ve doğal dünyayla yeniden bağlantı kurmalarına yardımcı olacaktır. 

j) Otomatik toplu taşıma sistemi sorun gidericisi 

Otomatik toplu taşıma sistemi sorun gidericileri, neredeyse tamamen kendi kendine giden 

araçlardan oluşan bir toplu taşıma sisteminde meydana gelen olası sorunları ele alacaktır. 

k) Otomasyon anomali analisti 

Otomasyon anomalisi analistleri, diğerlerinin yapay zeka tarafından oluşturulan çözümleri 

anlamalarına, iyileştirmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olacaktır.  

l) Otonom araç profili tasarımcısı 

Otonom araç profili tasarımcıları, araç sahibinin bireysel ihtiyaçlarına ve zevklerine uygun özel 

tasarımlar yapacaktır.  

m) Otonom araç profili tasarımcısı (Sanatçı izlenimi) 

Davranış tahmini analisti 

Davranış tahmini analistleri, veri ve algoritmalara dayalı olarak insan ve sistem davranışını 

tahmin edecek.  

n) Biyofilm tesisatçısı 

Biyofilm tesisatçıları, kanalizasyon ve atık su borularının ve sıvı kompostlama bidonlarının 

duvarlarına biyofilm kaplamaları yerleştirecek ve bakımını yapacaktır. 

Dijital çağın gelişmeelrinin hızlanmasında hiç şüphesiz “Pandeminin etkisi” de büyüktür. Yani 

gelecek zaten geliyordu, ama pandemiyle birlikte daha erken ve daha hızlı bir şekilde gelmeye 

başladı.  

Aşağıdaki grafik sayısal verilerle 2030 yılına kadar en hızlı byümesi öngörülen mesleklerin 

gelişimi ve piyasa daki karşışlığı istatistiki olarak bunu göstermektedir: 
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Grafik 1. En Hızlı Büyüyen 10 Meslek 

 

Geleceğin mesleklerin ilişkin son bir öngörüyü de Oxford Üniversitesi’nin çalışmasına dayanarak 

ele almak mümkündür. Listedeki önde gelen meslekler şöyle sıralanmaktadır:  

a) Yapay zeka mühendisliği 

b) Robotik mühendisliği 

c) Siber güvenlik uzmanı 

d) Yazılım ve uygulama geliştiricisi 

e) Oyun geliştiricisi 

f) Dijital pazarlama uzmanlığı  

Bu konuda Simon Head’ın kaleme aldığı “The Ruthless Economy: Work and Power in the Digital 

Age” adlı çalışmaya bakılması önerilebilir. Bu kitabın ana fikri “özet” kısmına başvurularak şöyle 

ifade edilebilir: “1990'ların büyük patlamasında, yönetimin en üst düzeyine verilen tazminat yükseldi, 

ancak çoğu Amerikalı'nın ücret seviyeleri neredeyse hiç artmadı. Bu durgunluk uzmanları şaşkına 

çevirdi, ancak bu kitap, artan ücret eşitsizliğinin ana nedeni olarak bilgi teknolojisine (BT) işaret 

ediyor. Birçok ekonomist, teknoloji uzmanı ve iş danışmanı, BT'nin iş gücünü özgürleştireceğini, 

kendi kendini yöneten çalışma ekiplerini ve merkezi olmayan karar vermeyi getireceğini öngördü. 

Kitap bunun tam tersinin gerçekleştiğini iddia ediyor. İş süreçlerinin nasıl bilgisayarlaştırıldığının en 

iyi örneği olan değişim mühendisliği, bu konuda enine boyuna ele alınmalıdır. 

 Oxford Üniversitesi’ne göre 2030 yılına gelindiğinde silinecek 8ya da etkinliği minumum 

düzeye inecek) meslekler de şunlardır: 

a) Seyahat Danışmanlığı 

b) Kasiyer  

c) Fast-food Çalışanı 

d) Postacı 

e) Banka Çalışanı 

f) Tekstil İşçisi 

g) Matbaa Operatörü. 
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Konuya öznel olarak Türkiye açısından bakıldığında 20121 yılında en çok aranan mesleklerin 

araştırması yapılmış ve şu sonuçlara ulaşılmıştır, ki bu meslekler aynı zamanda firmaların eleman 

bulmakta sıkıntı yaşadığı pozisyonları iafde etmektedir:  

a) Kurye/Motorlu Kurye 

b) CNC Operatörü 

c) Makine Operatörü 

d) Yazılım Uzmanı 

e) Grafiker-Web Tasarım Uzmanı 

f) Yabancı Dil Çağrı Merkezi Elemanı 

g) Depo Personeli 

h) Şoför 

i) Argon Kaynakçısı. 

Türkiye’nin 2020-2030 itibariyle 10 yıllık projeksiyonu ise aşağıdaki grafikte ayrıca 

gösterilmiştir:  

 

 
Grafik 2: Türkiye’de 2030 Yılına Kadar İş Talebinin Değişimi 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Sonuç olarak yaşadığımız çağ, her açıdan yeni bir çağdır. Bu yeni çağın adı “dijital çağdır”. 

Dijital çağın toplumu, devleti, hükümeti, şirketi, sivil toplum örgütü, bireyi ve tüm kurumları 

dönüşüme uğramakta ve gelecek yeniden kurgulanmaktadır. 

Yeni bir oyun kurulmuştur. Bu oyunda yer alabilmek ve rekabet edebilmek için hazırlıklı 

olmak gerekir. Söz konusu hazırlığı her aktör ve her kurum kendi konumuna ve gerekliliklerine göre 

yapmak durumundadır. 

Bu hazırlığın işlk aşaması olabilecek, bir nevi “uyku kaçıran sorular” diyebileceğim şu 

sorularla işe başlamak yerinde ve yararlı olabilir: 

• Mutlu olduğum /olacağım bir işim var mı? 

• Bugün işimden memnun muyum? 

• Yarınlarda bu mesleği sürdürebilecek miyim? 

• Meslek ve iş değiştirmeli miyim? 
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• Cevabım evetse bunu ne zaman ve nasıl yapmalıyım? 

• Gelecekteki mesleklerden hangisi/hangileri benim için daha uygun? 

• Ben hangi iş yerine veya işlere daha uygunum? 

• Henüz bir işim yoksa bir işe yönelirken seçimimi en rasyonel olarak nasıl yapabilirim? 

• Bugün hayatımı kazandığım işim yarın ortadan kalkacaksa ben buna hazır mıyım? 

• Mevcut işimi daha iyi nasıl yapabilirim? 

• İşimde şimdiye kadar elde ettiğim başarıdan daha iyisini nasıl elde edebilirim? 

• İdealimdeki iş için sahip olduğum bilgi, deneyim, yetenek ve melekelere sahip miyim? 

• Gelecek planlarımda A, B  ve C Planlarımı belirledim mi? 

• Gelecekte şirketlerimiz nasıl ayakta durabilecek? 

• Şirketlerimizin rekabet gücünü artırmak için olmazsa olmazlarımız nelerdir? 

• Kurduğumuz şirketimizden torunumuz ekmek yiyebilecek mi? 

• Neyi öncelikli olarak yapmam gerekecek? 

• Kurtulmam gereken fazladan yüklerim nelerdir? 

• Bu işi daha iyi nasıl yapabilirim? 

• Bu kaotik dünyada kendimi ve geleceğimi sağlama alabilir miyim? 

• Şahsi olarak almam gereken eğitim ve donanım öncelikli olarak nelerdir? 

• Sermayemi halen yaptığım işden/işlerden başka hangi sektörlere ve alanlara yatırmalıyım? 

• Küçülmeli miyim? Büyümeli miyim? Yoksa stabil mi kalmalıyım? 

• Çalışanlarımın daha çok katkılarını nasıl alabilirim? 

• Şimdiye kadar ısrar ettiğim yanlışlarım nelerdir? 

Son Tahlilde;  

Yarını iyileştirmenin tek yolu, bugün neyi yanlış yağtığımızı bilmektir. Yarınlar; “bugün 

yapmamız gerektiği halde yapmadıklarımız ile yapmamamız icap ettiği halde yapmaya devam 

ettiklerimizle” şekillenecektir. Yarının dünyası, bugünlerde kurulmaktadır. Durmak, gerilemek için 

yeterli bir sebeptir. Yarınları kuranlar, yerinde bir an bile durmayanlar ve geleceğe en iyi şekilde 

hazırlananlar olacaktır. Zaman lehimize işlememektedir. Ama zamanı lehimize çevirmek de bizim 

elimizdedir.  
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ÖZET. Yönetimin fonksiyonlarından biri “Liderlik Etme”dir. Dolayısıyla yönetim olgusunun 

temel unsurlarından biri ‘yöneltme (kumanda etme) olmaktadır. Bir organizasyonun yönetilmesinde 

kumanda etme unsuru, yönetim sürecinde başlıca bir organizasyonel faaliyettir. Liderlik ise, kumanda 

etme fonksiyonunun vazgeçilmez faktörüdür. Organizasyonun başında bulunan ve yöneltme 

faaliyetinin birinci derecede sorumlusu konumundaki organizasyonun lideri, bu durumuyla 

organizasyonun ve yönetimin başarısında ve etkinliğinde belirleyici ve önemli bir yere sahiptir. Bir 

başka deyişle, organizasyonun amaçlarına ulaşması ile liderlik arasında anlamlı bir ilişki vardır.  Bu 

ilişkiye göre organizasyonel başarı ortaya çıkmaktadır. Böylelikle, organizasyonel başarının temel 

değişkenlerinden biri, belki de en önemlisi lider ve liderin etkinliği olmaktadır. Bu yazıda, bir 

organizasyonun amaçlarına ulaşmasında liderin birinci derecede rolü olduğu düşüncesinden yola 

çıkılmaktadır. Bu mantık aracılığıyla, liderin etkinliğinin organizasyonun etkinlik düzeyini büyük 

ölçüde belirlediği açıklanmaktadır. Aynı zamanda liderin nasıl daha fonksiyonel olabileceği 

irdelenmektedir. Organizasyon literatüründe ‘liderlik’ üzerinde pek çok çalışma yapılmıştır. Bu 

araştırma alanı, literatürde önemli ve ilginç bir konu olarak yer almaktadır. Konu aynı zamanda 

güncelliğini korumaktadır. Bilimsel çerçevede henüz bu yüzyılda ele alınmış olsa da, bu kavram 

insanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahiptir. İnsanlar gruplar halinde yaşadıkça ya da 

organizasyonlar var oldukça liderlik kavramı da önemini kaybetmeyecektir. Birden çok kişi belli bir 

amaç için bir araya geldiğinde bir lidere gereksinim duyulur ve gerek formel, gerekse doğal liderler 

bu gereksinimin ortaya çıkardığı, insan ve organizasyon faaliyetleri için vazgeçilmez bir unsur olur. 

Çalışmada toplumu meydana getiren organizasyonların amaçlarına ulaşmada liderlerin ne gibi roller 

üstlendikleri ve fonksiyonlarının neler olduğu araştırılmakta, organizasyonel amaçların elde 

edilmesinde liderlik fonksiyonunun önemi irdelenmektedir. Organizasyonların, etkin liderlerin 

yönetim ve yönlendirmesiyle etkin olabilecekleri varsayımından hareketle, "etkin lider-etkin 

organizasyon" ilişkisi ve liderin yönetim içindeki durumu ve önemi vurgulanmaktadır. 

ANAHTAR KELİMELER: Yöneltme, Lider, Liderlik Fonksiyonları, Etkin Organizasyon 

 

LEADERSHIP AND ITS FUNCTIONS IN THE CONTEXT OF EFFECTIVE 

LEADER-ACTIVE ORGANIZATION  

 

ABSTRACT. One of the functions of management is “Leading”. Therefore, one of the basic 

elements of the management phenomenon is 'directing (control). The element of command in 

managing an organization is a major organizational activity in the management process. Leadership 

is the indispensable factor of the commanding function. The leader of the organization, who is at the 

head of the organization and is primarily responsible for the directing activity, has a decisive and 

important place in the success and effectiveness of the organization and management. In other words, 

there is a significant relationship between the organization's achievement of its goals and leadership. 

According to this relationship, organizational success emerges. Thus, one of the main variables of 

organizational success, perhaps the most important, is the leader and the leader's effectiveness. This 

article is based on the idea that the leader has a primary role in achieving the goals of an organization. 

Through this logic, it is explained that the effectiveness of the leader largely determines the level of 

effectiveness of the organization. At the same time, it is examined how the leader can be more 

functional. There have been many studies on 'leadership' in the organizational literature. This research 

area is an important and interesting subject in the literature. The topic is also up-to-date. Although it 
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has only been discussed in the scientific framework in this century, this concept has a history as old 

as the history of humanity. As long as people live in groups or organizations exist, the concept of 

leadership will not lose its importance. When more than one person comes together for a certain 

purpose, a leader is needed, and both formal and natural leaders become an indispensable element for 

human and organizational activities, which this need arises. In the study, the roles and functions of 

leaders in reaching the goals of the organizations that make up the society are investigated, and the 

importance of the leadership function in achieving the organizational goals is examined. Based on 

the assumption that organizations can be effective with the management and direction of effective 

leaders, the "effective leader-effective organization" relationship and the situation and importance of 

the leader in management are emphasized. 

KEYWORDS: Directing, Leader, Leadership Functions, Effective Organization. 

 

LİDERLİK KAVRAMI İÇİN ANALİTİK BİR ÇERÇEVE 

                                   

Liderlik Nedir? Yöneticilik Nedir? 

 İnsanoğlunun kendi tarihi kadar eski bir olgudur “Liderlik”. Sosyal nitelikli varlıklar olan 

insanlar, bir arada yaşadıkça daima liderler olacaktır. Çünkü gruplar oluşturan, organizasyonlara üye 

olan ve bir toplum içinde yaşayan insanoğlu, bu grupları ve organizasyonları yönetecek ve amaçlarına 

ulaştıracak lider ve yöneticilere ihtiyaç duyarlar.  

 Liderlik olgusu, gerçekte insanlık kadar eski olsa da, araştırılması ve bilimsel düzeyde ele 

alınması henüz yeni sayılır. Liderlik araştırmaları yirminci yüzyılda yapılmaya başlanmış, esas 

itibariyle de yüzyılın son yarısında yapılan araştırma ve çalışmalar, liderlik literatürünün oluşmasına 

olanak vermiştir.  

Diğer yandan çağdaş anlamda olmasa da çağlar boyunca liderlik ve liderler üzerine birçok 

düşünürün ve yazarın bu konuda eserler kaleme aldıkları bilinmektedir. Bilhassa siyaset, idare, devlet 

ve vatandaş olgu ve kavramlarını işleyen kitaplarda ve yazılarda liderlik konusu da ele alınmıştır. 

Üzerinde çok çeşitli çalışma ve incelemelerin yapıldığı liderlik kavramı, yine farklı açılardan 

yaklaşılarak tanımlanmıştır. Çalışmanın kapsamı bakımından, liderlik yaklaşımları ve bu kavramın 

değişik tanımlamaları burada anlatılmayacak, liderliğin genel bir tanımı verilerek fonksiyonları 

üzerinde durulacaktır.  

 En başta şu tarif yapılabilir: liderlik, bir grup insanı belirli amaçlar etrafında toplayabilme ve 

bu amaçları gerçekleştirmek için harekete geçirme bilgi ve yeteneklerinin toplamıdır. Lider, 

başkalarının düşünce ve hareketlerini, grup içindeki faaliyetlerini etkileyen ve yönlendiren kişidir. 

Bu yönüyle liderlik, kişi ve grupları etkileme ve yönlendirme süreci olmaktadır. 

 Konuyu somut sorularla ilerletmek mümkündür. Lider kimdir? Lider aktif kişidir, fikirlere 

cevap vermek yerine onları şekillendirir, amaçlara yönelik, şahsi ve teknik bir rol üstlenir. Liderin, 

durumları değiştirmede, imaj ve beklenti ortaya çıkarmada, belirli arzu ve hedefler tespit etmedeki 

etkisi, işin gireceği mecrayı belirler, işi şekillendirir (Zaleznic, 1994, s.33). 

 İşlevsel bir tanım da şu şekildedir: Liderlik, insanları belirlenmiş hedefler doğrultusunda çaba 

göstermeye ikna etme yeteneğidir. Liderlik, potansiyeli gerçeğe dönüştürür; bir organizasyonda ve 

organizasyonun  üyelerinde mevcut bulunan potansiyeli başarıyla sonuçlandıran nihai bir etken 

olarak rol oynar. Liderler olmadıkça, organizasyonların bir insan ve makine yığınından pek farkı 

kalmaz (Davis, 1988, s.141). 

 Çok farklı boyutları olan bu olgu formel ve informel anlam ve içerikleri de barındırmaktadır. 

Liderlik sadece formel yapılarda var olan bir olgu değildir. Resmi organizasyonların yanında, 

informel organizsayon ve gruplarda da liderlik ortaya çıkmaktadır. Liderin formel bir organizasyonda 

resmi yetkilerle donatılmış bir kişi olarak algılanması, bu kavramın daraltılması ve gerçek 

niteliğinden uzaklaştırılması demektir. Liderler pekala, formel olmayan yapılarda, kendisine yetki 

verilmeyen durumlarda ve çok farklı ortamlarda ortaya çıkabilmektedir.  

Bu  anlatımdan şu sonuca ulaşmak olanaklıdır; “lider” ve “yönetici” farklı kişileri ve kişilikleri 

kavramlaştırır. Bu iki kavram aynı anlamda değildir.  Yönetici ve lider arasındaki farklılıkları 

aşağıdaki gibi açıklamak yerinde olacaktır (Gümüş, 1995, ss. 244-246):  
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• “Yönetici”, belirlenmiş bir görev için, atama yoluyla bir grup ya da 

organizasyonun başına getirilen kişidir. “Lider” ise grup içinde bireyin bazı özellikleri 

taşıması ve kişileri etkileme gücüyle ortaya çıkar.  

• Lider, resmi bir prosedürden gelmeksizin de idarecilik fonksiyonunu 

gerçekleştirebilirken, yönetici, atanması, faaliyetleri ve etkileri itibariyle resmi ve şekli 

nitelikler taşıyan kişidir.  

• Bir yönetici grup lideri olabilir, ancak her yönetici lider değildir. Oysa liderler, 

öncelikle zaten yöneticidir; tabii ki etkili, kabul görmüş, yöneticiden farklı nitelikleri olan 

ve vizyon sahibi bir kişidir.  

• Yönetici enerjisini amaçlara, kaynaklara, organizasyonu yorumlamaya yöneltir 

ve problem çözücüdür. Lider, olayları yönlendirmek için pratik bir gayretin odaklaştığı 

kişiliği ifade eder.  

• Yöneticiler seçenekleri sınırlamaya çalışırken, liderler müzmin sorunlara yeni 

yaklaşımlar getirmeye ve problemleri yeni seçeneklere açmaya gayret ederler.  

• Liderler, mevcut olana eleştirel yaklaştıklarından, süreklilik ve yapıyı 

reddederler. İlerleme peşindedirler; kişisel yetenek ve vizyonlarını kullanarak insanlara 

nelerin yapılabileceği hususunda ilham verirler. Yöneticiler ise somut prosedürler 

üzerinden hareket ederler. 

• Yöneticiler tasarlar, organize edip denetlerler; dikkatlerini kural ve prosedürler 

üzerinde toplarlar. Liderler ise istikamet verir, yetenekleri harekete geçirir ve stratejileri 

uygularlar. Liderin dikkati insanlar üzerinde toplanır. 

 Görüldüğü gibi liderin ortaya çıkışı, nitelikleri ve fonksiyonları hakkında yukarıda anlatılanlar 

bu konuda belli bir perspektif verebilmekte ve genel bir çerçeve oluşturabilmektedir. Liderin 

fonksiyonları ve rolü ayrıca değerlendirildiğinde, bu konu daha da açıklığa kavuşacaktır.  

 Konuya dikkatlice irdelendiğinde liderliğin esasının, organizasyonel politikayı oluşturmak ve 

amaçları belirlemek sorumluluğuyla özdeşleştiği fark edilmektedir. Bu sorumluluğu gerçekleştirme, 

bazı yöntemleri ve araçları kullanma başarısıyla mümkün olmaktadır (Rogers, 1975, s.137).  

Organizasyon amaçlarının gerçekleştirilmesi her şeyden önce liderin sorumluluğundadır. 

Yaşayan bir mekanizma olan ve karışık bir takım süreçleri ve yapıları içeren, çeşitli sorunlarla karşı 

karşıya bulunan organizasyonları amaçlarına ulaştırmak bazı yetenekleri ve belirli bir kudreti 

gerektirmektedir. Lider bu süreçte bir takım fonksiyonları icra ederek, en zor sanatlardan olan 

yönetme sanatını ve bu alandaki kabiliyetini ve birikimini ortaya koymaktadır.  

Bu aşamada “liderlik fonksiyonları” üzerine açıklamalara geçilebilir. Temel soru şudur; 

organizasyonel faaliyetler içinde ve organizasyonun hedeflerine ulaşma mücadelesinde lider ne gibi 

fonksiyonlara sahiptir? Liderin gerçek rolü nedir? Hangi fonksiyonları yürüterek liderlik sıfatını 

taşıyabilir? Kısaca bu sorulara cevap vermekle liderin bir organizasyondaki fonksiyonu belirlenmeye 

çalışılacaktır. 

 Organizasyonlardaki bireyleri belli bir amaç doğrultusunda harekete geçiren kişi olan lider, 

genellikle görevlerini yerine getirirken bazı roller, fonksiyonlar üstlenir. Liderlik fonksiyonları, 

değişik bakış açılarıyla ortaya konulabilir. Genel olarak liderlerin klasik anlamda bir dizi görevleri 

vardır ve bu görevlerin, organizasyonun veya grubun büyüklüğü, personel durumu, bulunulan yer ve 

mevcut ilişkilerle ilgisi yoktur.  

 

Liderlik Fonksiyonları 

Bir organizasyonda Liderin başlıca fonksiyonları şunlardır: 

• Uygulayıcı kişi olarak lider, 

• Planlayıcı kişi olarak lider, 

• Uzman kişi olarak lider, 

• Sözcü kişi olarak lider, 

• Denetleyici kişi olarak lider, 

• Ödüllendiren ve cezalandıran kişi olarak lider, 
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• Hakem ve aracı kişi olarak lider, 

• Örnek kişi olarak lider, 

• Grup sembolü kişi olarak lider,  

• Suç üstlenen ve üyelere deyim yerindeyse babalık yapan kişi olarak lider. 

 Liderin bir organizasyon içinde yerine getirdiği fonksiyonlar, yönetimin bilinen beş temel 

fonksiyonu ki - bunlar planlama, organize etme, yöneltme, eşgüdüm ve denetimdir-  farklı ve tüm bu 

fonksiyonları da aşan bir çerçeveye sahiptir.  

Liderin görevleri ve üstlendiği roller her ne kadar yönetimin geleneksel fonksiyonlarını 

kapsıyorsa da, bir lider, organizasyon için bu görevlerin yerine getirilmesindeki sorumluluktan daha 

fazlasını ifade eder. Liderin organizasyonel amaçları belirleme ve politikaları oluşturmadaki 

sorumluluğu, onun her şeyden önce hedefleri en iyi şekilde tayin etme ve bu yönde izleyicileri 

harekete geçirip yönlendirme fonksiyonunu yeterli bir düzeyde yapabilmesini gerekli kılar.  

Lider, insanların sahip olduğu kapasiteyi en iyi biçimde ortaya koyabilmesine, kendi hedeflerini 

çizebilmesine ve oraya ulaşmasına yardımcı olan, yol gösteren kişidir. Liderlik farklılıktır, bu farklılık 

onun fonksiyonlarında da belirleyici bir faktör olmaktadır. Organizasyonların yaşamında kritik bir 

yere sahip olan liderlerin yukarıda açıklanan fonksiyonları yerine getirebilmek için kimi özellikleri 

de taşımaları, onların etkinliğini artıracak ve izleyicilerinin kendisini kabullenmelerini 

kolaylaştıracaktır. Bu açıdan bakıldığında, liderler için değişik yeterlilik unsurları ve başarı 

nitelemeleri kullanıldığı görülür. 

 Liderlik denilince akla; tarafsızlık, anlayış, taktir etme, yetki verme, ekibin menfaatini temsil 

kabiliyeti ve insanlar hakkında doğru hüküm verebilme gibi özellikler gelmelidir (Aktan, 1989, 

ss.148-149).  

Liderliğin bir başka bakış açısıyla, vizyon, strateji, güven, işbirliği, yüksek motivasyon, 

verimlilik ve yenilenmeyi içerdiği belirtilirken, yeterli liderlik niteliklerine sahip bireylerin her zaman 

etkili lider olmayacakları dile getirilmiştir. Liderlik özellikleri bazen çok erken, bazen çok geç ortaya 

çıkabilir ve bir ortamda etkili olan bir kişi diğer bir ortamda başarısız olabilir (Rosenbach and Taylor, 

1989). 

  

Liderlik Kavramının Temel Bileşenleri 

Liderlik niteliklerini ifade eden kavramlar sevk, belirleme, güven, hassasiyet, duyarlılık, 

nezaket şeklinde sıralanabilecek vasıflardır. Etkin bir yöneticide/liderde bu vasıfların desteğiyle 

ayrıca şu ideal özellikler bulunmalıdır: Karar verme gücü, öğretme/ temsil, dinleme/ iletişim kurma, 

gözleme/ hedef belirleme, sorunları çözme/ çatışmaları önleme, takım halinde çalışma eğilimi ve 

özeleştiri (hatalarını kabul etme) (Hurley ve Çolakoğlu, 1991, s.12). 

 Liderlik alanında başlıca çalışmalardan bir kısmına imza atan Warren Bennis’e göre liderliğin 

bazı temel bileşenleri vardır ve bunların hepsini olmasa bile bir kısmını lider olarak bilinen kişiler 

paylaşmaktadır. Bunların ilki 'bir rehber görüş'tür. Lider profesyonel ve kişisel olarak, ne yapmak 

istediği hakkında berrak bir fikir sahibidir ve engeller karşısında yoluna devam edecek kuvveti vardır. 

İkinci temel bileşen 'tutku' dur. Lider yaptığı işi ve o işi yapmayı sever. Tutkularını dile getiren lider, 

diğer insanlara ümit ve ilham verir. Liderliğin diğer bir bileşeni 'dürüstlük' tür. Dürüstlük; öz-bilgi, 

samimiyet ve olgunluğu içerir. 'Güven', liderliğin bir başka bileşenidir. Dürüstlüğü temel alan güven, 

aynı zamanda liderliğin bir ürünüdür de. Liderliğin diğer iki bileşeni 'merak' ve  'cesaret' tir. Lider 

herşeyi merak eder, öğrenebileceği kadar öğrenmek ister, risk üstlenmeye arzuludur (Bennis, 1994, 

ss.63-65).  

 Liderler bu özelliklere az çok sahip olan kişilerdir ve herkeste bulunmayan bazı özel nitelikler, 

lider denilen kişilerin yer aldıkları grup veya organizasyonlardaki fonksiyonlarını en iyi biçimde 

yerine getirmelerinde önemli rol oynamaktadır. Liderlik fonksiyonlarına alternatif bir model sunan 

Peter B. Smith ve Mark F. Peterson’un görüşleri aktarılarak son verilecek ve izleyen başlık altında 

organizasyonel amaçlar ve liderlik ilişkisi açıklanarak, etkin organizasyon-etkin lider etkileşimi 

analiz edilecektir. Lider, özellikleri ve davranışlarıyla ortaya çıkan bir kişidir. O, fonksiyonlarını, 

görevlerini yaparken nasıl davranır; davranışları hangi bileşenlerin ürünüdür ve sonuçta nasıl karar 

verir?  
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İşte Smith ve Peterson bu soruyu yanıtlandırmışlar ve farklı değişkenleri esas aldıkları bir 

model ortaya koymuşlardır. Buna göre, liderler geçmişteki durumların, deneyimlerin etkisi altında 

davranırlar ve tercihleri bu durumlara göre biçimlenir. Tercih yaparken ya 'motivasyonlu tercih', ya 

da 'algısal programlı tercih' yöntemiyle kararlarını oluştururlar. Sonuçta teşebbüs etmeyen veya 

teşebbüsü seçen bir davranış tarzı ortaya çıkar. Lider bu süreç içinde hareket ederek fonksiyon icra 

eder (Smith and Peterson, 1990, s.49). 

 Bu başlık altında, liderlik ve liderin fonksiyonları kavramsal ve içeriksel önleriyle incelenmiş 

ve liderlerin grupve/veya yönetim süreci içinde beliren başlıca özellikleri açıklanmaya çalışılmıştır. 

Kavram, disiplinlerarası bir yaklaşımı gerektiren kompleks bir yapıya sahiptir. Şüphesiz liderlik, 

burada açıklanan içerikten daha ayrıntılı ve farklı düzeylerde ele alınabilir. Çalışmanın esas içeriği 

bundan sonraki başlıklarda ortaya konulacak ve liderlik fonksiyonlarının organizasyon amaçlarına 

nasıl hizmet ettiği/etmesi gerektiği ele alınacaktır. 

 

ORGANİZASYONEL AMAÇLAR VE LİDERLİK 

Organizasyon Yönetimi Ve Liderlik: Organizasyon Amaçlarına Ulaşmada Liderin Rolü 

Liderlik ile organizasyonun amaçları arasında oldukça yakın bir ilişki söz konusudur. Amaçları 

belirlenmesi ve bu amaçlara yönelik organizasyonel faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi 

aşamalarında liderin önemli ve belirleyici bir konumu vardır.  

Organizasyon yönetiminin temel hedefi önceden ortaya konulmuş amaçlara ulaşmaktır. 

Organizasyonu yöneten liderin fonksiyonları ve etkinlik düzeyi, organizasyonel amaçlara ulaşmada 

birinci derecede önem arzetmektedir. Bu etkileşim, bir organizasyondaki liderin/liderlerin 

konumunun ve başarı düzeyinin iyi irdelenmesini gerektirmektedir 

 Esasında lider, yönetimin tümü olmamakla beraber, en önemli bir parçasını oluşturur. Daha 

öncede vurgulandığı gibi, liderler olmadıkça organizasyonlerin bir insan ve makina yığınından pek 

farkı kalmaz. Organizasyondaki tüm unsurların belirlenen hedeflere ulaşmada etkin olarak 

kullanılmasında liderin vazgeçilmez bir rolü  ve önemi vardır.  

Lider belli başlı yönetim fonksiyonlarını yerine getirirken, üretim araçları ve insan öğesinin 

anlamlı bir  birliktelik halinde ahenkli  uyumunu sağlar.  Organizasyon olanaklarını, amaçlara 

ulaşmada en uygun biçimde bir arada kullanır ve yöneltir. 

 Organizasyonlar amaçlarını belirlerken hangi amaçlara gerek olduğunu ve bunların nasıl 

ortaya konacağını en iyi şekilde yapmalıdır. Çünkü amaçlar, organizasyon dinamiğinin esas 

şartlarından biridir. Karar verilirken, her konuda nelerin ölçüleceğinin ve ölçü biriminin ne olacağını 

belirlenmesi gerekir. Karlılık, verimlilik ve yenilik gibi ölçülebilecek konuların organizasyonsel 

süreçteki gelişimi, organizasyonün işleyişi ve hayatiyeyle yakından ilgilidir.   

Karar hangisi olursa olsun, amaçlar, piyasa durumu ve yenilik konularında belirlenmiş 

hedeflere ulaşmak için gerekli fiziksel kaynakların sağlanmasına dönük olmadır. Bu açıdan tesislerin 

iyi planlanması ve amaca hizmet edebilecek biçimde üretim ve yönetimin organize edilmesi ayrı bir 

öneme sahiptir. Organizasyon amaçları belirlenirken, amaçların ne kadar süreli olarak düşünüldüğü 

ortaya konmalı, yakın ve uzak gelecek arasında bir denge kurmakla kalmayıp,  amaçlar arasında da 

bir denge sağlanmalıdır (Drucker, 1978, ss.3-26). 

 Bir organizasyon yönetiminde liderliğin üç durumu göze çarpar; 'insan', 'etki' ve 'amaçlar'. 

Liderlik kişiler arasında ortaya çıkar, etki kullanır ve amaçlara ulaşmak için kişileri ve faaliyetleri 

yöneltir. Etki, bazı amaçlara ve nihai sonuca ulaşmak ve organizasyonu başarılı kılmak için kullanılır. 

Liderlik, bundan dolayı belirlenen hedeflere doğru insanları etkileme kabiliteyi olarak tanımlanır 

(Paft, s.478).  

Amaçları gerçekleştirmede lider, diğer insanlarla, organizasyon üyeleri ile birlikte hareket 

etmek, onları amaca ulaşma yolunda motive ederek enerjilerini ve bilgilerini iyi bir biçimde 

değerlendirmek durumundadır.  

 Lliderlik biçimi açısından, yöneticiler, kullandıkları güdüleyici yöntemlerde ve uyguladıkları 

yetki aktarımının ölçüsünde birbirlerinden ayrılmaktadırlar. Liderin tanımlanması ve hangi liderlik 

biçimini kullandığını belirlenmesi pek çok değişkeni içerir.  Liderin nitelikleri ve davranışlarının 

yanısıra, organizasyondaki grupları ve liderin başarısını etkileyen organizasyonel koşulları bilmek, 
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durumsal faktörleri gözden uzak tutmamak, gerçekçi bir yaklaşım olacaktır. Yönetsel başarıda 

(performans) bir etmen olarak, genel liderlik biçimi önemli bir veridir (Kazmier, 1978, s.295). 

 Amaçların gerçekleştirilmesi ile liderliğin başarılı bir şekülde yürütülmesi arasında güçlü bir 

bağ vardır. Lider, astlarını veya izleyicilerini belirlenen organizasyonel amaçlar etrafında bir uyum 

zemininde birleştirmedikçe başarılı olamaz. İnsanlar, organizasyonlar ve çevresel koşullar hep farklı 

olduğundan tek başarılı liderlik biçimi öne sürmek doğru değildir. Doğru olan, içinde bulunulan 

koşulları en iyi şekilde algılayıp, organizasyon üyelerini mevcut koşullar ve durumlar dahilinde 

hedeflere yöneltebilmektir; bu nedenle farklı durumlar ve farklı organizasyonlar için, farklı liderlik 

biçimleri geçerlidir.  

 Herhangi bir organizasyona bireyler kendi açılarından bazı amaçları gerçekleştirmek için 

girerler. Organizasyon için belirlenmiş genel ve formel amaçlardan başka, organizasyon üyelerinin 

bireysel ya da grup çerçeveli amaçlar taşımaları, lideri, bu çok boyutlu amaç tayfını tek dalga boyunda 

birleştirmesi gibi önemli bir sorumlulukla karşı karşıya getirir. Lider, hem organizasyon amaçlarını, 

hem de izleyicilerinin amaçlarını çok iyi bilmeli ve bunları organizasyon hedefine senkronize olarak 

yönlendirebilmelidir. 

Organizasyonlarda üç türlü “amaç” vardır. Bunlar; “bireysel amaçlar”, “grupların-

departmanların amaçları” ve “organizasyonun genel amaçlarıdır”. Lider bu üç amaç demetini 

ustalıkla bir araya getiren, onları adeta deneyim teknesinde yoğurnmasını bilen ve tüm amaçları ana 

hedefe yönlendiren birleştirici bir güç olarak kendini gösterir. Bir orkestra şefi gibi tüm sesleri ahenkli 

bir sedaya dönüştürür. Farklılıklar ortak bir potada erir ve bambaşka bir cevhere dönüşür. İşte bu 

aşamada enerjilerden “sinerji” meydana gelir. Sinerji organizasyonların gizil gücüdür. Onların 

başarılarının ardındaki özel bir kuvvet sayılmaktadır. 

 Bir liderlik durumunu devam ettirebilmek için, diğer üyelere tatmin sağlamak ve amaçlarını 

gerçekleştirebilme zeminini hazırlamaya muktedir olmak gerekir. Lider otoritesini astlarından alır. 

Çünkü astları onu bir lider olarak kabul etmişlerdir (Hellrigel, Slocum and Woodman, 1995, s.351). 

Astlar, liderin kendilerini organizasyon amaçlarına yöneltirken, kendi amaçlarını da elde edeceklerini 

ve tatmin bulacaklarını bilirlerse daha uyumlu ve verimli çalışacaklar ve bu durum, liderin 

organizasyon amaçlarına ulaşmasını ve astlarını yöneltmesini kolaylaştıracaktır.  

 Liderlik üzerine çok sayıda kuram inşa edilmiştir. Bunlardan bir kısmı lider ve amaç ikilisini 

inceleyen kuramlardır. Liderlik kuramlarından "Araç-Amaç:Path-Goal" yaklaşımında da belirtildiği 

gibi liderler, organizasyonun verebileceklerine uygun değerlerin gelişmesini destekleyerek, 

işgörenlerin amaçlarını organizasyonsel amaçlara bağlar. Liderler, işgörenlerin amaca ulaşması 

halinde yapılan ödemeleri de arttırarak iş gören için amacın arzulanma derecesini arttırabilir.  Amaca 

giden yolu, liderler, izleyicilerin eylemlerinin amaçlarına götüreceğini görmeleri için yapılandırırlar.  

Organizasyonlarda lider pozisyonundaki kişiler, eğiterek, yönlendirerek ve amaca ulaşma yolundaki 

engelleri kaldırarak, bu süreci kolaylaştırırlar (Davis, 1998, s.148).  Zaten liderlik,  yönetimde 

insanların etkileme sürecinde ifadesini bulan insan eylemlerini etkileme ve yönlendirme sanatı veya 

faaliyeti olarak kabul edilir.  Organizasyonda, insan unsuru, organizasyonsel faktörler ve çevresel 

değişkenler bir arada değerlendirilerek, bunların organizasyon amaçlarına optimal biçimde hizmet 

etmesini sağlamak, liderin asli fonksiyonu ve başarı ölçütüdür.  

 Liderlik Kuramları ve Lider-Organizasyon Dengesi 

Organizasyon kuramcıları liderliği, yönetsel şekillendirme, değişim ve gelişimin de  ötesinde, 

çevredeki sosyal-alt sistemleri yönlendirme, dizayn etme, değiştirme ve geliştirme şeklinde düşünür. 

Liderlik, son derece kapalı içeriğe sahip, pratikte uygulanması zor bir eylemler bütünüdür.  Sosyal 

etkileme şekillerinden bir olarak liderlik, yönetim ve yönetici kavramlarının içeriklerinden bu 

yönüyle farklılık arzeder. Mintzberg'in ifade ettiği gibi, yöneticilerin faaliyet ve sorumluluğu günlük 

hayattaki rutin hareketlerle sınrlı kalırken, liderlik çok geniş çerçeveli bir etkileyici ve yönlendirici 

eylemler bütünlüğü ile açıklanabilir (Smith and Peterson, 1990, s.113). Bir organizasyonun 

insangücü, makina, bina ve mali kaynaklarının en iyi şekilde kullanımı ve kontrolüyle, bu değerlerin 

korunması ve herbirinden kabul edilebilir oranda bir gelir kazanılması ve kaynakların geliştirilmesi 

olarak tanımlanabilen yönetim, amaçların varlığı ve bunlara ulaşılması oranında var olabilir. Liderin 
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rolü bu aşamada önem kazanır; liderin yönetim faaliyetlerini amaçlara yönelten ve bunda başarı 

kazanan, sonuca en yakın yoldan ve en az maliyetle ulaşabilen kimsedir.   

Karar vermek, problem çözmek, çatışmaları önlemek ya da amaca hizmet ettirecek seviyede 

tutmak, organizasyon içi uyumlu çalışmayı sağlamak, ödül ve ceza vermek, iş görenleri motive 

etmek, organizasyonsel faaliyetleri denetlemek,  iletişimi sağlamak, organizasyon içi ve dışı 

koordinasyonunun kurulup işletilmesini başarmak, içsel ve dışsal değişkenleri bir dengede tutmak, 

etkinlik (effectiveness)  ve verimlilik (efficiency) çizgisinde organizasyonel amaçlara ulaşmak, ama 

bunu yaparken de iş görenlerin ve izleyicilerin amaç ve beklentilerine yanıt verebilmek gerçek bir 

liderin yapması gereken faaliyetlerdir.  

Liderin başarısı, organizasyonun başarısını getirir. Olumlu organizasyon koşulları ve 

olnaklarına rağmen nitelikleri ve davranışları bu yapıya uymayan başarısız bir liderin yönetim ve 

yönlendirmesindeki bir organizasyonün amaca ve sonuca ulaşması çok zordur. Lidere rağmen, 

organizasyonel başarı kazanılamaz ya da en azından kalıcı olamaz. Anlaşılan odur ki, organizasyon 

amaçlarını gerçekleştirmede belki de başka hiç bir unsur “liderlik” kadar önemli ve kritik değildir.  

 Simon, Smithburg ve Thompson’ın belirttiği gibi (1985, s.302) bir organizasyon, ancak 

kendisine yapılan katkılara gerekli karşılıkları yeterli bir düzeyde sağlayabildiği sürece, deyim 

yerindeyse 'borcunu ödeyebilir', varlığını sürdürebilir. İşgörenler başta olmak üzere organizasyondan 

beklentisi olanlara sağlanan karşılıklarla onlardan istenen katkılar arasındaki denge, organizasyonler 

için hayati bir unsurdur. Organizasyonun amaçlarına ulaşması bu dengenin kurulmasından geçer.  

Lider, bu dengenin kurulup yaşatılmasında birinci derecede sorumlu kişi olarak amaçların elde 

edilmesinde, organizasyonda ve grupta ön planda gelir.  

  

ORGANİZASYONLARDA LİDER-GRUP ETKİLEŞİMİ  

Liderler ve Gruplar: Organizasyonların Asıl Güçleri 

Başta konuyla alakalı yeni bir betimleme yapılacak olursa lider, belli bir yönü belirleyip o yöne 

gidebilmek için planı ve programı olan, çevresini de bu yönde etkileyebilen kişidir. Etki alanı farklı 

olabilir,  etkileme şekli de değişebilir, ancak bir amaca erişme veya bir faaliyeti gerçekleştirme 

konusunda liderlikten söz edebilmek için, etkilediği kişlerin (grubun) olması gerekir. Tabii olarak bu 

etki tek yönlü değildir. Liderin izleyicilerinden aldığı tepkiler de olacaktır.  Dolayısıyle organizasyon 

içinde lider ve grup arasında bir etkileşim sözkonusudur. Oldukça karmaşık bir içeriğe sahip olan bu 

etkileşimin niteliği ve seyri hem liderin başarısı, hem de grubun performansı açısından belirleyicidir. 

Neticede, organizasyon amaçlarına hizmet edecek bir lider-grup etkileşim düzeyi, yönetim olayının 

can alıcı noktalarından biridir.  

 Organizasyon yönetiminde yöneticinin ana fonksiyonu; bir taraftan üretim ve hizmet 

gerçekleştiren finasman- makina ve çalışanlar arasında,  diğer taraftan işletmenin tümü ile ilişkiye 

girdiği  çevre ve diğer çalışma ortamları arasında iyi uyum sağlamaktır (Küçük, 1995, s.18).  

Liderlik niteliklerine sahip bir yöneticinin etkileme sahasında bulunan bireylerle uyum içinde 

çalışması, gruba hakim olmasını ve onları belirlediği yöne sevkedebilmesini kolaylaştırır. 

 Yönetim görevini yapan liderin benimsediği yönetim anlayışı, organizasyonun işleyişini 

yakından etkilediği gibi organizasyonun gelişmesi ve değişen koşullara uyum sağlamasında da en 

önemli etkendir. Grupla etkileşiminin hangi düzeyde ve özellikte olduğu da, liderin yönetim 

anlayışının temel ipuçlarında biridir. Bu durum, liderin kişisel özellikleriyle yakından ilgilidir.  Onlar 

sahip oldukları kişilik özelliklerini davranışlarına yansıtırlar. Söz konusu süreçte, liderin zihinsel 

özelliklerinin, aldığı eğitimin, kişisel eğilimlerinin etkili olduğu gözardı edilmemelidir. Ayrıca lider, 

içinde bulunduğu durumsal koşullardan da etkilenerek, organizasyondaki rolünü yerine getirir. Genel 

olarak ya “göreve” ağırlık verir (task behavior), ya da “insana ve ilişkilere” öncelik tanır. 

(relationship- behavior).  "Yönetimin” sadece denetim fonksiyonuna ağırlık veren yöneticilerin genel 

olarak astları tarafından idare edildikleri söylenebilir. Tepedeki yöneticinin, denetim foksiyonunu ön 

planda tutması, çalışanlar arasında bir korkuya yol açtığı gibi organizasyonun asıl iş konusunun değil, 

bu işin yöneticiye nasıl sunulacağı, nasıl bilgi verileceği, yöneticinin tavrının ne olacağı gibi düşünce 

ve uğraşlar,  çalışanların zamanını doldurur (Fındıkçı, 1989, s.4). 
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Grup Dinamikleri Karşısında Liderlik 

 Organizasyonlarda liderlik konusu ele alınırken iletişim ayrı bir yere ve öneme sahiptir. 

Liderin, üyelerle yakın ve sıkı bir kişisel ilişki içinde olduğu ortamda açık bir iletişim ve psiklojik-

duygusal destek vardır. Liderin davranışları genellikle dinleme, teşvik etme, düşüncelere açıklık 

kazandırma ve sosyal-duygusal destek verme biçiminde oluşur. Burada şunu belirtmekte fayda vardır; 

odaklaşma liderin tutumlarından ziyade onun davranışları üzerindedir. Bu davranış ise, grup 

üyelerince algılanan bir davranıştır (Baysal ve Tekarslan, 1996, s.233). İnsan ve ilişkileri önemseyen 

liderin etki alanındaki grubun çalışma performansı işin niteliğiyle de yakından ilgilidir. 

Gözlemlere göre değişik baskı durumları ve etkileri altında liderin kendi kişliğine göre farklı 

davranışlarda bulunduğu saptanmıştır. 'LPC' incelemelerinde de görüldüğü üzere, bazı liderler 

organizasyonel yapıyı ön plana çıkarırken, diğer bazı liderlerin temel  düşüncesi grup ile olan 

ilişkilerinin devamını sağlamaktır. İkinci tip liderler, ısrarla görevle ilgili olan ilişkilerden çok kişiler 

arası ilişkileri açığa çıkarmaya yönelir (Green, Nebeker and Boni, 1976, s.191). Ancak ne şekilde 

olursa olsun, liderin, grubuna istikamet vermesi, onları kendi amaçlarını da tatmin edecekleri ortak 

bir amaç etrafında organize etmesi,  kabiliyetleri harekete geçirip, stratejilerini uygulaması esastır.   

 İş ortamlarında ve hayatın akışı içinde değişim kaçınılmazdır. Liderin değişen durumlara göre 

hareket etmesi tabiidir. Görevin ya da insan ilişkilerinin hangisi amacın gerçekleşmesi için daha 

önemli ise, lider bu yönde davranabilir. Unutulmaması gereken şey, organizasyonlerin insanlardan 

meydana geldiği ve yine insanlara hizmet ettiğidir. Yani odak noktası nihayetinde insandır.  

Lider, rolünü oynarken dikkatini insanlardan ayırmamalıdır. Grubun tepkilerini değerlendirip 

onları amaca motive ederken, izleyicilerinin istek ve gereksinimlerini de önemsemesi, uyumlu bir 

çalışma ortamı oluşturma konusunda liderin ihmal etmemesi gereken faktörlerdir. 

 Liderlik Süreçlerinde Kritik Üç Adım ve Güç İlişkisi 

Liderler sağlıklı ve işlevsel bir iş ortamı meydana getirmek üç-adımlı bir süreçten geçerler. 

Liderin ilk adımı, beraber çalıştığı insanlar için yön vermek olmalıdır. Bu aşamada liderin bir vizyona 

da ihtiyacı vardır. Bir şirketin bir yıl içinde nerede olmayı istediğine dair veciz bir cümleyle, lider, bu 

vizyonu sunar. İkinci adım, insanların yeteneklerini harekete geçirmesidir. Bunu, herkesin, bilgi, 

beceri ve tecrübesini tamamen kullanabileceği bir çalışma ortamı oluşturarak gerçekleştirir. Çalışma 

ortamını ve işin kendisini yeniden biçimlendirir. İnsanları görev tanımlarıyla eşleştirmez, görevleri 

insanların kabiliyetleri çevresinde tasarlar. Liderin üçüncü adımı bilgi, vizyon, strateji ve yeteneği 

eyleme dönüştürmek olmalıdır. Vizyon ve stratejisini harekete geçirmek için, grubuyla (takımıyla) 

kesintisiz bir müzakere süreci içinde beklentilerini açığa kavuşturur (Casse, 1994, s.48). Aynı 

zamanda yetki ve sorumluluk dağıtır ve izleyicilerini yetiştirir.  

 Liderlik bir boyutuyla “güç” kavramı ve olgusuyla da açıklanır.Lider güç oluşturan, gücü 

yayn, gücü delege eden ve güçleri birleştiren kişidir. Liderlik kişiye diğer insanlar üzerinde güç ihdas 

eder, bu güç ile lider izleyicilerini etkiler; etkileme hususunda haklı olduğuna inanır. Otoritesini 

astlarından alan liderin, izleyicilerin kendisini lider olarak kabul etmesiyle pozisyonunu 

sürdürülebileceği gerçeğini göz ardı etmemesi gerekir. Liderliğin devamı, bu anlayış içinde cereyan 

eden lider-grup etkileşimiyle mümkündür. Liderin grup üyelerine tatmin sağlamaya iktidarı olmalıdır. 

 Lider, önderlik yaptığı grubun güç sembolüdür. Grubun liderin güç ihtiyacını ve yetkisini 

tatmin etmeleri için, liderlik yapan kişinin de, grubun tatmini ve amaçlarını gerçekleştirme isteğini 

dikkate alması gerekir. Ancak bu şekilde organizasyon amaçlarına ulaşmak için grup üyeleri lidere 

destek verirler (Hellrigel, Slocum and Woodmon, 1995, s.351).  

Lider toplum içinde ortaya çıkar, dolayısıyla toplumsal bir aktivitedir. İdari prosedürlerden,  

kağıt sirkülasyonundan veya rutin problem çözme faalyetlerinden ayrıdır. Liderlik dinamik bir 

yükümlülüktür. Diğer insanları etkilemek için güç kullanmayı gerektirir. Bu yolla lider, izleyicilerin, 

emirlerine ve yönlendirmesine razı olup olmadıklarını belirler (Paft, s.478). Aldığı tepkiler karşılıklı 

etkileşimi meydana getirir. Liderin grubu algılaması kadar, belki de daha fazla olarak grup üyelerinin 

lideri algılanması önem taşır. Bu iki yönlü algılama, lider-grup etkileşimini belirleyici bir unsurdur. 

Liderlikte Statü ve Süreç 

Liderlik iki önemli kavram etrafında şekillenir: “Statü” ve “Süreç”. Liderlik bir süreç olmak 

yanında bir statü olarak nitelendirildiğine göre, organizasyonun biçimsel yapısı içinde bulunan 
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yöneticilerin bu statüye dahil oldukları kabul edilebilir. Ancak, pozisyona dayalı bu liderlik yanında 

organizasyonda ortaya çıkan biçimsel olmayan gruplarda da statü ilişkilerinin oluştuğu ve "doğal 

lider"lerin ortaya çıktığı bilinmektedir.  Diğer bir deyişle, etkileyebilme farklılıkları biçimsel olmayan 

sosyal yapılar içinde de geçerlidir. Pozisyona dayalı lider, formel nitelikteki sosyal güç 

dayanaklarından, genellikle organizasyonel olanlarından kaynaklanan etkileyebilme imkanlarına 

sahiptir.  Biçimsel olmayan (informel) grupların liderleri ise grup üyelerinin ihtiyaçlarını en iyi tatmin 

eden birey olarak ortaya çıkar ve etkileyebilme kabiliyeti bu özelliklerinden kaynaklanır. Temeldeki 

bu ayrılık, biçimsel ve biçimsel olmayan gruplarda liderlik sürecini etkilemektedir. Biçimsel liderler 

organizasyonun bir dizi olanaklarından yararlanabilirler. Biçimsel olmayan grubun lideri, salt 

kendisine ve gruba dayanmak zorundadır. Grup amaçlarının oluşturulmasında biçimsel lider, üstleri 

tarafından belirlenen sınırlar çerçevesinde grup amaçlarını belirlerken doğal liderler bu açıdan daha 

özgürdür ve oynadığı rol daha önemlidir. Biçimsel lider hem üstlerine hem de gruba karşı sorumluluk 

taşır ve çelişen amaçlar arasında dengeyi kurmak durumundadır. Doğal liderin sorumluluğu ise 

sadece kendisini lider olarak kabul etmiş gruba karşıdır (Baysal ve Tekarslan, 1996, ss.242-243). 

Gerek biçimsel,  gerekse doğal lider olsun, bu pozisyonda bulunan bir kişi grubuna rehberlik 

edebilmeli ve grubun işlerini kolaylaştırıp, davranışlarını etkileyebilmelidir.  İzleyicileri liderin 

tekliflerini ve fikirlerini çoğu zaman kabul eder ve grubun hedefine ulaşmasında gruba yol 

göstermesini bekler.  

Forsyth (1983), lider ile izleyicileri arasındaki ilişkinin üst üste binen bir ilişki olduğunu,  

Berkawitz (1986) ise bu ilişkinin, grup bağlamı içerisinde düşünülmesi gerekliliğini savunur.  Grup 

içerisinde yüksek mevkide bulunan kişilerin önemli bir özelliği, grupta fikir ve faaliyetleri başlatan 

kişiler olmasıdır. Grup üyelerinin davranışlarını değiştirmede belli bir ölçüde etki sahibidirler. Sosyal 

etki üstüste gelen bir süreç olduğu için lideri karakterize eden özelliğin daha çok gruptaki diğer 

üyeleri etkileyebilmesi olduğu söylenebilir (Broown, 1990-Arkanaç,1995, s.30).  Etkileme ise liderin, 

grup üyelerini iyi tanıması, onların gereksinimlerini, yeteneklerini ve deneyimlerini  göz önünde 

bulundurması ve onlara yakın olabilmesi ile olanaklıdır.  

Organizasyonlarda Lider-Grup Etkileşimi 

Organizasyonlra en olumlu yönde gerçekleşmesi beklenen etkileşim “lider-grup etkileşimidir”. 

Lider-grup etkileşimi sürecinde lider gibi grup üyelerinin, yani izleyicilerin de rolü büyüktür. 

İzleyicilerin kendilerine özgü özellikleri vardır. "İzleyenler liderin emirlerine severek uymazlar. 

Uymayı kendi çıkarlarına görüyorlarsa işleri yapacaklardır. Bu nedenle  birleştirici yaklaşımda  temel 

etmen izleyicilerdir. İzleyenler tecrübesiz, gerekli eğitim ve becerilerden yoksun ve sorumluluk 

almaktan kaçınır durumdaysalar, en etkili liderlik tipi otoriter, göreve dönük davranışlara ağırlık 

verme biçiminde olacaktır (Can, 1994, s.191). Burada lider, algılaması yüksek hisleri kuvvetli, 

öngörü kabiliyeti olan ve eldeki verilere göre davranış geliştirebilen bir kişi olmak durumundadır. 

Liderlerin etkinliği bu şekilde ortaya çıkar.  

 Gerçekte organizasyonun amaçlarını gerçekleştirmek için personel bir araç ise de, personel 

yönünden, organizasyon da, personelin isteklerinin gerçekleştirilmesinde bir araçtır. Onların da 

sorunları,   tutukuları ve ihtiyaçları vardır. Personel sorunlarının çoğu, bu iki görüş arasındaki 

farklılıktan doğar. Etkili çözüm,  organizasyon ile üyelerinin ihtiyaçlarını dengeli bir sentez ile 

uzlaştırmaktan geçer (Tortop, 1992, s.249). Lider,  grupla etkileşiminde bu uzlaştırıcı fonksiyonu 

yerine getirebilmelidir.  

Görülüyor ki, liderlik rolünün oluşması grup etkileşimiyle bir grup süreci dahilinde olmaktadır. 

Liderin nihai davranışa etki eden güçler, özellikle katılmalı yönetimin uygulandığı organizasyon 

tiplerinde farklı şekillerde olmaktadır.  

 Konuyla ilgili araştırmalarıyla tanınan Bales ve Slater 1955'de küçük öğrenci grupları 

üzerinde yaptıkları araştırmada iki lider tipinin (task-göreve yönelik ve socioemotional-çalışana 

yönelik) ortaya çıktığını görmüşlerdir. Yazarlar bazı gruplarda olup, bazılarında olmayan bu iki rol 

farklılığının nedenlerini araştırmışlardır. Her iki yazar ve bu konuya eğilen diğer yazarlar, şu üç 

faktörün önemine ve belirleyiciliğine işaret etmişlerdir:   

a- Grup içindeki uyum (consensus) düzeyi,  

b- Üyelerin gruba ilgisi,   
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c- Grup görevlerinin yerine getirilmesiyle ilgili faaliyetlerin yasallığı (Smith and Peterson, 

1990, s15).  

Organizasyonlarda liderin işi, iyi ilişkiler kurmakla bitmiyor. Lider, grubuyla iyi ilişkiler 

kurmakla kalmayıp grup içi uyumun gerçekleşmesine de yardımcı olmalıdır. İzleyilerine açık ve 

kabul edilebilir hedefler göstermeli, ama aynı zamanda bu hedefler onların bireysel amaçlarıyla zıt 

düşmemelidir. Grup sorumluluğundaki işlerin belli bir çevresinin olması, yasal ve mantıki 

dayanakların varlığı, yetki ve sorumlulukta berraklık sağlanması, grubun performansını direkt 

etkileyen unsurlardır.  

 Grup üyeleri iş tatmini buldukları sürece uyumlu ve başarılı olurlar. "İş tatmini", işin kapsamı 

ve işortamına karşı bireyin olumlu tutumlarının tümü olarak tanımlanır... İş tatmini sağlamayı 

amaçlayan işletme yönetimi hemen her konuda açık olmak zorundadır (Şimşek, 1993, s.40).  

Yönetimin, grup üyeleri nezdindeki temsilcisi olan organizasyon lideri, izleyicilere 

organizasyon amaçlarıyla kendi amaçlarını birleştirebilecek bir zemin oluşturmalı ki onların iş 

tatmini elde etmelerini sağlayabilsin.  Motivasyonun bu konuda önemi büyüktür. Lider, astlarını ödül 

ve ceza araçlarını etkin olarak kullanmak suretiyle olumlu yönde motive edebilir. Grupla etkileşim 

düzeyinin ve niteliğinin organizasyon amaçlarına hizmet edebilmesi, görüldüğü gibi, lider-grup-

organizasyon üçgeninde birçok değişkenin belirlediği bir süreçte gerçekleşiyor. Bu sürecin 

merkezinde lider vardır, ama izleyicilerin nitelikleri,  grubun genel havası ve durumsal faktörler de o 

derecede etkilidir.  

 Hülasa; liderin görevi organizasyonün yönünü belirleyip, kişisel olarak da bunu benimsemek, 

liderliği organizasyon içinde yaygınlaştırmak; iş görenleri harekete geçirmek; bilgi geri beslemesi 

için dinlemek, izlemek ve nihayet organizasyonun mevcut tüm potansiyelini açığa çıkarmaktır 

(Tekstil İşveren Dergisi, 1993, s.40). Lider bütün bunları, grubuyla etkili ve olumlu ilişkiler ve iyi bir 

etkileşim kurmakla baţarabilir.  

 

ORGANİZASYONEL BAŞARININ İKİ ANA EKSENİ: ETKİN LİDER-ETKİN 

ORGANİZASYON  

 Etkinlik Kavramı ve Organizasyonsel Etkinlik 

Konuya tanımlamalarla girilecek olursa; “Organizasyon”; işbölümü, fonksiyonların 

belirlenmesi, yetki ve sorumluluğun kademelenmesi  yoluyla, açıkca belirlenmiş ortak bir  amacın 

gerçeleştirilmesi için belli sayıdaki kişilerin faaliyetlerinin akılcı bir  biçimde koordine edilmesini 

ifade eder. “Etkinlik” (effectiveness) ise, organizasyonsel amaçlara ulaşma yolunda doğru işleri 

yapmak olarak tarif edebilir.  

Bu özlü ifade biraz açılacak olursa, etkinlik, organizasyonün amaçlarını gerçekleştirebilmek 

için kaynaklarını değerlendirerek, çevre ile ilişkileri dikkate alıp, organizasyonün yapısını buna göre 

biçimlendirmeyi anlatır. Organizasyonsel faaliyetlerin sonuçlarının istenileni sağlaması, 

organizasyonsel etkinliğin diğer bir ifadesidir. 

 Klasik organizasyon kavramlarında etkinliği tanımlamak için "kar maksimizasyonu" 

"tatminkar bir hizmet sağlamak", "yüksek verimlilik" ve "işgörenin yürek gücünün yüksek olması" 

gibi ölçütler kullanılıyordu.  

Ancak yapılan araştırmalarla bazı gerçeklerin su yüzüne çıkması, bu ölçütleri yetersiz kılmıştır. 

Etkinlik ölçütü olarak yalnızca kar ve iyi hizmet kabul ediliyorsa, görünüşte rasyonel olan 

organizasyonlerin etkin olmadığı farkedilmiştir. Ayrıca organizasyonlerin bazı hallerde birbiriyle 

çelişen çok yönlü amaçlara sahip olduğu ve çok yönlü fonksiyonları yürüttükleri görülmüştür.  

Etkinlik kavramını sistem yaklaşımıyla ölçmek bu bakımdan yararlı olabilir. Her sistemin çok 

yönlü fonksiyonları bulunduğu ve önceden kestirilemeyen bazı girdiler üreten bir çevre içinde 

yaşadığı düşünülürse, sistemin etkinliği şöyle tanımlanabilir: Hayatını sürdürme, adapte olma, 

eksiklerini tamamlama ve büyüme kapasitesidir. Organizasyonlerin değişikliklere adapte olabilen 

sorun çözücü organik yapılar olarak kabul edilmesi halinde, etkinlik konusunda bazı ilkelere ulaţmak 

mümkündür.  
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 W.G. Bennis, organizasyonsel etkinliği ölçmek için tek bir ölçümün yeterli olmadığından 

hareketle, organizasyonel sağlık ve sağlamlık için aşağıdaki üç sağlık ölçüsünü ortaya atmıştır 

(Schein, 1980, ss.121-122) :  

 a- Çevreye uyabilme: Değişen çevresel isteklere esnek bir şekilde tepkide bulunma ve  

sorunları çözme yeteneği. 

 b- Benlik duygusu: Organizasyonün, kendisinin ne olduğu, ne gibi hedefleri bulunduğu ve 

neler yapacağı yolundaki bilgi ve sezileri. 

 c- Gerçeği test etme kapasitesi: Bilhassa organizasyonün işlemesi bakımından önem taşıyan 

çevrenin özelliklerini doğru olarak araştırma, algılama ve yorumlama yeteneği. 

 Modern yönetim yaklaşımlarından “Durumsallık Yaklaşımının” da öngördüğü gibi, 

organizasyonlerin etkin olabilmeleri için çevrelerine,  teknolojilerine ve personellerinin 

gerekesinimlerine yanıt verebilecek yapılar geliştirmelidir. Bunun yanısıra, organizasyonlerin 

etkinliğini (başarımlarını) etkileyebilecek yönetim biçimlerini, organizasyonün konumu ve kültürel 

ortam gibi diğer önemli durumsallık özelliği taşıyan değişkenler de vardır. Yönetsel davranışın 

organizasyon yapısı üzerinde etkisi vardır. Yönetsel davranışın etkilediği ve belirlediği organizasyon 

yapısının da, organizasyon etkinliği üzerinde doğrudan etkisi sözkonusudur. Dolayısıyla, 

organizasyon yapılarıyla yönetim biçimlerinin uygun bileşimlerinin organizasyonsel etkinliğini 

tahmin etmede en az teknoloji, çevre, irilik gibi etkenler  kadar etkili oldukları ileri sürülebilir 

(Barbato ve Aldemir, 1983, s.121, s.130). 

  Yönetim biçimi ve bunun etkilediği organizasyon yapısını, organizasyonteki liderin; yönetim 

tarzı, davranış ve tutumları ile organizasyonsel kararlarının belirlediği bilinen bir gerçektir.  

Organizasyon kültürü, organizasyonün formel düzeni, işin niteliği, organizasyon iklimi gibi 

faktörlerle, çalışanların performansını organizasyonsel faaliyetlerin başarısını ve organizasyonsel 

etkinliğini değerlendirilirken bu yüzden liderliğin ve yönetim tarzının ayrı bir  ağırlığı vardır.  

 Organizasyonteki yeni düzenlemelerde birinci önemli olan liderdir. Gelişmeyi o ateşler; 

teknoloji, etkinlik ve karlılık uzun dönemli planları içerir. Bunları biraraya getirip organizasyonün 

amacına hizmet ettirecek olan liderdir (Hampton, Summer and Webber, 1968, s.496).  

Çağımızdaki hızlı değişime ayak uydurmak için gerçek köklü değişiklikler yapılması 

gerekmekte, bunda da liderlik ön plana çıkmaktadır, çünkü yöneticilerin düşüncelerini harekete 

geçirmeden bunun başarılması zor görünüyor.  

Etkin Lider-Etkin Organizasyon İlişkisi 

Modern zamanların endüstriyel ilişkilerde ve organizasyonsel faaliyetlerde insan emeği 

değerini maddi unsurlara, gelişmiş teknolojilere karşı yitirmemiş, aksine üstünlüğü kabul ettirmiştir. 

Sevk ve idare yeteneğinden yoksun yöneticilerin işbaşında olduğu modern işletmeler ve kuruluşlar 

en ileri düzeyde üretim araçlarına,  yetişmiş iş gücüne sahip olsalar bile verimli, üretken bir ortama 

erişememektedirler. Çağdaş dünyada benimsenen bir ilke olarak, ekonomik bir faaliyetin başarıya 

ulaşmasında sermaye, tesis, makina ve işgücünün olduğu kadar, sevk ve idarenin katkısı tartışmasız 

kabul edilmektedir (Ağralı, 1994, s.4).  

Etkinlik ile liderlik arasında sıkı bir bağ olduğu geçmişte ve bugünde yaşanan ve yaşanmış çok 

sayıdaki organizasayon deneyiminde kendini göstermiştir. Sonuçlar yöneticilerin ya da liderlik 

niteliklerine sahip yöneticinin, organizasyonlerin etkinliğindeki rolü böylelikle kendini kabul 

ettirmektedir. Gerçekte Schein'ın da söylediği gibi "organizasyonsel performansın bütün yükü 

yönetimin omuzlarındadır. (Schein, 1980, s.60)" Yönetim işlevinin başarılı bir biçimde 

gerekleştirilmesi her şeyden önce yöneticilerin başarısına bağlıdır. Bu nedenle yönetimde aranan 

özellikler kadar yöneticide bulunması gereken niteliklere de önem  vermek gerekir. Canlı bir 

organizma olan organizasyonlerin beyni konumundaki liderler (veya yöneticiler) organizasyonün 

geleceğini ilgilendiren en önemli kararları alır, politika ve statejilerini oluşturur, çalışma düzenini ve 

iş akışını sağlar, iş görenleri denetler, uyum içinde çalışmalarını temin eder ve onların yetişmesine 

yardımcı olur. Bu derece önemli işlevleri bulunan liderin kuşkusuz birçok nitelik ve yetenekleri 

kişiliğinde toplaması gerekir (Onal, 1995, s.143). Liderin etkinliği, organizasyonün etkinliğini 

belirleyici unsurlardan biri, belki de en önemlisidir. Başarısız ve etkin olamayan bir liderin yönettiği 
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organizasyonte diğer şartlar yerine getirilmiş olsa da etkinlik elde edilemez. Hiç bir organizasyon, 

liderinin başarı derecesinden daha yukarılarda bir başarıya ulaşmış değildir.  

 Etkin bir organizasyon, iyi bir liderlik ve iyi bir üyelik kavramlarıyla içiçe durumdadır. Zira 

liderlik,  özellikle organizasyon içinde oluşan ve gelişen bir fonksiyondur. Liderin esas etkisi, grup 

veya organizasyon üyelerinin onu kabullenişi ile başlar ve kurulan iyi bir etkileşim zemininde devam 

eder. Gerek grup üyesi bireyler ve gerekse formel lider, grubun amaçlarına ulaşmasına hizmet 

etmekle yükümlüdürler. ''Leadership in Administration'' adlı eserinde P. Selznick, liderliği, özellikle 

ana amaçları belirleme, organizasyonün benlik duygusunu geliştirmesine yardımcı olacak norm ve 

değerleri tanımlama açısından, sistem ile çevresi arasındaki ilişkileri ayarlayan bir sorumluluk olarak 

görmüştür. Genellikle organizasyonlerin üst yöneticilerinin üstlendiği liderlik fonksiyonu, bu 

yönüyle hayati bir önem taşımaktadır (Schein, 1980, s.133).  

Lider bu sorumluluğunu,  Baird, James ve Mahon'un,  ''Management Functions and 

Responsibilites'' başlıklı kitabında gösterildiği gibi (Baird, Post and Mahon, s.60) problemi anlama, 

tercih yapma, karar alma ve  problemi çözme aşamalarında üstlendiği rollerle yerine getirir. Lider bu 

fonksiyonlarda ne kadar etkinlik gösterirse, organizasyonsel işleyişe ve etkinliğe o denli katkıda 

bulunmuş olur.  

 Peters ve Waterman başarılı organizasyonların kuruluş ve büyümelerinde güçlü liderlerin 

oynadığı rolü şöyle vurguluyorlar: "İncelediğimiz birçok başarılı firma temel karekterini, özelliği olan 

bir liderin liderliğinde oluşturmuştur." Araştırmacıların "mükemmel" diye tanımladıkları en başarılı 

Amerikan şirketlerinin özellikle kuruluş dönemlerinde liderlik niteliklerini hazi güçlü bir şahsiyet 

tarafından yönetildiklerinin ve şirketlerin başarısında bu liderlerin çok önemli katkıları olduğu 

görülür (Kozlu, 1986, s.77). Organizasyonün etkin olması görüldüğü üzere en çok organizasyon 

liderinin etkinliğine bağlıdır. Bu konuda yapılan araştırmalar bu yargıyı doğrulamaktadır. Özellikle 

liderin yeterlilik düzeyi onun etkinliğinde birinci planda gelir.  

 Bu alanda birçok ampirik araştırma gerçekleştirilmiştir. Örnek olarak Tesas Teknoloji 

Üniversitesinden Robert T. Justis'in öğrenciler üzerinde yaptığı (Indiana Üniversitesindeki) bir alan 

araştırması, lider-astlar-başarı arasındaki ilişkilileri iyi bir şekilde ortaya koymaktadır. Deneysel 

çalışmanın sonuçları göstermiştir ki, organizasyon başarısında etkili olan liderlik etkinliğin seviyesi, 

büyük ölçüde liderin görev ve yeterliliğinin izleyicilerce algılanması, astların liderin kendilerini 

ödüllendirme husundaki algıları ve bu ikisinin karşılıklı etkileşimi sonucu belirlenir. Ulaşılan sonuca 

göre, liderin görev konusundaki yeterliliğinin yüksek düzeyde algılanması (liderin işinin ehli olarak 

görülmesi), izleyicilerin kendi davranışlarını geliştirmede olumlu etki yapmıştır. Lider görevlerini 

yaparken yetersiz ve etkisiz görülürse,  o zaman izleyicileri yönlendirmesi, motive etmesi zorlaşır. 

Bu araştırmada liderin etkinliği konusunda, liderin yeterliliğinin etkili olduğu hipotezi böylece 

ispatlanmıştır (Justis, 1975, s.166). Kuşku yok ki, fonksiyonlarını yeterli düzeyde yerine getiremeyen, 

astlarını yönlendiremeyen ve organizasyonsel bütünlüğünü ouşturamayan lider, etkinlikten uzaktır ve 

onun bu negatif durumu organizasyonün başarısız olması sonucunu getirir. Liderler, 

organizasyonlarda sonuca tesir eden başlıca unsurlardan biri, hatta birincisidir.  

Etkin Liderlerin Nitelikleri 

Etkin olarak nitelendirilebilecek lider hususunda bazı özellikler ve kriterler araştırılagelmiştir. 

Teorisyenler ve araştırıcılar farklı alanlarda ve değişik bakış açılarıyla yaptıkları çalışmalarda küçük 

ayırımlar dışında birbirine yakın faktörler bulmuşlardır. H. Gardner etkili lider konusunu araştıran ve 

daha çok politik yönleri olan öncü kişileri gözlemleyen yazarlardan biridir.  

H. Gardner’a göre etkili liderlerde şu dört faktör birarada bulunur (Bennis, 1986, s.155): 

 a- Dinleyici ve izleyicilerle iyi bir bağ kurmak. 

 b- İzleyicilerle hem çok yakın olmak, hem de onların dışında kalarak ahenkli biçimde onları 

yönetmek. 

 c- Söyledikleriyle yaptıklarının bir olması, tutarlı davranışlar sergilemesi. 

 d- Tatlı-sert olmak (kaba güç kullanmadan emir ve kumanda edebilmek). 

 Organizasyonu ve üyelerini bütünüyle yöneten ve yönlendiren liderlerden her durumda etkin 

olmaları beklenmektedir. Bir liderin etkinliği durumdan duruma değişir. Bir sahada lider olan bir 

kimsenin, diğerinde liderlik rolü üstlenemeyeceğini Etzioni (1969, s.71) açık bir biçimde dile 
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getirmiştir. Bir futbol kaptanının siyasal bakımdan en çok nüfuza sahip bir öğrenci olması gerekmez. 

Bunun için birinin lider olduğu söyleniyorsa, hangi alanda olduğu, ne gibi durumlarda bu fonksiyonu 

ifa edebildiğini belirtmek gerekir. Burası çok önemlidir. Organizasyon yapısı, liderin yetkileri ve 

izleyicilerle ilişkilerini inceleyen ve bu üç değişkeni temel alan ve bunların liderin davranışlarna (ve 

başarısına)  etkisini araştıran Fiedler'in durumsallık modeli de, lider etkinliğine bu açıdan bakar.  

 Bir önemli çalışma da Fiedler’in yaptığı araştırmalardır. Bu araştırmalarda bir liderin en üstün 

grup başarısını ya da etkinliğini sağlayabilmek için üç değişkenin karmaşık kombinasyonunda hangi 

tutumu kullanması gerektiğini incelmiştir. Temel olarak ''göreve'' veya ''işgörene yönelik'' davranış 

biçimlerinden biri her durum ve koşulda lideri etkin kılamamaktadır. Lider, her yeni durumda 

etkinliği için,  işgörene olan tutumunu değiştirmektedir. Aynı tarz liderlik davranışı, liderin ve 

dolayısıyla grubun başarısını sağlayamamaktadır. William J. Reddin de görev boyutu ile ilişki boyutu 

çizgisinde açıklanan bu ilişkiye "etkenlik" boyutunu da ilave ederek çeşitli davranış tiplerinin duruma 

bağlı olarak etkin veya etkisiz olabileceğini göstermeye çalışmıştır. Şu halde her şart ve ortamda etkin 

olacak bir tek lider davranış biçimi (tipi) kesinlikle olamaz (Eren, 1993, s.302, s.304). 

 Liderlerin davranışları tek tip bir skalaya oturtulamaz. Onlar değişik durumlar altında kendi 

kişiliğine göre farklı davranışlarda bulunurlar. Lider olarak görülen kişinin farklılığı zaten buradadır;  

öngörülmeyen değişmelerde ve farklı koşullarda ve ortamda etkinliğini koruyabilmektedir. Bu ise, 

liderin sadece bir çeşit eğilimle, bir tek davranış kalıbıyla (görev ya da insan odaklı) başaramayacağı 

kadar hassa bir denge demektir. Lider, yöneltme ve kontrol rolünü duruma göre yeniden 

belirleyebilmelidir. Herbert G. Hicks'in ifadesiyle (1979, s.209), çevre, ortam ve birey potansiyelinin 

değerlendirilmesini sağlarken, lider niteliklerine sahip yönetici,  çalışanların davranışlarını  hem  

kendilerinin, hem de organizasyonün amaçlarını gerçekleştirecek bir biçimde yöneltmeli ve kontrol 

etmelidir.  

 Liderlik ve cinsiyet ilişkisi konun önemli boyutlarından bir diğeridir. Lider kişiliği ve kimliği, 

seçeceği davranış tarzlarının ortaya koyduğuna göre, bu aşamada kadın ve erkek liderlerin farklılığına 

da değinmek yerinde olacaktır. Liderlik konusunda cinsiyet ayrımı, özellikle A.B.D'de hem sanayi, 

hem de hükümet  kadrolarında bayanların artan bir şekilde göreve gelmeleri sonucu önem 

kazanmıştır. Amerikan özel ve kamu sektörü, kültürel normlar, toplumsal beklentiler ve diğer 

etkilerden dolayı yönetim alanında tektir ve benzersiz bir örnek teşkil eder. Toplumsal beklentiler, 

belirli rol kalıpları (cinsiyet rol normları) hem kadınların, hem de erkeklerin kişiliksel davranış 

kalıplarının gelişmesinde etkili olurlar. Liderlik pozisyonunda yer olan bir kadın, erkek 

meslektaşlarından daha iyi liderlik davranışları sergileyebilir, böylece davranışlar toplumsal 

beklentilere daha uygun olabilir. Omaha Üniversitesinden J.B. Chapman, gerçekleştirdiği bir 

araştırmada, kadınların ve erkeklerin liderlik davranışlarında farklılıklar olmasına rağmen, özde 

önemli ayırımların olmadığını tespit etmiştir.  Önemli bir bulgu da, kadın liderlerin erkeklere nazaran 

daha az görev eğilimli çalışmalarıdır. Yani onlar, insan ilişkilerini nispeten daha fazla 

önemsemektedirler. Ancak kadınlar, geleneksel olarak erkeklere ait alanlarda mücadele 

verdiklerinde, görev boyutunu ön planda tutmaktadırlar (Chapman, 1975, 1975, s.649).  

Massachusetts Üniversitesinde görevli olan Kathryn M. Bartol benzer içerikli bir çalışmayı 

yapmıştır. Onun bulduğu sonuçlar, erkek liderin, erkek-kadın karışık grupta değil, sadece erkeklerden 

oluşan grubun iş doyumu ve performansları üzerinde daha etkili olduklarını göstermiştir. Bir de, 

erkeklerin yüksek otoriteli kadınlarla çalışmaktan daha çok hoşlandıkları, otoritesi düşük olan kadın 

liderlerle çalışmaktan aynı hazzı almadıkları şeklinde ilginç bir sonuç da elde edilmiştir (Bartol, 1974, 

s.232). 

 Kısacası liderlikle ilgili bu anlatımdan iki önemli sonuç ortaya çıkmaktadır. Bunlar: 

 a- Organizasyonün etkinliğinde liderin etkinliğinin birinci derecede önemli olması, 

 b- Liderin etkinliğinin durumdan duruma değişmesi,  her şart ve ortamda etkin olan liderle 

karşılaşılmamasıdır.  

 Görülüyor ki liderlik etkinliğinde,  onun kişilik özellikleri, davranış biçimleri, organizasyon 

yapısı, liderin yetki ve sorumlulukları ile izleyicilerin özellikleri ayrı ayrı önemli faktörleri oluşturur. 

Organizasyon kültürü, çevresel değişkenler, toplumsal koşullar etkinliğin diğer belirleyici 

unsurlarıdır. Liderlik makamında (konumunda) bulunan bir kişi,  hangi tür ortamlarda hangi davranış 
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ve tutumların geçerli ve etkili olabileceğini kestirebilmeli ve astlarıyla bütünleşerek onları 

organizasyonün amaçlarını gerçekleştirme yolunda motive edebilmelidir. Görev boyutlu çalışmanın 

gerçekleşebileceği bir iş ortamında bile insan unsuru kesinlikle göz ardı edilmemelidir. Messick ve 

Bazerman bu husuta ţöyle demektedir (Messick and Bazerman, 1986, s.17):  

Ben merkezli ve kalıpçı yargısal düşünen ve hareket eden liderler, en iyi iş görenlere ve 

izleyicilere sahip olsalar bile başarısız görünürler. İnsanı ve görevi, geçmişi, mevcut durumu ve 

geleceği, organizasyonsel ve kişisel (grupsal) amaçları bir arada gören ve bunları en iyi şekilde 

değerlendiren geniş bir bakış açısı, etkin liderliğin kapısını açan değerli bir anahtardır. Lider 

toplumsal gerçekleri bilmeli ve ileriyi görmelidir. Bilmelidir ki, yönettiği kişiler ve organizasyon, 

büyük ölçüde kendi başarı ve etkinliği oranında amaçlarına ulaşabilecektir.  

 

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 

Yirminci ve yirmi birinci yüzyıllarda insanoğlu, hiç bir çağda olmadığı kadar hızlı ve kapsamlı 

bir değişim ile  ekonomik, toplumsal ve teknolojik  gelişmeler yaşamaktadır. Özellikle yüzyılın 

sonlarında  bu, çok  daha süratli ve  derinden  hissedilmektedir. Organizasyonlerin böyle bir ortamda 

rekabet edebilmeleri, amaçlarına ulaşmaları ve varlıklarını sürdürmeleri her geçen gün daha da 

zorlaşmaktadır. Artık organizasyonler için hayatta kalabilmek ve gelişmek, etkin olmak, esnek ama  

güçlü bir yapıya  sahip  bulunmakla olanaklı görülmektedir.  

 Bu bilimsel çalışmada da ortaya konulduğu gibi, organizasyonsel etkinliğin şartlarından biri, 

belki de en başta geleni organizasyon liderinin etkinliğidir. Organizasyonler, ancak liderlerinin 

başarısı oranında amaçlarına ulaşabilir. Liderler ise bunu, organizasyonsel amaçlarla birey ve grup 

amaçlarına uygun bir zeminde birleştirdikleri ölçüde başarabilirler.  Organizasyonsel ve bireysel 

yapıları bir arada değerlendirip,  izleyicilerini etkili bir biçimde motive edemeyen ve 

yönlendiremeyen liderlerin etkin olabilmesi ve liderlik yaptıkları organizasyon ya da grubu etkin 

kılabilmeleri oldukça  zordur.  

 Etkin liderlik,  günümüzde, değişim ve yeniliğe açık olabilmek, farklı ortam ve durumlara ve 

gelişen koşullara göre etkili bir yönetim tarzı uygulanmakla doğru orantılıdır. “Transformasyonel” 

olarak adlandırılan “dönüşümcü” ve “geleceğe bakan” (vizyoner lider) liderlerin daha etkili oldukları 

araştırmalar sonucu ortaya çıkarılmıştır. Organizasyonteki çatışan değerleri ve çevresel değişimleri 

iyi görüp, bunları en iyi biçimde yöneten ve hedeflere tüm organizasyon bileşenlerni maksimum 

derece yönlendiren liderler, bu rekabet ve değişim çağında etkin olabileceklerdir. Şüphesiz ki liderin 

etkinliği beraberinde organizasyonün etkinliğini getirecektir.  

Sonuç olarak,  organizasyon amaçlarına ulaşmada liderin fonksiyonları kadar önemli bir başka 

fonksiyon olmadığını söylemek yanlış olmayacaktır. Bu sonucun en güzel açılımı, -bir organizasyon 

gereken bütün unsurları sağlamış olsa da,  etkin bir lider tarafından yönetilmedikçe başarıya 

ulaşamaz,  amaçlarını elde edemez- ifadesinde anlamını bulmaktadır. 
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ENERJİ COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR İNCELEME: SİMAV (KÜTAHYA) 

JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ  

 

Doç. Dr. Erol KAPLUHAN 

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü 

 

ÖZET. Günümüzde enerji ihtiyacının büyük bir kısmı fosil kaynaklı enerji ürünleriyle 

karşılanmaktadır. Mevcut tükenebilir, fosil enerji kaynaklarındaki azalma ve bazı kaynakların yol 

açtığı çevresel sorunlar, yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarını gündeme getirmiştir. Jeotermal 

enerji de bu kaynaklar arasında yenilenebilir, çevreci ve dışa bağımlı olmadan kullanılabilecek bir 

kaynak olarak ön plana çıkmaktadır. Jeotermal enerjinin yenilenebilir olması, çevreye zarar 

vermemesi, kullanma alanlarının çok geniş olması, ilk yatırım maliyetleri dışında uzun süre masraf 

çıkartmaması ve yerel bir kaynağımız olması başlıca avantajları ve özellikleridir.     

Enerji talebindeki hızlı artışın karşılanması için, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması 

yararlı olacaktır. Yenilenebilir enerji kaynaklarından olan jeotermal enerji kaynağı bakımından 

ülkemiz, AlpHimalaya kuşağı üzerinde yer aldığından oldukça yüksek jeotermal potansiyele sahip 

olan bir ülkedir. Kütahya/Simav İlçesinde Eynal, Çitgöl ve Naşa jeotermal enerji sahaları 

bulunmaktadır.  Bu çalışmada; büyük bölümü jeotermal enerji ile ısıtılan Kütahya ili Simav 

ilçesindeki bölgesel ısıtma sistemi incelenmiş, çevresel etkilerinin değerlendirilmesi yapılmış ve 

sistem için faydalı olacak yenilikler üzerinde durulmuştur. 

Anahtar kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Jeotermal Enerji, Elektrik Üretimi, Konut Isıtımı, 

Çevresel Etkiler. 

 

A RESEARCH IN THE FIELD OF ENERGY GEOGRAPHY: SİMAV (KÜTAHYA) 

GEOTHERMAL ENERGY POTENTİAL 

 

ABSTRACT. Nowadays, the most important part of the energy necessity has been supplied 

from the fossil source. New, renewable energy sources and environmental energy sources have 

become a current issue, due to the existing expendable decrease in fossil energy sources and 

environmental problems which are caused from different reasons. Geothermal energy has also been 

a local source within these sources; as it is renewable, friendly and that can be used independently 

from other countries. Renewability, harmlessness for the environment, very wide manipulation areas, 

hasn’t got any expenses for a long time except from the first investment costs and also our local 

source are the main advantages and characteristics of the geothermal energy.       

From renewable energy sources in terms of geothermal energy resources in our country, is 

located on the Alpine-Himalayan belt is a country with relatively high geothermal potential. There 

are Eynal, Çitgöl and Naşa geothermal energy fields in Kütahya/Simav District.  In this study; local 

heating system in Simav, which has been heated by geothermal energy, has been researched, 

evaluation of the environmental effects has been studied and renovations for the heating system has 

also been mentioned. 

Keywords: Renewable Energy, Geothermal Energy, Electricity Generation, Residential 

Heating,  Environmental Effects. 

 

GİRİŞ 

Bilindiği gibi fosil yakıtların kısıtlı, pahalı ve kirletici olması, kentsel yaşamda insan konforu, 

finansman ve enerji kaynaklarının rasyonel kullanımı arasında uzlaştırıcı bir seçim yapma 

zorunluluğunu getirmektedir. İşte bu aşamada jeotermal enerjinin özel bir yeri vardır. Jeotermal enerji 

üretim maliyeti, diğer enerji kaynaklarına oranla düşüktür. Bu maliyet, bütünleşmiş kullanımlar söz 

konusu olduğunda daha da düşmektedir (DPT: 2001: 2). 

Jeotermal enerji tükenmeyen ve yenilenebilen bir enerji kaynağıdır. Jeotermal akışkanı 

oluşturan sular meteorik kökenli oldukları için yer altındaki rezervuar kayaları sürekli beslenmekte, 
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beslenmenin üzerinde kullanım olmadıkça bu kayaların tükenmesi söz konusu olmamaktadır (MTA, 

1996: 1). 

Jeotermal kaynak kısaca yer ısısı olup, yerkabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının 

oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su, buhar ve gazlardır. Ülkemizde genellikle konut ısıtımında 

kullanılmaktadır. Yenilenebilir enerjinin bir alt başlığıdır. Yenilenebilir enerji, 1973 petrol krizinden 

sonra dünya ülkeleri enerji alanında o döneme kadar kullanılan enerjilerin rezervlerinin bir gün 

bitebileceğini fark ettiler. Bunun üzerine ülkeler alternatif bir enerji arayışına girişmişlerdir. 

Böylelikle yenilenebilir enerjinin önemi ortaya çıkmıştır. Sonrasında izlenen süreçlerde yenilenebilir 

enerjinin hem ülke ekonomisine hem de kolay ulaşılabileceği için tercih edilen bir saha olmuştur. 

Ayrıca yenilenebilir enerji olası bir ambargo uygulamasın da bir ülkeyi enerji açısından etkisini en 

aza indirgemektedir. 1970’li yılların sonlarına doğru Ozan tabakasının delinmesi üzerine 

yenilenebilir enerjiler üzerine çalışmalar daha da artmıştır. Kyoto Protokolü imzalanması üzerine 

ülkeler karbon salınımını minimize etmek için yenilenebilir enerji üzerine araştırmalar ve yatırımlara 

ülkeler ve şirketler tarafından eğilim artmıştır. 

Ülkemizde enerji üretimi ve tüketimi arasında hızla büyüyen fark kısıtlı kaynaklarla, 

sanayileşmenin ve artan nüfusun enerji ihtiyacı hasebi ile bir önleme ihtiyaç olmuştur. Elimizdeki 

enerji kaynaklarını kullanır iken daha dikkatli ve en verimli şekilde kullanmamız gerekir bir vaziyet 

hâsıl olmuştur. Bu durumda en etkili önlemlerden birisi olan yenilenebilir enerji ihtiyacına bir çözüm 

olması beklenmektedir. Kayaçlar içinde biriken ısı akışkan bir vaziyette yol alarak rezervuarlarda 

depolanması sonucunda sıcak su, su buharı, kızgın kuru kayalar ve kuru buhar yapay kanallar ile elde 

edilen enerjiye jeotermal enerji denilir. Dünyada jeotermal enerji kurulu gücü 9.700 MW, yıllık 

üretim 80 milyar kWh olup, jeotermal enerjiden elektrik üretiminde ilk 5 ülke; ABD, Filipinler, 

Meksika, Endonezya ve İtalya şeklindedir. Elektrik dışı kullanım ise 33.000 MW'tır. Dünya'da 

jeotermal ısı ve kaplıca uygulamalarındaki ilk 5 ülke ise Çin, Japonya, ABD, İzlanda ve Türkiye'dir. 

Türkiye, Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer aldığından oldukça yüksek jeotermal potansiyele sahip 

olan bir ülkedir. Ülkemizin jeotermal potansiyeli 31.500 MW'tır. Ülkemizde potansiyel oluşturan 

alanlar Batı Anadolu'da (%77,9) yoğunlaşmıştır. Bugüne kadar potansiyelin %13'ü (4.000 MW) 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının kuruluşu olan MTA tarafından kullanıma hazır hale 

getirilmiştir (Kozak, 2016: 34).  

 

SİMAV JEOTERMAL ENERJİ POTANSİYELİ VE KULLANIMI 

Türkiye’nin batısında yer alan Simav 1687 km² lik bir yüz ölçümüne ve 47 kişi/km² lik bir nüfus 

yoğunluğuna sahiptir Simav ise Ege bölgesinin İç Batı Anadolu bölümünde Simav dağlarının 

eteğinde kurulu, Kütahya iline bağlı ve il merkezinin 147 kilometre güneybatısında yer alan 

bir ilçedir. Simav'ın; Dursunbey Sındırgı (Balıkesir), Selendi Demirci (Manisa), Emet Tavşanlı, 

Gediz Hisarcık Şaphane ve Pazarlar ilçeleriyle sınırları bulunmaktadır. Simav, Kütahya ilinin 

yeryüzü şekilleri özelliklerini taşıyan tipik bir bölgesidir. İlin diğer bölgesi İç Anadolu karakteri 

göstermesine karşın Simav, dağ ve ovaların yerleşimi bakımından tam bir Ege bölgesi 

görünümündedir. Denizden yüksekliği 800 m’dir. Yörede iklim Ege, Marmara ve İç Anadolu 

iklimlerinin ortak özelliğini taşır. Simav'da ılıman bir iklim hüküm sürmektedir (Harita 1; 

Mollahüseyinoğlu vd. 2005: 384).  

Simav Jeotermal Sahası, Simav şehir merkezinin yaklaşık 4-5 km kuzeyinde yer almaktadır. 

Çok fazla sayıda sıcak su kaynağı bulunan sahadaki kaynaklar, başlıca 2 alanda toplanmıştır. Bu 

alanlardan Eynal Bölgesi, Simav şehir merkezinin yaklaşık 4 km kuzeyinde yer alırken, Çitgöl-Naşa 

Bölgesi’nde bulunan Çitgöl kaynakları Eynal’ın yaklaşık 3 km batısında, Naşa kaynakları ise 3 km 

kuzeybatısında bulunmaktadır. 

Bölgedeki sondaj çalışmaları 1985 yılında MTA tarafından başlatılmıştır. MTA, bölgede çeşitli 

amaçlarla araştırma ve üretim sondajları yapmıştır. Bölgede şu an aktif olarak Eynal kaplıcalarında 3 

(E-1, E-2 ve E-3) ve Çitgöl-Naşa kaplıcalarında 3 tane (Ç-1, Ç-2 ve N-1) olmak üzere toplam 6 

hidrotermal arama ve üretim kuyusu bulunmaktadır. Bu kuyulara ek olarak, daha sonra Simav Kent 

Isıtma Projesi kapsamında Eynal’ın güneyine 2 tane derin arama ve üretim sondajı (EJ-1 ve EJ-2) 

daha gerçekleştirilmiştir. 
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Simav sahasındaki kuyuların derinlikleri 65.8 m (E-1) ile 958 m (EJ-2) arasında, ölçülen kuyu 

dibi sıcaklıkları ise 105.1 0 C (Ç-1) ile 162.47 0 C (EJ-1) arasında değişmektedir. E-1 ve Ç-1 kuyuları 

dışındaki kuyularda rezervuar kayacı olarak karşılaşılan kaya birimi Simav Metamorfitleri’dir. E-1 

ve Ç-1 kuyularında rezervuar kayacı olarak karşılaşılan kaya birimi ise Naşa Bazaltı’ dır (Tablo 2.1). 

Sahadaki üretim debisi en düşük kuyular E-4, N-1 ve açılan en derin kuyu olan EJ-2 (958 m)’dir. 

Bunun nedeni, bu kuyularda rezervuar kayacı olarak görülen Simav Metamorfitleri’nin yeterince 

kırık yoğunluğu olmayan hemen hemen geçirimsiz zonlarının bulunmasıdır (Palabıyık, 2006: 19). 

Jeotermal enerji ile merkezi ısıtma sisteminin başlangıcı 1985 yılından sonra Eynal 

Kaplıcalarında Belediye ve Özel İdarenin desteği ile MTA Genel Müdürlüğü'ne açtırılan sıcak su 

kuyularından yüksek sıcaklık derecesi ve yüksek akışkan debisinde sıcak su alınması ile Eynal 

Kaplıcalarındaki otel ve motellerde Türkiye’de ilk defa jeotermal enerji ile ısınma sağlanmıştır. 

 

 
Harita 1: Simav Lokasyon Haritası 

 

 
Harita 2: Simav Jeotermal Çıkış Yerlerinin Haritası 
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Eynal, Naşa ve Çitgöl bölgelerinden oluşan Simav jeotermal alanı Simav grabeninin güneyinde 

yer alır. Simav jeotermal alanındaki mevcut kaynaklardan kaplıca turizminin yanında, merkezi ısıtma 

ve sera tarımcılığı da yapılmaktadır. Simav-Eynal jeotermal sahasında bulunan kaynakların sıcak su 

debisi, Simav'da önemli bir jeotermal kompleks kurmaya elverişlidir (Arslan vd., 2006a: 22-23). 

Simav jeotermal sahası, Türkiye’nin önemli 15 jeotermal sahasından biridir. Harita 2’de Eynal, 

Naşa ve Çitgöl sahalarından oluşan Simav jeotermal alanı görülmektedir. İlçedeki 3 adet Jeotermal 

çıkış yeri gösterilmektedir. Simav bölgesi jeotermal enerji kaynaklarının özellikleri dikkate alınarak 

bölgede yetiştirilen ürünlerin soğuk depolama ihtiyacını karşılamak amacıyla ucuz ve çevre dostu 

olan jeotermal enerji kaynağı ile gıda soğutma tasarımı yapılmıştır.  

Jeotermal sahada kuyulara ait sıcaklıklar 42-162 oC arasında değişirken, debi değerleri 0,25-80 

kg/s arasında değişmektedir. Simav jeotermal alanındaki mevcut kaynaklardan kaplıca turizminin 

yanında, merkezi ısıtma ve seracılık da yapılmaktadır. Simav-Eynal jeotermal sahasında bulunan bu 

kaynakların sıcaklık ve debi değerleri dikkate alındığında, Simav’da önemli bir jeotermal kompleks 

kurmaya elverişli olduğunu göstermektedir (Arslan vd., 2006b; Arslan vd., 2006c). 

Jeotermal kaynaklar ile elektrik enerjisi üretimi yapılabilmektedir. Merkezi ısıtma, konut 

ısıtımı, soğutma, sera ısıtması vb. yapılır. Endüstriyel amaçlı kullanım, süreç ısısı temini, kurutma 

vb. ile kimyasal madde ve mineral üretimi, karbondioksit, gübre, lityum, ağır su, hidrojen vb. 

alanlarda kullanımı gerçekleştirilir. Mineralli su olarak içilerek kullanımı ve kaplıca amaçlı kullanım 

(termal turizm), düşük sıcaklıklarda (30 °C) kültür balıkçılığı vb. alanlarda faydalanılmaktadır 

(http://www.jeotermaldernegi.org.tr/sayfalar-Jeotermal-Enerji-Nedir-, 2022). 

Konut ısıtılmasında jeotermal enerji kullanılmasında, sistemin çalışma sıcaklıkları jeotermal 

kaynağın rezervuar sıcaklığına bağlı olduğundan standart dışı durumlar karşımıza çıkabilir. Duruma 

göre; daha yüksek aralıkları ve daha düşük debilerle çalışma sahasında karşılaşabiliriz. Böyle 

durumlarda pompa ve tesisatta değişiklikler söz konusudur. Bu olay da daha fazla enerji sarf 

etmemize neden olur. Jeotermal Merkezi Isıtma Sisteminde enerji hem akışkan hem de sıvı olduğu 

için hazır olarak üretilmesi nedeniyle hammadde maliyeti gideri yoktur. En büyük harcama payı 

enerjinin taşınması için gerekli olan pompaların tükettiği elektrik enerjisidir ki bunu yine sistemde 

karşılamak mümkündür. Sistem tam otomatik kontrol ile desteklenen değişken debili olması nedeni 

ile tüketilen ısı enerjisi oranınca elektrik enerjisi tüketilmesi sağlanır. Bu durumda harcamalar 

minimale iner. Sistemin tam otomatik çalışabilmesi yalnızca bakım ve idari işler için personel 

bulunmasını gerektirir. Konut ısıtma merkezi tek olur ise, otomasyon sistemiyle enerji kontrolü 

sağlanır (Kozak, 2016: 37-38).  

Simav Jeotermal Suların Hidrojeokimyasal Özellikleri 

Alandaki 3 yıl içerinde 10 adet örneklem çalışma yapılmış, bu çalışmalarda bölgedeki doğal 

olarak çıkmayan yerlerde sondaj ile sıcak su çıkışı yapılan alanlarda yapılmıştır. Su örnekleri 

laboratuvarda yapılan analizler sonucu sadece majör anyon ve katyon analiz değerleri belirlenerek 

Hidrojeokimyasal değerlendirmeler için sayısal diyagramlara aktarılmıştır (Ateş & Tutkun, 2014: 

31). Mayıs 2010-Mayıs 2013 tarihleri arasında Simav ilçesindeki Eynal, Çitgöl ve Naşa jeotermal 

alanlarında belirlenen sıcak su sondaj kuyularından periyodik olarak ölçüm ve su örnekleme 

çalışmaları yapılmıştır (Tablo 1).  

 

Tablo 1: Sıcak Su Sondaj Verileri 

Lokasyon (yeri) Boylam (E) Enlem (N) Kot (m) 

Çitgöl 35 S 0669955  4333650 797 

Naşa 35 S 0669446  4334708 793 

Eynal 35 S 0672468  4332920 829 

 

Kaynak: Ateş & Tutkun, 2014: 32, verileri kullanılarak oluşturulmuştur. 

Simav ilçesinde yer alan basınçlı akifer niteliğinde olan ve jeotermal sahaların oluşmasına 

neden olan derin akifer sistemi olup, bölgede jeotermal akışkanın üretilmesi amacıyla derinliği 1000 

m’ye ulaşan sondajlar açılmıştır (Gündüz vd., 2012). Sondajlardan elde edilen verilere göre bölgedeki 

jeotermal akışkanın sıcaklığı 42 ile 162 ºC, debisi ise 0.2 ile 80 l/sn arasında değişmektedir. Eynal, 

http://www.jeotermaldernegi.org.tr/sayfalar-Jeotermal-Enerji-Nedir-
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Naşa ve Çitgöl jeotermal alanlarındaki akışkan termal turizm, konut ve sera ısıtması amaçlı olarak 

kullanılmakta, atık suyu kontrolsüz olarak çevredeki derelere deşarj edilmektedir. Bölgede 

reenjeksiyon kuyusu bulunmamaktadır (Çardak vd, 2019: 3). 

Hidrojeokimyasal özellikleri verilen yöredeki 3 jeotermal su bölgesi verileri verilmektedir 

(Şekil 1).  Eynal, Çitgöl ve Naşa jeotermal akışkanının kimyasal analiz sonuçlarına göre As, B, Fe ve 

Mn elementlerinin akışkanda yüksek konsantrasyonda olduğu tespit edilmiştir. Sıcak ya da soğuk su 

kaynaklarının özellikle As gibi yüksek toksik etkileri sahip metal(loid) içermesi ve bu suyun içerek 

tüketilmesi, tarım arazilerinin sulanması ya da çevreye bilinçsizce deşarjı halk sağlığının korunması 

açısından büyük önem taşımaktadır. Suda As varlığının arıtılmadığı ve özellikle içilerek tüketildiği 

durumlarda çok önemli sağlık sorunlarına sebep olmaktadır (Çardak vd, 2019: 10). Yapılan çeşitli 

çalışmalar, arseniğin içme suyu ile alınması neticesinde insanlarda çeşitli deri lezyonları, deri ve 

akciğer kanseri başta olmak üzere kanserojenik etkiler gösterdiğini kanıtlamıştır (Sorg vd., 2014). Bu 

durum, yüksek As içeren jeotermal akışkanın çevresel etkileri açısından değerlendirilmesinin 

önemini daha da arttırmıştır. 

 

 
Şekil 1: Sıcak Su Sondaj Verileri 

 

Kaynak: Ateş & Tutkun, 2014: 32 verileri kullanılarak oluşturulmuştur. 

Konut ve sera ısıtılması gibi uygulamalar sonucunda ortaya çıkan atık jeotermal akışkan için 

en uygun bertaraf yöntemi yeraltına reenjeksiyondur. Reenjeksiyonun yapılmadığı durumlarda 

jeotermal akışkan aşırı çekim nedeni ile azalabilir hatta tükenme tehlikesi ile karşı karşıya gelebilir. 

Jeotermal akışkan ancak deşarj standartlarına uyulmak kaydıyla arıtılarak yüzeysel sulara deşarj 

edilmelidir. Çalışma sahasındaki tüm jeotermal alanlarda reenjeksiyon uygulaması bulunmamakta ve 

yeraltından çıkan jeotermal akışkanın tamamı kullanıldıktan sonra çevredeki derelere deşarj 

edilmektedir. Jeotermal akışkan kontrolsüz olarak deşarj edildiğinde çevresindeki su kaynaklarına 

karışarak ısıl ve kimyasal kirlenmeye (As, B, Fe, Mn, Na+, SO4 2- ) neden olabilir. Gelecek 

çalışmalarda jeotermal alanların çevresindeki yüzey ve yeraltı sularının yanı sıra dere sedimanı ve 

toprağın jeotermal akışkandan ne kadar etkilendiğinin saptanması için mevsimsel örneklemeler 

yapılarak, analiz edilmesi önerilir (Çardak vd, 2019: 12). 

Simav Jeotermal Sahasının Güç Üretim Potansiyeli (Binary- Kalina) 

Simav Jeotermal Merkezi Isıtma Sistemi, Eynal bölgesinden sağlanan yaklaşık 72 l/s (160 ºC) 

ve 80 l/s (157 ºC) debili iki adet kuyudan alınan suların toplanmasıyla çalıştırılmaktadır. Merkez kuyu 

başı binasında, iki kuyudan sağlanan su-¬buhar karışımı yoğunlaştırma tanklarında, soğuk su ve 

sistem dönüş suyu ile karıştırılarak 98 ºC olarak şehir merkezi eşanjör binasına pompalanmaktadır. 

Şehir merkezi eşanjör binasında yedi adet eşanjör olup toplam ısı transfer yüzeyi 1,400 m 2 ºK’dir. 

Eşanjörlerden geçirilerek ısısı alınan termal su 48 ºC olarak Eynal bölgesine geri dönmekte, bu suyun 
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bir kısmı sistemi beslemekte, geri kalan kısmı, aquapark, hamamlar ve çamaşırhanelerin sıcak su 

ihtiyacını karşılamak üzere kaplıca içi kullanıma sevk edilmektedir (Mollahüseyinoğlu vd, 2005: 

385). 

Binary sistemi iki kısmı vardır. Birinci kısmında jeotermal akışkan ısı değiştiricileri vasıtasıyla 

ısısını muhafaza eder. İkinci kısımda ise akışkana vererek bu akışkanı buharlaştırır. Bu buhar 

tribünlere gönderilir. kondenserde yoğuşturulan akışkan ısı değiştiricisine gönderilerek çevrim 

tekrarlanır. 85-175 C0 sıcaklığına ulaşan Jeotermal kaynaklar bu Binary sisteminden faydalanması 

beklenmektedir. Bu koşulu sağlayan yöredeki Eynal kuyusuna uygulanabileceği anlamına 

gelmektedir (Köse vd., 2006: 60). 

Kalina amonyak ve sudan oluşan bir karışımın kullanıldığı yeni bir çevrimdir. Aslında Rankine 

bir çevrimdir. Düşük sıcaklıklı jeotermal kaynakların kullanılması amacıyla tasarlanan çevrimdir. 

Uygulamada en çok rastlanan %70 amonyak içeren çalışma akışkanıdır. Bu uygulama hem ekonomik 

hem de güvenliliğinin yanında düşük sıcaklıktaki akışkandan elektrik üretimi içinde uygundur. 

%25’lik bir avantajı olan bu sistem dünyadaki düşük ısıdaki jeotermal kaynaklar düşünüldüğünde 

çok fazla rağbet görmesi kaçınılmaz olur (Köse vd, 2006: 62). 

Bölge ısıtma dağıtım şebekesi, dört bölgeli, eşit yol (ticelman) sistemi ile tasarlanmış, ana 

hatlar 300 mm çapında, izoleli çelik borular, tali hatlar ısı yüklerine göre daha küçük çaplı 

borular kullanılarak yapılmıştır. Şehir içi dağıtım sistemi hava koşullarına göre 7075 ºC gidiş, 50 ºC 

dönüş şartlarında çalıştırılmaktadır. Bina ısıtmalarında da aynen şehir sisteminde olduğu eşanjör 

kullanılmaktadır. Bina eşanjörlerinin hesap sisteminde 70 ºC  45 ºC şartları esas alınmakta, bina 

eşanjörlerinin 60 ºC  42 ºC seçimi bu esasa göre yapılmaktadır. Özet olarak Simav Merkezi Isıtma 

Sistemi; Kuyu başı – Merkez eşanjör binası – Bina eşanjörü – Petekler şeklinde üç kademeli kapalı 

devre şeklinde dizayn edilmiş ve çalıştırılmaktadır (Mollahüseyinoğlu vd, 2005: 385). 

1.1. Simav Jeotermal Suların Ahşap Üzerinde Kullanımı 

Kızılçam ve karaçam odun örneklerindeki bulgular jeotermal sularlalar emprenyeli kullanım 

yeri stabilitesine ilişkin değerler (Tablo 1)’de verilmiştir. Kızılçamda, anizotropik çekme ve şişmede, 

en düşük değer, E-6 için, 1.13 ve 1.28, en yüksek değerin, Ç-1 için, 1.35 ve 1.43 olduğu tespit edilir. 

Çekme anizotropisinde kontrol ile jeotermal sular arasında önemli bir farklılık olmasına karşılık, N-

1 ve Ç-1 arasında fark yok iken, E-6 ile diğer iki kaynak arasında farklılık bulunmuştur. Şişme 

anizotropisinde ise Ç-1 ile hem kontrol hem de N-1 arasında önemli hiçbir farklılık olmamasına 

karşılık, Ç-1 ve E-6 arasındaki farklılığın önemli, N-1 ve E-6 arasındaki farklılığın önemsiz olduğu 

görülmüştür. Ayrıca kızılçamda, anizotropik çekmeyi, N-1, E-6’ya göre arttırırken, Ç-1’e göre 

değişiklik yapmamıştır. Anizotropik şişmeyi ise N-1, Ç-1’e göre azaltıp E-6’ya göre değişiklik 

yapmazken, Ç-1, E-6’ya göre azaltmıştır. Karaçamda, anizotropik çekme ve şişmede, en düşük değer, 

sırasıyla, N-1 için 1.19 ve E-6 için 1.37 bulunurken, en yüksek değerin, sırasıyla, Ç-1 için 1.38 ve N-

1 için 1.63 olduğu ortaya konmuştur. Ayrıca her iki ağaç için, çekme ve şişme anizotropisi yönünden, 

hem kontrol ile jeotermal sular arasında hem de jeotermal suların kendi arasında önemli farklılık 

olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca karaçamda, anizotropik çekmeyi, N-1, Ç-1 ve E-6’ya göre azaltırken, 

Ç1 ve E-6 göre değişiklik yapmamıştır. Anizotropik şişmeyi ise N-1 ve Ç-1, E-6’ya göre önemli 

derecede arttırmıştır. Bu artış, N-1’de Ç-1’dekinden daha fazla olmuştur (Var & Kardaş, 2017a: 60). 

 

Tablo 1: Jeotermal Sularla Emprenyeli Kızılçam ve Karaçam Odunlarının Kullanım Yeri Stabiliteleri   

Ağaç Türü   Jeotermal Kaynak Anizotropik Çekme Anizotropik Şişme 

Kızılçam Kontrol 1.23 (± 0.08) a   1.47 (± 0.10) d   

Kızılçam N-1 1.35 (± 0.07) b   1.36 (± 0.11) ef   

Kızılçam Ç-1 1.31 (± 0.10) b   1.43 (± 0.15) de 

Kızılçam E-6 1.13 (± 0.09) c   1.28 (± 0.10) f 

Karaçam  Kontrol 1.26 (± 0.04) g 1.15 (± 0.03) j   

Karaçam  N-1 1.19 (± 0.06) h 1.63 (± 0.06) k 

Karaçam  Ç-1 1.35 (± 0.05) ı 1.57 (± 0.06) l   

Karaçam  E-6 1.38 (± 0.05) ı 1.37 (± 0.04) m   
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Kaynak: Kardaş & Var, 2017a: 60 verileri kullanılarak oluşturulmuştur. 

 

Yörede bulunan 3 jeotermal su da ahşap emprenye, 13 adet kimyasal tuz veya minarel karışım 

ve bireysel olarak bulunur. Bulunan maddeler, jeotermal kimyasalın %68,42’sini teşkil etmektedir. 

Emprenye, koruyucu derişim vb. özellikte değil aynı zamanda ahşabın birim hacmine doygunluk 

seviyesine ulaşıncaya kadar, koruyucunun miktarına da bağlıdır. Ahşap kurumada jeotermal suları 

emprenye akışkanını kullanmadan önce, dayanım süreleri ölçülmelidir.  Emprenye maddesi 

derişimleri, ahşabın doygunluk seviyesi ve uygulanacak yönteme karar verilmesi gerekir (Genç vd., 

2015: 48).  

Karaçam ve kızılçam canlı odunların kesilip Simav yöresi (Eynal, Çitgöl, Naşa) jeotermal 

sularıyla ağaçlar, uzun süre eğilme ve basınç etkisi olmayan ve orta düzeyli statik basınç etkisi yapan 

uygulama alanıdır. Eğilme direnci, basınç direnci ve statik kalitenin fazla önemli olmadığı kullanım 

yerlerinde, Çitgöl jeotermal suyu ile muamele edilen karaçam ve kızılçam odunlarının diğer Eynal ve 

Naşa jeotermal sularıyla muamele edilen karaçam ve kızılçam odunlarına tercih edilmesi daha 

avantajlı olmaktadır. Bunlara ilaveten mekaniksel özelliklerin yapı elemanları karakteristiklerden biri 

olduğu bilinir. Bu özelliklerin bilinmesi herhangi bir kullanım yerine yönelik ağaç malzeme 

seçiminde önemlidir. Mesela, ağaç malzeme, kullanım alanlarında, özellikle de yapılarda, çoğunlukla 

eğilme ve basınç etkisi yapan yüklemelerle karşılaşmaktadır. Birçok durumda statik olarak etki eden 

bu yükler, etkilerini yavaş yavaş arttırarak uzun bir zamanda göstermektedir. Bu nedenle böyle etkiler 

altında uzun süre kalabilecek jeotermal sularla emprenyeli ağaç malzemelerin eğilme direnci, basınç 

direnci, statik kalite değeri gibi mekaniksel özellikleri de bilinmelidir (Var & Kardaş, 2017b: 100).   

1.2. Eynal Kaplıcaları 

Eynal jeotermal alanı, Simav (Kütahya) ilçe merkezinin yaklaşık 4 km kuzeyinde yer 

almaktadır. Simav Eynal Kaplıcaları Türkiye’de sayılı jeotermal alanlarından biridir. 1985 yılında 

Belediye ve Özel İdare Yönetimi jeotermal enerjinin varlığını araştırmak için muhtelif zamanlarda 

MTA’ya sıcak su kuyuları açtırmıştır. Yaklaşık 725 m derinlikte 160 ºC sıcaklıktaki suya 

rastlanılmıştır. 1987 yılında ilk önce Eynal Kaplıcalarındaki otel, kuyu içi eşanjör sistemi ile 

ısıtılmıştır. 1989,1990 ve 1991 yıllarında Simav şehir merkezine 4 km uzaklıkta bulunan Eynal 

Kaplıcalarındaki sıcak suyla ilk etapta 1,000 eşdeğer konut ısıtma uygulaması işletmeye alınmıştır. 

Daha sonraki yıllarda abone sayısının artması nedeniyle boru çaplarının yetersiz kalması ve şehir içi 

ana hat CTP borularında (Cam Elyaf Boru) zamanla kırılma ve çatlamaların olması nedeniyle 

merkezi ısıtma sisteminde sorunlar meydana gelmiştir. Bu yüzden 1999 yılından itibaren ilk etapta 

Eynal Simav arası 250 mm çapındaki CTP boru ve Simav Eynal arası 300 mm’lik çapındaki asbest 

boru ana hattı iptal edilerek yerine gidiş dönüş mesafesi yaklaşık 9 km olan 400 mm çapında 

pur izoleli paket çelik boru ana hattı döşenmiştir. 2000 ve daha sonraki yıllarda 

Simav şehir merkezindeki tüm CTP borular değiştirilerek 2005 mayıs ayı sonu itibariyle muhtelif 

çaplarda yaklaşık 100, 000 metre pur izoleli çelik boru döşenmiştir. Ayrıca yeni üretim kuyularının 

delinmesi ile 6500 eşdeğer konut ısıtma kapasitesine ulaşılmıştır. Şu anda 4,530 eşdeğer konut ısıtma 

yapılmaktadır (Mollahüseyinoğlu vd. 2005: 384). 

Eynal jeotermal alanında MTA’nın 2004 yılında açmış olduğu yaklaşık 208 m derinliğindeki 

E-9 sondaj kuyusunda yerinde ölçüm ve su örneklemesi yapılmıştır (Şekil 6). Bu sondaj kuyusundan 

3 yıl içerisinde 10 örnekleme döneminde yerinde ölçüm ve su örnekleme çalışması yapılarak termal 

suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenmiştir. Eynal jeotermal alanındaki E-9 kuyusundaki su 

tipi Na+, SO4
-2, HCO3

- tipi olarak belirlenmiştir (Ateş & Tutkun, 2014: 32-33). 

Kuyubaşı binasında (Eynal bölgesi) 02.01.2007 tarihinde yapılan gözlemler sonucunda, şehre 

gidiş suyu sıcaklığı 100 ºC ve su basıncı 5,5 bar olarak ölçülmüştür. Ana besleme kuyusu (EJ-1) deki 

kuyu taban sıcaklığının 165 ºC olduğu, kuyu derinliğinin ise 720 m, çıkan akışkanın doğal basıncının 

ise 5 bar olduğu ve debisinin 72 l/sn olduğu tespit edilmiştir. Eşanjör binasında (Simav) 02.01.2007 

tarihinde 9 adet eşanjör, 8 adet pompa (5 asıl, 3 yedek) olduğu tespit edilmiştir. Genel olarak her bir 

eşanjör bir mahalleyi beslemektedir. Eşanjör binasında 02.01.2007 tarihinde yapılan gözlemler 

sonucunda ise kuyu başı binasından gelen termal su sıcaklığı 99 ºC ve 5 bar olarak ölçülmüştür. 

Kuyubaşı binasına dönüşte ise termal su sıcaklığı 53 ºC olarak ölçülmüştür. Yine eşanjör binasında, 
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aynı tarihte yapılan ölçümlerde, şehre giden suyun sıcaklığı 67 ºC, şehirden dönüş ise 52 ºC olarak 

ölçülmüştür. Bina içi eşanjör sisteminde yapılan ölçümlerde ise eşanjör binasından gelen boru 

içindeki termal su sıcaklığı 64 ºC olarak, eşanjör binasına dönüş termal su sıcaklığı ise 56 ºC olarak 

ölçülmüştür. Aynı hattaki su basıncı ise 2,7 bar olarak ölçülmüştür. 

Simav Eynal kaplıcaları ünü ilçe sınırlarını aşarak ülke çapında ismini duyuran, ilçenin adeta 

bir reklam yüzü olmuş durumdadır (Foto 1). İlçelerin normalde kaplıcalarında veya ılıcalarında 

haftanın günleri kadın-erkek günleri olarak ayrılmıştır. Bu kaplıcada haftanın günleri kadın-erkek 

olarak ayrılmamıştır. Haftanın her günü kadın-erkek girebilmektedir. Eynal kaplıcalarında kadınlara 

ve erkeklere özel bölümler bulunmaktadır. Havuz ve duş alma alanları da farklı yerlerdedir. Direk 

olarak ısının ve buharın olduğu odaları da vardır. Yer altından gelen ve soğutulmadan odalarda maruz 

kalınan sular çok sıcaktır. Buharları da bu durumla eş değerdir. Ayrıca ilçe merkezine 4 Km 

uzaklıktadır. Ortadoğu ve Balkanlar’ın en büyük hamam tesisidir. Simav’a gelen Evliya Çelebi 

“Dünyada ve Anadolu’da birçok kaplıca gezdim, gördüm ama Eynal Kaplıcası gibisini görmedim. 

Böylesi yeryüzünde yoktur” sözlerini söylemiştir. Eynal kaplıcaları ilk olarak 1934 yılında 

yenilenmeye başlanmıştır. Turizme 1967 yılında açılır. Kaplıcalarda 190’ a yakın apart 

bulunmaktadır. Toplam 800 yatak kapasitesine sahiptir.  Kaplıcada 2 adet Termal Havuzlu Türk 

Hamamı, 250 kişilik yemek salonu, 4000 metrekarelik Termal Aquapark, çay bahçeleri, piknik 

alanları, koşu alanları, insanların ihtiyacını karşılaması için marketler, spor salonları ve alanları, fırın 

ve camii bulunmaktadır. Ulaşımın kolay olduğu bu kaplıca sadece kaplıcada geçirilen sağlıklı 

vakitlerde değil aynı zamanda güler yüzlü insanların bulunduğu ilçedeki güzel çarşısı ve her yıl 

düzenlenen panayır ile de ilgi çekici yerel kültürüne de şahitlik edeceklerdir. Kapalı tüm mekânlar 

termal suyla ısıtılmaktadır (https://yolcu360.com/blog/simav-eynal-kaplicalari-size-iyi-gelecek/). 

 

 
Foto 1: Simav Eynal Kaplıcalarından Bir Kare 

 

SONUÇ. Yenilenebilir enerji, 1973 petrol krizinden sonra dünya ülkeleri enerji alanında o 

döneme kadar kullanılan enerjilerin rezervlerinin bir gün bitebileceğini fark ettiler. Bunun üzerine 

ülkeler alternatif bir enerji arayışına girişmişlerdir. Makalede Kütahya İl’inin Simav’ın İlçesinin 

jeotermal enerjisi ile jeotermal alanındaki unsurların anlatımını yaptığım çalışmada İlçedeki enerji 

kullanımını ve özelliklerini anlattım. Hidrojeokimyasal özellikleri, bölgedeki doğal olarak çıkmayan 

yerlerde sondaj ile sıcak su çıkışı yapılan alanlarda yapılmıştır. Su örnekleri laboratuvarda yapılan 

analizler sonucu sadece majör anyon ve katyon analiz değerleri belirlenerek Hidrojeokimyasal 

değerlendirmeler için sayısal diyagramları yapılmıştır. Simav ilçesindeki Eynal, Çitgöl ve Naşa 

jeotermal alanlarında belirlenen sıcak su sondaj kuyularından periyodik olarak ölçüm ve su 

örnekleme çalışmaları yapılmıştır. Hidrojeokimyasal özellikleri verilen yöredeki 3 jeotermal su 

bölgesi verileri verilmektedir. Jeotermal sulardan faydalanıldıktan sonra işimiz bittikten sonra geride 

kalan, örneğin konutu ısıttıktan sonraki soğuk suyu çevreye vermek yerine tekrardan yer altına 
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verilmelidir. Su geri yer altına gönderilmez ise tükenebilme ve azalabilme söz konusu olabilmektedir. 

Böylelikle bir döngü kurulur soğuk su yer altına verilir bu su ısınarak yer üstüne çıkar. 

Simav jeotermal su sisteminde iki adet sistem kullanılabilir. Bunlar Binary ve Kalina sistemidir. 

Binaryda iki kısmı vardır. Birinci kısmında jeotermal akışkan ısı değiştiricileri vasıtasıyla ısısını 

muhafaza eder. İkinci kısımda ise akışkana vererek bu akışkanı buharlaştırır. Bu buhar tribünlere 

gönderilir. kondenserde yoğuşturulan akışkan ısı değiştiricisine gönderilerek çevrim tekrarlanır. 85-

175 sıcaklığına ulaşan Jeotermal kaynaklar bu Binary sisteminden faydalanması beklenmektedir. Bu 

koşulu sağlayan yöredeki Eynal kuyusuna uygulanabileceği anlamına gelmektedir. Kalina amonyak 

ve sudan oluşan bir karışımın kullanıldığı yeni bir çevrimdir. Aslında Rankine bir çevrimdir. Düşük 

sıcaklıklı jeotermal kaynakların kullanılması amacıyla tasarlanan çevrimdir. Uygulamada en çok 

rastlanan %70 amonyak içeren çalışma akışkanıdır. Bu uygulama hem ekonomik hem de 

güvenliliğinin yanında düşük sıcaklıktaki akışkandan elektrik üretimi içinde uygundur. Daha avantajı 

olan bu sistem dünyadaki düşük ısıdaki jeotermal kaynaklar düşünüldüğünde çok fazla rağbet 

görmesi kaçınılmaz olur.  

Ayrıca Simav bölgesi jeotermal enerji kaynaklarının özellikleri dikkate alınarak bölgede 

yetiştirilen ürünlerin soğuk depolama ihtiyacını karşılamak amacıyla ucuz ve çevre dostu olan 

jeotermal enerji kaynağı ile gıda soğutma tasarımı yapılmıştır. Sistemin termodinamik analizi sürekli 

rejim şartları için yapılır. Isıtıcıdan ayrılan soğutucu akışkan buharının sıcaklığı ve basıncı, ısıtıcı 

sıcaklığı ve basıncında olup denge halindedir. Kanallardan çıkan soğutucu akışkan, doymuş sıvı 

şartlarında olup çıkış sıcaklığındadır. Buharlaştırıcıdan çıkan soğutucu akışkan, doymuş buhar 

şartlarında olup buharlaştırıcı sıcaklığındadır. Absorbandan ayrılan eriyik, absorber basınç ve 

sıcaklığında denge halindedir. Sistemde gerçekleşen basınç kayıpları ihmal edilmiştir. Isıtıcı 

grubunun çevreyle ısı etkileşiminde en kötü çalışma şartları ve en kötü senaryo göz önüne alınarak 

biraz ısı kaybının gerçekleştiği tahmin edilir. 

Jeotermal kaynaklar ile elektrik enerjisi üretimi yapılabilmektedir. Merkezi ısıtma, konut 

ısıtımı, soğutma, sera ısıtması vb. yapılır. Endüstriyel amaçlı kullanım, süreç ısısı temini, kurutma 

vb. ile kimyasal madde ve mineral üretimi, karbondioksit, gübre, lityum, ağır su, hidrojen vb. 

alanlarda kullanımı gerçekleştirilir. Mineralli su olarak içilerek kullanımı ve kaplıca amaçlı kullanım 

termal turizm, düşük sıcaklıklarda kültür balıkçılığı vb. alanlarda faydalanılmaktadır. Jeotermal 

kaynaklar yerli enerji kaynaklarındandır ve yeni, yenilenebilir ayrıca enerji üretimi fosil yakıtlardan 

daha ekonomiktir. Bu sebeple fosil yakıtların tükenmeye yüz tuttuğu günümüzde jeotermal 

kaynaklardan yararlanma politikaları gözden geçirilmelidir. Bu alandaki teknoloji geliştirilmeli, başta 

elektrik üretimi ve konut ısıtma olmak üzere jeotermalden sürdürülebilir biçimde yararlanılması 

konusunda çalışmalar yapılmalıdır. 

Simav yöresinde en önemli jeotermal kaynaklardan faydalanma konut ısıtılmasında gerçekleşir. 

Jeotermal enerji kullanılmasında, sistemin çalışma sıcaklıkları jeotermal kaynağın rezervuar 

sıcaklığına bağlı olduğundan standart dışı durumlar karşımıza çıkabilir. Duruma göre; daha yüksek 

aralıkları ve daha düşük debilerle çalışma sahasında karşılaşabiliriz. Böyle durumlarda pompa ve 

tesisatta değişiklikler söz konusudur. Bu olay da daha fazla enerji sarf etmemize neden olur. Jeotermal 

Merkezi Isıtma Sisteminde enerji hem akışkan hem de sıvı olduğu için hazır olarak üretilmesi 

nedeniyle hammadde maliyeti gideri yoktur. En büyük harcama payı enerjinin taşınması için gerekli 

olan pompaların tükettiği elektrik enerjisidir ki bunu yine sistemde karşılamak mümkündür. Sistem 

tam otomatik kontrol ile desteklenen değişken debili olması nedeni ile tüketilen ısı enerjisi oranınca 

elektrik enerjisi tüketilmesi sağlanır. Bu durumda harcamalar minimale iner. Sistemin tam otomatik 

çalışabilmesi yalnızca bakım ve idari işler için personel bulunmasını gerektirir. Konut ısıtma merkezi 

tek olur ise, otomasyon sistemiyle enerji kontrolü sağlanır. Aynı zamanda işçi az çalışılacağı ve 

mesaiye kalmayacağı için işletme giderlerinden tasarruf sağlanarak daha ucuza denk gelmektedir.  

Eynal kaplıcaları ilk olarak 1934 yılında yenilenmeye başlanmıştır. Turizme 1967 yılında açılır. 

Simav Eynal kaplıcaları ünü ilçe sınırlarını aşarak ülke çapında ismini duyuran, ilçenin adeta bir 

reklam yüzü olmuş durumdadır (Foto 1). İlçelerin normalde kaplıcalarında veya ılıcalarında haftanın 

günleri kadın-erkek günleri olarak ayrılmıştır. Bu kaplıcada haftanın günleri kadın-erkek olarak 

ayrılmamıştır. Haftanın her günü kadın-erkek girebilmektedir. Eynal kaplıcalarında kadınlara ve 
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erkeklere özel bölümler bulunmaktadır. Havuz ve duş alma alanları da farklı yerlerdedir. Direk olarak 

ısının ve buharın olduğu odaları da vardır. Yer altından gelen ve soğutulmadan odalarda maruz 

kalınan sular çok sıcaktır. Buharları da bu durumla eş değerdir. Ayrıca ilçe merkezine 4 Km 

uzaklıktadır. Ortadoğu ve Balkanlar’ın en büyük hamam tesisidir. Simav’a gelen Evliya Çelebi 

“Dünyada ve Anadolu’da birçok kaplıca gezdim, gördüm ama Eynal Kaplıcası gibisini görmedim. 

Böylesi yeryüzünde yoktur” sözlerini söylemiştir. Bu durum bizlere Simav sadece jeotermal enerjiyi 

konut ısıtmacılığında değil aynı zamanda kaplıcada da kullandığını göstermektedir. 
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DİL VE TOPLUMSAL CİNSİYET İLİŞKİSİ: GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE FARKLI 

YAKLAŞIMLAR 

 

Doç.Dr. Gülsüm Songül Ercan 

 

Dokuz Eylül Üniversitesi Dilbilim Bölümü, İzmir, Türkiye 

 

Özet. Toplumsal cinsiyet, bireylerin fiziksel özelliklerine dayalı olarak toplum tarafından 

yüklenen özelliklere karşılık gelmektedir. Söz konusu özellikler toplumsal ve kültürel davranışların 

yanı sıra dil kullanımını da içerir. Toplumsal cinsiyet ve dil ilişkisi üzerine yapılan birçok çalışma 

genellikle kadınların ve erkeklerin dil kullanımına yoğunlaşmaktadır ve bu iki grubun dilsel 

seçimlerinin faklı olup olmadığını araştırmaktadır. Bu konuda farklı görüşler bulunmaktadır. 

Geçmişten günümüze dil ve toplumsal cinsiyet ilişkisine yönelik yaklaşımlar temel olarak dört başlık 

altında incelenebilir: (i) kadın dilinin eksik olduğu görüşüne dayanan Eksiklik, (ii) erkek dilinin 

baskın olduğuna dayana Baskınlık, (iii) kadınların ve erkeklerin farklı toplumsallaşma sürecinden 

geçen, bu nedenle de dil kullanımlarının farklı toplumsal gruplar olarak incelenmesi gerektiğini 

savunan Farklılık ve (iv) toplumsal cinsiyetin toplumsal olarak inşa edildiği, bağlamdan ve metin 

türünden etkilenen değişken bir ulamlaştırma olduğu görüşüne dayalı Performativite/Edimlilik 

kuramları.  Bu çalışmada dil ve toplumsal cinsiyet ilişkisi ile ilgili olarak öncelikle dilbilgisel cinsiyet 

kavramına değinilmekte, toplum, kültür ve dil kullanımı ilişkisi çerçevesinde hiyerarşik olarak katı 

düzenlenmiş toplumlarda görülen “toplumsal cinsiyete özgü” dil kullanımı örneklerle ortaya 

konmakta ve bu ilişkinin en yaygın olarak görüldüğü “belirli toplumsal cinsiyet gruplarınca 

yeğlenen” dilsel seçimlere ve örüntülere ilişkin kuramlar yapılan ilgili çalışmalardan örneklerle 

açıklanmaktadır.  

Anahtar sözcükler: toplumsal cinsiyet, eksiklik, baskınlık, farklılık, performativite/ edimlilik 

 

LANGUAGE AND GENDER RELATİONSHİP: DİFFERENT VİEWS FROM THE PAST 

TO THE PRESENT 

 

Abstact. Gender refers to the characteristics imposed by society based on the physical 

characteristics of individuals. These characteristics include the use of language as well as social and 

cultural behaviors. Many studies on gender and language relations generally focus on the language 

use of women and men and explore whether the linguistic choices of these two groups differ. There 

are different opinions on this matter. From past to present, approaches to the relationship between 

language and gender can be basically examined under four headings: (i) deficiency is based on the 

view that women's language is lacking, (ii) dominance is based on male language predominance, (iii) 

difference is based on the view that women and men undergo different socialization processes, and 

thus their language use should be studied as different social groups, and (iv) performativity is based 

on the view that gender is socially constructed, and is a variable category that is influenced by context 

and text type. In this study, in relation to the relationship between language and gender, first of all, 

the concept of grammatical gender is mentioned and within the framework of the relationship between 

society, culture and language use the use of "gender exclusive" language use, which is seen in 

hierarchically rigidly organized societies, is revealed with examples and the theories on the most 

common relationship “gender preferential" language use about linguistic choices and patterns are 

explained with examples from the related studies.  

 Key words: gender, deficiency, dominance, difference, performativity 

 

Giriş  

Toplumsal cinsiyet çalışmaları öncelikle fiziksel cinsiyet ile olan ayrımından yola çıkmaktadır. 

Bilindiği gibi, fiziksel cinsiyet insanları biyolojik olarak birbirinden ayıran bir ulamdır. Öte yandan 

toplumsal cinsiyet adından da anlaşılacağı gibi, bireylere bir parçası oldukları toplum ve kültür 

tarafından yüklenen özelliklerdir. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet ayrımı politik olması açısından 
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oldukça önemlidir. Talbot (2010), erkekler ve kadınlar arasındaki sosyal olarak inşa edilmiş 

farklılıkların biyolojik açıklamalarının genellikle erkeklerin ayrıcalıklarını haklı çıkarmak için ya da 

geleneksel aile ve toplumsal cinsiyet rollerini güçlendirmek için kullanıldığını ifade etmektedir. 

Fizyolojik dayanaklarla kadınlara doğal rollerinin annelik ve besleyen, büyüten kişi olma özellikleri 

yüklenmektedir.  

Toplumsal cinsiyet kadınları ve erkekleri mutlak ulamlaştırmalar yerine eril ve dişil davranış 

özellikleri açısından bir ölçekte ya da süreklilikte betimleme olanağı sağlar. Söz gelimi bir erkek 

dişil/kadınsı, bir kadın da eril/erkeksi davranış özellikleri gösterebilir. Bu davranışları dil davranışı 

da kapsar. Böylece, kadınların ve erkeklerin konuşma biçimleriyle ilişkilendirilen dil özellikleri 

aracılığıyla kendimizi eril ya da dişil olarak yapılandırabiliriz.  

Dil ve Toplumsal Cinsiyet İlişkisi 

Dil ve toplumsal cinsiyet, toplum ve kültür arasındaki ilişki farklı yönleriyle ele alınabilir. Bu 

ayrımlardan ilki, bir dilin yapısal olarak dilbilgisinde cinsiyeti barındırıp barındırmadığına ilişkindir. 

Dilbilgisel cinsiyet, dilin dilbilgisel yapısında cinsiyetin kodlanmasına işaret eder. Örneğin, 

İngilizcede 3. kişi adılları (örneğin, she (o), her (onun) dişil; he (o), him (onun) eril) ve bazı sonekler 

(örneğin, manageress (kadın yönetici) ve brunette (esmer kadın) sözcüklerindeki {-ress},{-ette} son 

ekleri dişilliğe gönderimde bulunur) dilbilgisel olarak söz konusu kişinin ya da varlığın cinsiyetini 

belirtir. Fransızca da İngilizcedeki ulamların yanı sıra tanımlıklar (le (eril), la (dişil)) da birlikte 

kullanıldığı varlığın cinsiyetini kodlar (la chien (köpek), la pomme (elma) örneklerindeki gibi). 

Türkçe bu açıdan irdelendiğinde, ödünç ya da yabancı kökenli sözcülerin dışında, yapısında 

dilbilgisel cinsiyetin bulunmadığı gözlemlenmektedir. Söz gelimi muallim (öğretmen)/ muallime 

(kadın öğretmen) Arapça kökenlidir. Aktör (erkek oyuncu)/aktris (kadın oyuncu) sözcükleri 

Fransızcadan sırasıyla acteur ve actrice sözcüklerinin ödünçlenmesiyle dilimize girmiştir.  

Dillerin cinsiyetçi (seksist) olup olmaması üzerine feminist çevrelerde 1960’lardan bu yana 

tartışmalar yapılmıştır (Mills, 2008: 1). Cinsiyetçi tutumlar kişileri bireysel özelliklerine göre 

değerlendirmek yerine toplumsal cinsiyetlerine göre ulamlaştıran kalıpyargılardır. Cinsiyetçi dil 

araştırmaları dilin kadınlara yönelik olumsuz tutumları nasıl ilettiğini ve böylece dil kadınlar ve 

erkekler arasındaki toplumsal eşitsizliğin sürdürülmesine nasıl katkıda bulunduğunu (Holmes, 2013: 

325) ortaya koymayı hedefler. Buna örnek olarak İngilizcede yapılan çalışmalarda “man (erkek)” 

sözcüğünün kapsayıcı sözcük olarak kadınları da içine alarak “insan” anlamında kullanımı 

verilmektedir. Penelope (1988) bu kullanımının bilişsel olarak erkekleri norm ve varsayılan, kadınları 

ise istisna olarak kodladığını savunmaktadır (akt. Wardhaugh ve Fuller, 2015: 314). Benzer biçimde, 

belirli bir cinsiyete özel sözcükler de belirtisizlik (norm) ve belirtililik (normdan sapmalar) 

kapsamında özellikle meslek adları bağlamında incelenmektedir. Söz gelimi, “fireman” (itfaiye eri) 

belirtisiz, “firewoman”  (kadın itfaiyeci) ise belirtili biçimdir ve bu durumda belirtisiz biçim norm 

kabul edildiğinden, bu mesleğin erkekler için uygun olduğu sezdirilmektedir (Wardhaugh ve Fuller, 

2015: 314). Ancak 1980’lerde hız kazanan feminist dilbilim çalışmaları sayesinde meslek adlarındaki 

bu cinsiyetçilik ortadan kaldırılmış, yerlerine “firefighter”  (itfaiyeci), “flight attendant” (uçuş 

görevlisi) gibi yansız meslek adları kullanıma sokulmuştur. Bu örneklerin yanı sıra, Holmes, kadınları 

betimlerken kullanılan “piliç”, “bal” eğretilemeleri de dilin cinsiyetçiliğine örnek olarak 

verilmektedir (2013: 325).  Benzer örnekler Türkçede de bulunmaktadır. Bu açıdan Türkçenin de 

cinsiyetçi bir dil olduğu söylenebilir. Türkçede kadına yönelik “çiçek”, “lokum” gibi cinsiyetçi 

eğretilemeler günümüzde de kullanılmaya devam etmektedir. Ayrıca, İngilizceyle benzer biçimde 

“adam” sözcüğü tüm toplumsal cinsiyet gruplarını kapsar biçimde kullanılmaktadır.  “Adam olan 

anlar.” örneğinde “adam” sözcüğü zeki, anlayışlı insan anlamında kullanılmaktadır; ancak böylece 

bu özellikleri taşıyan bir kişinin erkek olacağı sezdirimini de iletmektedir. Yakın zamana kadar bazı 

meslekler erkeklerle ilişkili olarak adlandırılmaktaydı. Ancak feminist hareketlerin son yıllarda 

Türkçe meslek adlarındaki cinsiyetçi etiketlerin silinmesindeki katkısıyla “bilim adamı”, “iş adamı” 

gibi meslek kişileri yerine yaygın olarak “bilim insanı”, “iş insanı”  kullanılmaktadır.  

 Dil ve toplumsal cinsiyet arasında ki konuşma biçimlerinin bulunduğu toplumların varlığından 

söz etmektedir. Belirli toplumsal cinsiyet gruplarına özgü dil kullanımı, aynı toplumun üyesi olan 

kadınların ve erkeklerin aynı dili konuşmalarına karşın belirli dil özelliklerinin sadece kadınlar ya da 
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sadece erkekler tarafından kullanılmasına işaret eder. Söz konusu toplumlar hiyerarşik olarak oldukça 

katı yapılandırılmıştır. Söz gelimi, Montana’da yaşayan Gros Ventre Amerikan Yerlisi kabilesinde 

kadınlar ve erkekler aynı dili konuşmalarına rağmen dilleri sesletim ve biçimbirimler açısından 

birbirlerinden farklılaşmaktadır.  Söz gelimi, kadınlar ekmek sözcüğünü [kjajtsa], erkekler ise 

[dfajtsa] biçiminde sesletmektedir ve bu türden cinsiyete özgü dil kullanım kuralları o kadar katı 

işlemektedir ki eğer bir kadın ya da erkek karşıt cinsiyetin dil özelliğini kullanırsa kabilenin yaşlıları 

bu kişinin biseksüel olarak nitelendirmektedir (Holmes, 2013: 160).  

Japon kültüründe de geleneksel olarak kadınların resmi ve kibar dil kullanımda sözcük başında 

{o-} önekini kullanmaları beklenmektedir ve kullanmadıkları durumda maço, erik olarak 

nitelendirilmektedir. Ancak günümüzde bu kısıtlamalar modern toplum yaşamının etkisiyle 

değişmektedir (Holmes, 2013: 161). Bilindiği gibi, kültürler de zaman içerisinde değişime uğrar; ama 

bu çok da hızlı gerçekleşmeyen bir süreçtir. Dil sadece toplumsal gerçeği yansıtmaz; ayrıca bu 

gerçekliği yaratır. Bizim kendimizi ve çevremizi görüş biçimimizi biçimlendirir. Böylece toplumsal 

ve güç ilişkilerini, kimlikleri, değerleri oluşturur ya da sürdürür. Aynı zamanda toplumda var olan 

düzeni sorgulayarak değişimine de katkıda bulunur (Litosseliti, 2013: 9). Japonya’da da bu türden bir 

süreç yaşanmakta, özellikle genç kadınlar toplumda var olan normlara karşı çıkarak dil aracılığıyla 

toplumsal değişime olanak sağlamaktadır. 

Dil kullanımında toplumsal cinsiyet farklılıkları aslında toplumdaki konum ve güç 

farklılıklarını yansıtan özelliklerden bir tanesidir ve dil kullanımındaki farklılık aslında toplumdaki 

güç ilişkilerinin bir yansımadır. Bu katı hiyerarşinin bir örneği olan Bengal toplumunda gençler 

kendinden büyüklere adıyla seslenemez. Benzer biçimde kocasından düşük konumda kabul edilen 

kadının da kocasına adıyla seslenmesi yasaktır  (Holmes, 2013: 162). Görüldüğü gibi, toplumsal 

cinsiyete özgü dil kullanımının bulunduğu toplumlarda güç, statü ve roller açısından kadınlar ast 

konumda yer almaktadır.   

Yukarıda sözü edilen olguların dışında dil ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişkiyi irdeleyen 

çalışmalar, kadınların ve erkeklerin dil kullanımı arasında bir fark olup olmadığını ortaya çıkarmaya 

çalışmıştır. Özelikle 70’li yılların ikinci yarısından itibaren cinsiyeti toplumsal yapı bağlamında ele 

alan ve toplum yapısında cinsiyete özgü özelliklerin ortaya konmaya çalışıldığı (Ercan, 2003) birçok 

çalışmada aynı dili konuşsalar da kadınların ve erkeklerin iletişimde daha sık kullandıkları, daha çok 

yeğledikleri dilsel biçimlerin, örüntülerin bulunduğu; bu nedenle kadın dili ve erkek dili 

kavramlarından söz edilebileceği öne sürülmüştür. Ancak bu görüşe karşı görüşler ve çalışmalar 

bulunmaktadır. Tüm bu görüşler alanyazında dört farklı başlık altında toplanmaktadır: eksiklik, 

baskınlık, farklılık ve performativite/edimlilik. Çalışmamızın sonraki bölümünde bu görüş ve 

yaklaşımlara kısaca yer verilmektedir. 

Eksiklik Kuramı, dil ve toplumsal cinsiyet ilişkisi üzerine olan ilk kuramdır ve kadın dilinin 

erkek diline göre daha “eksik” olduğu görüşüne dayalıdır. Bu görüşün öncülerinden olan Otto 

Jespersen’a (1922) göre, kadınlar abartma eğiliminde oldukları için “aşırı güzel” örneğinde olduğu 

gibi pekiştirici belirteçleri daha sık kullanır; ne söyleyeceklerini bilmedikleri için tümcelerini yarım 

bırakır; sözcük dağarcıkları erkek kadar fazla değildir (akt. Litosseliti, 2013: 12). Kadın dili üzerine 

alanyazında en etkili çalışma Robin Tolmach Lakoff’un (1975) “Language and Woman’s Place” (Dil 

ve Kadının Yeri) başlıklı çalışmasıdır ve aslında farklılık ve baskınlık kuramları çerçevesinde de 

değerlendirilmektedir. Lakoff (1975) kadınların “bence”, “olabilir” gibi kaçınmalar kullanarak 

düşüncelerini doğrudan ifade etmekten kaçındığını, “…, değil mi?” eklenti sorular aracılığıyla 

karşısındakinden görüş alma eğiliminde olduklarını ve bunun güvensizlik ifade ettiğini, “şahane gibi 

”boş sıfatlar, “aman tanrım” gibi güçsüz dolguluklar kullandıklarını belirterek kadın dilinin güçsüz, 

kararsız olduğunu savunmuştur.  McElhinny (2004: 131), Lakoff’un kadınları ataerkil sistemin 

kendilerini edilgen,  mantıksız ya da etkisiz bir biçimde davranmak ya da kendilerini değerlendirmek 

zorunda bırakan çaresiz kurbanlar olarak betimlediğini, böylece kadınların kendilerini suçlamasını 

engellemeyi amaçladığını savunmaktadır.  

Baskınlık Kuramı 1970’lerin sonlarına doğru geliştirilmiştir (Litosseliti, 2013: 28) ve aslında 

kadın dilinin eksik olmadığı, ancak erkek dilinin baskın olduğu görüşüne dayalıdır. Bu görüşün en 

önemli temsilcilerinden bir Dale Spender (1980, 1990), “Man Made Language“ (Erkek Yapımı Dil) 
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başlıklı kitabında, erkeklerin baskın cins olduğunu, bu nedenle de dünyaya ilişkin kısmi bir görüşe 

sahip olmalarına rağmen kendi görüş ve değerlerini diğer kişilere gerçek ve mutlak olarak 

dayattıklarını ifade ederek bu durumun da baskınlığın en önemli özelliği olduğunu belirtmektedir. 

Böylece diğer görüş ve değer seçenekleri baskılanmakta ve engellenmektedir (Spender, 1990: 2-3). 

Dildeki baskınlığın da nedeni aslında toplum yaşamında var olan güç ilişkilerinin (erkeğin baskın, 

kadının boyun eğen olduğu) dil kullanımına da yansımasıdır. Spender (1990), ataerkilliğin sonucu 

olarak dilin erkek yapımı olduğunu öne sürerek erkek dilinin de norm olarak kabul edildiğini, 

İngilizcede “man”(erkek) sözcüğünün kapsayıcı bir sözcük olarak kullanılmasının kadınları 

görünmez kıldığını belirtmektedir.  

Baskınlık çerçevesinde yapılan çalışmalar genellikle etkileşim bağlamında kadın ve erkeklerin 

katılımcısı oldukları konuşma kayıtlarının incelenmesiyle yapılmış ve soru sorma, konu başlatma, 

konu denetimi, söz kesme, arka plan sesleri, kaçınmalar, niteleyiciler (Litosseliti, 2013: 32) gibi dil 

davranışları irdelenmiştir. Kafe gibi kamu alanlarında yapılan samimi farklı toplumsal cinsiyet 

üyelerinin konuşmaları inceledikleri çalışmalarında Zimmerman ve West (1975: 116) erkek 

konuşmacıların konuşmayı eşit olmayan bir biçimde denetim altında tuttuklarını, kadınların sözünü 

kestiklerini (konuşmaların % 96’sında), saptamış; bu durumu erkek baskınlığına bir örnek olarak 

sunmuşlardır. 

Farklılık Kuramı 1980’lerde yapılan çalışmalarda ele alınmaktadır kadınların ve erkeklerin 

farklı alt kültürlerin üyesi olduklarını savunur. Eksiklik Kuramı çerçevesinde ele aldığımız Lakoff 

(1975), aynı zamanda farklılık yaklaşımının da savunucularındandır. Araştırmacıya göre, kız 

çocuklarına erken yaşlardan başlayarak “küçük hanımefendiler” olarak konuşmaları öğretilir ve bu 

biçimde toplumsallaşırlar. Bunun sonucunda kız çocukları daha kibar konuşmayı, güçlü ifadelerden 

kaçınmayı öğrenir. Oysa erkek çocuklarına daha dobra, açık sözlü olmaları öğretilir.  Farklılık 

Kuramı’nın önemli temsilcilerinden biri de Deborah Tannen’dır (1990). “You Just Don’t 

Understrand: Women and Men in Conversation” (Hiç Anlamıyorsun: Kadın ve Erkek Konuşmaları) 

başlıklı kitabında Tannen (1991), farklı toplumsallaşma sürecinden geçen kadınların ve erkeklerin 

farklı konuşma beklentileri de geliştirdiklerini; bu nedenle de kadınlar ve erkekler arasındaki 

konuşmaların iki faklı kültürün üyeleri arasındaki konuşma gibi olduğunu öne sürmektedir. Kendi 

cinslerinin konuşma kurallarını öğrenen kadınlar ve erkekler, karşı cinsle iletişime geçtiklerinde farklı 

iki dili konuşan bireylerde olduğu gibi kültür çatışmaları ortaya çıkar (akt. Goddard ve Patterson, 

2000).  

Gerek baskınlık, gerekse farklılık görüşleri toplumsal cinsiyet olgusunu ırk, sınıf, yaş, etnik 

köken, din, cinsel yönelim gibi diğer toplumsal ve bağlamsal özellikleri dikkate almayıp 

basitleştirerek kavramsallaştırdıklarından dolayı eleştirilmektedir. Günümüz yaklaşımları toplumsal 

cinsiyeti dil kullanım farklılıklarının belirleyici bir unsuru olarak değil, dil kullanımına etki etken 

unsurlardan bir olarak görmektedir  (Litosseliti, 2013: 40, 45). Dolayısıyla, toplumsal cinsiyet tek, 

değişmeyen bir kimlik değildir. Bu nedenle erkek ve kadın ikili karşıtlığı yerine “erkeklikler” ve 

“kadınlıklar” olarak ele alınmalı, bu kavramları çerçeveleyen bağlamsal etkiler de 

değerlendirilmelidir. Söz gelimi, bir kadın aynı zamanda bir akademisyen, anne, hasta, müşteri gibi 

farklı kimlikleri farklı bağlamlarda üstlenebilir. Dil kullanımının irdelenmesinde bu bağlamların 

dikkate alınması gerekmektedir. Kimlikler toplumsal olarak inşa edilir. Bu görüş kısaca 

Performativite ya da Edimlilik Kuramı olarak adlandırılmaktadır.  

Bu kuramın öncülerinden olan Butler (1990, 1999) “Gender Trouble” (Cinsiyet Belası) başlıklı 

kitabında toplumsal cinsiyeti bir edim olarak değerlendirmiştir. Toplumsal cinsiyet, söylem 

aracılığıyla kimliği oluşturan ırk, sınıf, etnik, cinsel ve bölgesel kipliklerle kesişir ve bu nedenle 

toplumsal cinsiyet her zaman üretildiği ve sürdürüldüğü siyasi ve kültürel kesişimlerden ayrılamaz. 

Toplumsal cinsiyet kültürel olarak inşa edildiği için fiziksel cinsiyetin nedensel bir sonucu olarak 

görülemez ve onun kadar da değişmez olarak görülmemelidir (Butler, 1999: 6, 9).  

Yukarıda sözü edilen kimliği oluşturan kipliklerin bağlam, söylem, metin türü gibi değişkenler 

çerçevesinde incelenmesi birçok çalışmaya konu olmuştur. Türkçe alanyazında toplumsal cinsiyet 

kimliğinin gündelik gündelik dil kullanımında kadınlar ve erkekler arasındaki konuşmalarda yansıyıp 

yansımadığını, diğer bir deyişle toplumsal cinsiyet farklılığının dil kullanımında yansıyıp 
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yansımadığını araştırdıkları çalışmada Aydın ve Ercan (2021), ödünleme örüntüleri kullanımı 

açısından kadın ve erkek konuşucular arasında bir fark bulunmadığını saptamış; kişiler arasındaki 

yakınlık ilişkisinin ve söylem bağlamının toplumsal cinsiyet kimliklerinden daha belirleyici olduğunu 

belirlemiştir. Baxter (2002), genel olarak erkek egemen olan sınıf söyleminde kız öğrencilerin bu 

baskın uygulamaya direndiklerini saptamıştır (akt. Wardhaugh ve Fuller, 2015: 330). Sözü edilen bu 

çalışmalar, toplumsal cinsiyetin edimselliğini ortaya koyan çalışmalardır. 

Sonuç  

Dil ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişki özellikler 1970’lerden başlayarak araştırmacıların 

yoğun ilgisini çekmiştir. İçinde yaşadıkları toplum ve kültür tarafından bireylere yüklenen özellikler 

anlamında kullanılan bu kavram, konuşulan dilin yapısından kullanımına kadar olan geniş bir ölçekte 

incelenmiştir. “Dilin cinsiyetçiliği” tartışmaları dillerin yapısında görülen birçok özelliğin aslında 

masum olmadığını, kadınları edilgen, eksik; erkekleri ise güçlü, baskın bireyler olarak kodladığını ve 

yaşantı ve düşünce dünyasını bu biçimde inşa ettiğini, dil kullanımı aracılığıyla da bu düşünce ve 

değerlerin yinelendiğini göstermiştir. 

 Toplumsal cinsiyet özelliklerinin dilde yansıması üzerine farklı görüşler ve kuramlar 

geliştirilmiştir.  Eksiklik Kuramı kadın dilinin eksik, güvensiz olduğu görüşünü dayanak olarak 

alırken Baskınlık ve Farklılık kuramcıları buna karşı çıkmıştır. Baskınlık görüşü, kadın dilinin eksik 

ya da güvensiz olmadığını, dilin eril olduğunu ve eril normlar ve değerlerle biçimlendirilerek bu 

biçimin norm olarak dayatıldığını savunmaktadır. Farklılık kuramcıları ise erkeklerin ve kadınların 

farklı toplumsallaşma sürecinden geçtiklerini, bu nedenle farklı dil davranışları geliştirdiklerini 

savunmakta, kadınların ve erkeklerin iletişimde yaşadıkları farklılıkların aslında iki farklı kültürün 

temsilcileri olmalarından kaynaklandığını savlamaktadır. Günümüzdeki görüş ise 

Performativite/Edimlilik Kuramı toplumsal cinsiyetin toplum tarafından yapılandırıldığını, kadın ve 

erkeklerin tek bir ulam altında incelenemeyeceğini, “erkeklikler” ve “kadınlıklar” olarak çoğul 

düşünülmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Toplumsal cinsiyet, toplum ve kültürün bir ürünü olan ve 

aynı zamanda onları biçimlendiren söylem aracılığıyla ırk, sınıf, etnisite, cinsel yönelim gibi kimlik 

özellikleriyle etkileşim içerisindedir. Bu nedenle toplumsal cinsiyet bir performans/edimselliktir. 

Çalışmamızda sözü edilen bu kuramlar öncüleri, çalışmaları ve ilgili alanyazın çalışmalarıyla 

açıklanmaktadır. 

 Dil ve toplumsal cinsiyet arasındaki ilişki, çalışmamızda geniş açılı ancak öz bir biçimde 

sunulmuştur. Alana ilgi duyan araştırmacılara bir kaynak olması hedeflenmiştir.     
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Özet. Turizm faaliyetlerinin hızlı ve kontrolsüz büyümesi ile ortaya çıkan doğal kaynakların 

azalışı, çevre kirliliği, çarpık kentleşme gibi sorunlar, sürdürülebilir turizm ilkeleri çerçevesinde 

alternatif turizm ve/veya doğa temelli turizm faaliyetlerinin ön plana çıkmasına neden olmuştur. Doğa 

temelli turizm içerisinde doğal alanlarda, özellikle dağlık ve patikalarda yapılan uzun-orta-kısa 

seviyede ve sakin seyahat anlamına gelen doğa yürüyüşü (hiking, trekking) rotaları, turistlere doğa-

insan ilişkisini tekrardan yaşatan niş bir turistik üründür. Madra Dağları’nda hem yerel halk hem de 

turistler tarafından doğa yürüyüşüne yönelik ilgi giderek artmaktadır. Bu ilgi doğrultusunda 

çalışmada, Balıkesir ili Madra Dağları ve eteklerinde yer alan Ayvalık ve Burhaniye ilçelerindeki en 

güzel 10 doğa yürüyüşü (hiking) rotaları detaylı bir şekilde araştırılmıştır. Çalışmada, doğa yürüyüşü 

rotalarını ilgili alanda tecrübe ederek bilgi ve deneyimlerini paylaşan çeşitli web siteleri, sosyal 

medya grupları, kişisel bloklar incelenmiş ve bölgenin turizminde önemli olan doğa yürüyüşü rotaları 

ortaya konulmuştur. Bu doğa yürüyüşü rotalarının yerel halk tarafından önemi ve bilgisi bulunmasına 

rağmen turizm ürünü haline gelebilmesi için resmi ve özel kurum/kuruluşlarla ciddi bir planlama ve 

uygulama yapılması gerekmektedir. Bölgedeki doğa ile ilgili yerel dernek ve topluluklarla aktif 

çalışmalar sağlanarak ve tanıtım yaparak doğa yürüyüşü rotaları ile Madra Dağları’nın destinasyon 

olarak bilinirliği güçlendirilecektir.  

Anahtar Kelimeler: Doğa Yürüyüşü (Hiking/Trekking), Rotalar, Turizm, Madra Dağları 

 

WİTH NATURE-BASED TOURISM MADRA MOUNTAINS 10 MOST BEAUTIFUL 

NATURE WALKING ROUTES 

 

Abstract. Problems such as depletion of natural resources, environmental pollution, and 

unplanned urbanization caused by the rapid and uncontrolled growth of tourism activities have led to 

the emergence of alternative tourism and/or nature-based tourism activities within the framework of 

sustainable tourism principles. Nature walking (hiking/trekking) routes, which mean long-medium-

short level and calm travel in natural areas, especially mountainous and trails within nature-based 

tourism, are a niche touristic product that re-lives the nature-human relationship to tourists. There is 

an increasing interest in trekking in the Madra Mountains by both locals and tourists. In line with this 

interest, in this study, the 10 most beautiful trekking routes in the districts of Ayvalık and Burhaniye, 

located in the Madra Mountains and foothills of Balıkesir province, were investigated in detail. In the 

study, various websites, social media groups, personal blocks that share their knowledge and 

experiences by experiencing trekking routes in the relevant field were examined and trekking routes 

that are important in the tourism of the region were revealed. Despite the importance and knowledge 

of these trekking routes by the local people, serious planning and implementation should be done 

with public and private institutions / organizations in order to become a tourism product.The 

awareness of the Madra Mountains as a destination will be strengthened by trekking routes and by 

promoting and actively working with local associations and communities related to nature in the 

region. 

Keywords: Nature Walking (Hiking/Trekking), Routes, Tourism, Madra Mountains 
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GİRİŞ 

Sürdürülebilirlik anlayışıyla turizm sektörü için önemli olan doğal tarihi ve kültürel kaynakların 

bilinçli bir şekilde kullanılması, turizm hareketliliğinin neden olabileceği çevresel hasarın en aza 

indirilmesi ve turizmden elde edilebilecek sosyal, çevresel ve ekonomik kazançların arttırılabilmesi 

mümkün hale gelmektedir. Bu sayede, doğa temelli turizm de sürdürülebilir turizm kapsamında 

değerlendirilen turizm türlerinden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğayla iç içe olmayı 

amaçlayan, kendilerini mental veya fiziksel olarak geliştirmeye yönelten doğa dostu turistler, doğayı 

korumayı hedeflemektedirler. 

Turizm literatüründe doğa yürüyüşleri (hiking/trekking), sürdürülebilir turizm kapsamında 

doğa temelli turizm içerisinde bir turizm faaliyeti olarak değerlendirilmektedir (Ragheb ve Tate, 

1993: 73). Bu içerikle çalışmada ilk olarak, doğa temelli turizm faaliyeti olan doğa yürüyüşleri 

hakkında teorik bilgiler sunulmaktadır. Sonrasında Madra Dağları’nın Balıkesir ili Edremit Körfezi 

içerisinde yer alan Ayvalık, Burhaniye ilçelerindeki doğa yürüyüş rotalarının mevcut durumu ve 

teknik zorluk dereceleri hakkında bilgi verilmektedir. Çalışmada yer verilen Madra Dağları’nın en 

güzel 10 doğa yürüyüş rotası, Edremit Körfezi ve çevresinde düzenli olarak her hafta doğa yürüyüşü 

etkinliği düzenleyen ve sosyal medya grubu olan Adramut Doğa Gezginleri’nin belirlediği günübirlik 

doğa yürüyüşü (hiking) güzergâh ve haritalarından yararlanılmıştır. Aynı zamanda bu grubun üyesi 

olarak doğa yürüyüşlerine katılan ve bu çalışmada araştırmacı olan Sabriye Çelik Uğuz’un bilgi, 

gözlem, deneyim ve fotoğraflarından faydalanılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, bu 10 

doğa yürüyüşü rotası; teknik anlamda kolay, orta, zor seviyesinde özelliklere sahip olup eşsiz 

doğal/kültürel güzellikleri sunan turistik bir ürün niteliğindedir. 

DOĞATEMELLİ TURİZM VE DOĞA YÜRÜYÜŞÜ (HİKİNG/TREKKİNG)  

Doğa temelli turizmi; doğal güzellik, habitat, vahşi yaşam, kültürel miras, su kaynakları ve 

peyzaj gibi sahip olunan bozulmamış değerli kaynakların turistlerin hizmetine sunulduğu bir turizm 

türü olarak tanımlanmaktadır (Akkaya ve Güngör, 2016: 149). Emekli (2006), kırsal alanlarda boş 

vaktin değerlendirmek üzere yapılan, macera ve dinlenme faaliyetlerini kapsayan ve Köroğlu, 

Köroğlu ve Alper (2012) kültürel çekiciliğe sahip olan kırsal bölgelere yapılan seyahatlerdeki turizm 

faaliyetlerini de kapsayan bir turizm türü olduğunu ifade etmektedirler. Aynı zamanda Bolton (1997) 

ise doğa temelli turizmin temel amacını; keşfetmek, macera, dostluk, rekabet, doğa bilincinin 

geliştirilmesi olarak belirtmektedir.  

Doğa yürüyüşü, insanların doğa içerisinde vakit geçirmelerini, doğayı keşfetmeyi ve doğal 

çevreyi gözlemlemeyi içeren boş zaman aktiviteleridir (Torbidoni, 2011: 483) Başka bir tanıma göre 

doğa yürüyüşleri; eko/doğa/macera turizmi çatısı altında turistlere benzersiz manzaralar ve habitatlar 

sunan, rota üzerindeki flora ve faunayı keşfetmeyi amaçlayan turistik bir deneyim olarak 

açıklanmaktadır (Santarem, Silva ve Santos, 2015: 190; Wıght, 2015: 3). Bu bilgiler ışığında, doğa 

yürüyüşünün farklı turizm çeşidi altında değerlendirildiği söylenebilir.  

Doğa yürüyüşü olarak hiking; genellikle vadi, yürüyüş yolu ve küçük patika üzerinde 

gerçekleştirilen, doğal güzelliklerin seyrini deneyimlemeyi amaçlayan ve trekking ise; zorlu arazi ve 

iklim koşullarında özel ekipman, kıyafet ve temel gıda malzemelerini gerektiren, risk ve tehlike içeren 

birer doğa yürüyüşü faaliyetleridir (Rozycki ve Dryglas, 2014: 25).  Yani hiking, kısa, sakin ve 

günübirlik doğa yürüyüşleri iken trekking ise, daha zorlu ve uzun mesafelerde kamplı yapılan doğa 

yürüyüşleridir.  

MADRA DAĞLARI ve ÇEVRESİ 

Madra Dağları, Ege Bölgesi’nin Kıyı Ege bölümü ile Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara 

Bölümü’nün sınır kesiminde ve Kıyı Ege Bölümü’nün kuzeyinde yer alır. Balıkesir il sınırında 

Ayvalık, Burhaniye, Gömeç, Havran, İvrindi, İzmir il sınırında; Bergama ve Dikili ilçeleri ile 

çevrelenmektedir. İvrindi ilçesi hariç dağın tüm kısımları Ege Bölgesi’ndedir. 

Zengin yer altı ve yer üstü su kaynakları nedeniyle ovaları, yaylaları ve vadileri verimli olan 

Madra Dağları; çam ormanları, zeytin ağaçları, zengin bitki örtüsü, yeşil doğası, asırlık kızılçam 

ağaçları ve doğal anıtları ile doğal çekicilikleri açısından zengin bir bölgedir. Aynı zamanda Balıkesir 

ili Edremit Körfezi içerisinde yer alan Madra Dağları’nın eteklerindeki Ayvalık ilçesinin Seytan 

Sofrası, Ayvalık sualtı zenginlikleri, 22 Ayvalık Adası ve en ünlüsü Alibey (Cunda) Adası, Ayvalık 
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Adaları Tabiat Parkı ve fıstık çamı ormanlarıyla kaplı Kozak Yaylası;  Burhaniye ilçesinin yaylaları 

ve doğal/kültürel sit alanı olan Ören Mahallesi; Gömeç ilçesinin Atatürk Kayalıkları ve Kocaçınarı; 

Havran ilçesinin eko turizm potansiyeli Kocadağ ve Kayalar  mahalleleri gibi doğal/kültürel değerleri 

turistik açıdan öne plana çıkmaktadır. 

Madra Dağları’nın kırsal ve kıyı yerleşim alanları coğrafi konumu, Akdeniz-Ege Bölgesi’ne ait 

karakteristik iklim özellikleri, ulaşım yollarına yakınlığı, doğal, kültürel ve tarihi zenginlikleri ile 

yüksek bir turizm potansiyeline sahiptir ve ülkenin turistik çekim merkezi olmaya adaydır. Ancak, 

bölgenin turistik açıdan taşıdığı öneme rağmen yeterince turizmden faydalanamadığı bilinmektedir. 

Bu nedenle, çalışmada bölgenin turizmden hak ettiği payı alması için doğa temelli turizm 

faaliyetlerinden biri olan doğa yürüyüşü potansiyeli ortaya çıkarılmakta ve doğa yürüyüşü rotalarının 

turistik bir ürün olarak geliştirilmesin için bazı öneriler sunulmaktadır. 

EN GÜZEL 10 DOĞA YÜRÜYÜŞÜ (HİKİNG) ROTASI 

- Ayvalık/ Alibey (Cunda) Adası Rotası (Mesafe: 10,1 km, Teknik Zorluk Seviyesi: Kolay)  

Zeytinlikler arasında devam ederek Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinden geçilen bu rota, 10,1 

km mesafeye sahip olup teknik olarak kolay bir rotadır. 22 adadan oluşan Ayvalık Adaları, doğal 

güzelliklerinin yanında tarihi nitelikte kilise ve manastırlar ve rekreasyon alanları ile dikkat 

çekmektedir. Bunun yanında 752 bitki türü ve 5 endemik türü ile zengin bir floraya sahiptir. Ayvalık 

Adalarından en büyüğü olan Cunda adası yerleşime izin verilen tek alandır. Söz konusu 22 adanın 

20’si 1995 yılında tabiat parkı olarak koruma altına alınmıştır. 1964 yılında Cunda Adası ve Lale 

Adası’nı birbirine bağlayan bir köprü inşa edilmiştir ve bu köprü Türkiye’nin ilk boğaz köprüsü 

özelliğindedir. Rota güzergahı boyunca tabiat parkı içinden geçerken kızılçam ve meşe ağaçlarının 

bulunduğu ormanlık alan doğa yürüyüşüne katılanlara eşsiz bir görsel şölen sunmaktadır. Tabiat 

parkından geçerek Ortunç Koyuna ulaşan yürüyüşçüler, yeşil ve mavinin buluştuğu noktaya 

ulaşmaktadırlar. Rota boyunca ilerlerken önemli bir kültür durağı olan Taksiyarhis Çamlı Manastırı 

ziyaret edilebilecek önemli bir mimari yapıdır ve bir seyir terası olup harika bir manzara 

izlenmektedir. 

 

 
Görsel 1: Cunda Adası Rota Haritası ve Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 

 

- Ayvalık/ Alibey (Cunda) Adası -Pateriça Rotası/Ayışığı Manastırı (Mesafe: 4,39 km, Zorluk 

Seviyesi: Kolay)  

Cunda Adası’nın kuzeyinde bulunan Pateriça Mevkiini içine alan rota, 4,39 km uzunluğunda 

olup, teknik olarak kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. Rota boyunca zeytinlikler arasında 

yürüyüş yapılarak Agios Basileios Şapeli (Birinci Pateriça Köyü-Batıgökçe) kalıntılarını gördükten 

sonra Agios Dimitrios Ta Selina Manastırını (Ayışığı Manastırı) ziyaret edilmektedir. Restore 

edilerek müzeye dönüştürülen Ayışığı Manastırına hem denizden hem de karadan ulaşabilmek 

mümkündür. Bu rotada doğa yürüyüşü gerçekleştirenler, doğa ve kültürü bir arada yaşayarak keyifli 

bir yürüyüş yapabilmektedirler.  
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Görsel 2: Pateriça /Ayışığı Manastırı Rota Haritası ve Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 

 

- Ayvalık/ Maden Adası Rotası (Mesafe: 6,57 km, Teknik Zorluk Seviyesi: Orta) 

6,57 km’lik bir uzunluğa sahip olan rota, zengin bir bitki örtüsüne sahip olan Maden Adasında 

çevre adaları izleme olanağı sunmaktadır. Orta derecede teknik zorluk söz konusu olduğu için bu 

rotada yürüyüş yapan katılımcıların gerekli teçhizatları yanlarında bulunmalıdır. Bu nedenle 

yürüyüşlerine başlamadan önce ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalar yaparak kendisini 

hazırlamalıdır. Cunda Adası ile Büyük Maden Adası arasında bulunan ve iki adayı birbirine bağlayan, 

halk arasında Yalancı Boğazı olarak adlandırılan doğal set, doğa yürüyüşçülerine yürüyüş ve yüzme 

birlikteliğinde ilginç bir deneyim sunmaktadır. Maden Adasının doğusunda bulunan Bizans 

dönemine ait Agios Georgios Şapeli, ziyaret edilebilecek önemli bir yapıdır. Büyük Maden Adasının 

tepe noktasında bulunan kule ve kale yerleşiminin bulunduğu bölgeden Ayvalık ve Midilli Adasının 

panoramik manzara seyri ve keyfi vazgeçilmezdir.  

 

 
Görsel 3: Maden Adası Rota Haritası ve Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 

 

- Hakkıbey Yarımadası -Tımarhane Adası Rotası (Mesafe: 9,72 km, Teknik Zorluk Seviyesi: 

Orta)  

Koylar ve tabiat parkının doğal güzelliği eşliğinde Agios Spyridon Şapeli kalıntılarının ziyaret 

edilebildiği Hakkıbey rotası 9,72 km uzunluğa sahip olup, teknik olarak orta derecede zorluğa 

sahiptir. Yarımadanın doğusunda bulunan Tımarhane Adasında ilginç kayaç yapıları dikkat çekicidir. 

Kayaç yapılarının bulunduğu bölgenin doğu ve güney yamaçlarında Agia Paraskevi Manastırına ait 

kalıntılar bulunmaktadır. Bu kalıntılar yürüyüşçülere kültürel mirası görme imkanı sağlamaktadır. 

Manastır ziyaretinin yanı sıra aynı bölgede bulunan Fotis Kontoğlu ailesine ait, 19. Yüzyıl ahşap 

strüktürden bir köşkün temelleri görülmeye değer başka bir yapıdır. 
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Görsel 4: Hakkıbey Yarımadası Rota Haritası ve Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 

 

- Kozak Yaylası/Madra Barajı Rotası (Mesafe: 11,7 km, Teknik Zorluk Seviyesi: Kolay) 

Bir tarafı Bergama’ya diğer tarafı Ayvalık’a 20 km mesafede fıstık çamı ağaçlarıyla kaplı 

benzersiz bir doğa harikası olan Kozak Yaylası, Ege Denizi ve çevresindeki yeryüzü oluşumlarının 

değişim geçirmesi ile oluşmuştur. Balıkesir ve İzmir illeri sınırları içerisinde bulunan Kozak Yaylası 

ve Madra Barajı şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası konumundadır. Bisiklet, 

kamp ve karavan, kuş gözlemciliğinin de yapılabildiği bu rotada doğa yürüyüşçüleri birçok aktiviteyi 

yapabilme imkanına sahiptir.  

 

 
Görsel 5: Kozak Yaylası Rota Haritası ve Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 

 

- Burhaniye/ Dutluca-Deliktaş Rotası (Mesafe: 6,69 km- Teknik zorluk seviyesi: Kolay) 

Burhaniye’ye 9 km uzaklıkta bulunan Dutluca köyü, dik bir yamaç üzerinde kurulmuştur. 

Yerelde Deliklitaş olarak isimlendirilen ve bulunduğu yüksek konum itibari ile doğal bir seyir terası 

olan Deliktaş Tepesi, Dutluca’nın ve bölgenin en çekici turistik yapılarındandır. Teknik olarak kolay 

seviyede bir doğa yürüyüşü yapılabilen bu rotanın mesafesi 6,69 km’dir. Köyün içinden geçerek 

Deliktaş’a kadar devam edildiğinde, Deliktaş’ın bulunduğu bölgenin yükseltisi sayesinde körfezin 

sahip olduğu doğal güzelliklerin seyri mümkündür. Alternatif olarak bisiklet ile Dutluca köyü ve 

Deliktaş ziyaret edildikten sonra körfezin manzarası seyredilebilir ve ardından belediyeye ait olan 

tesiste yeme-içme-dinlenme molası verildikten sonra bisikletler bırakılarak doğa yürüyüşü 

yapılabilir.  
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Görsel 6: Dutluca Rota Haritası ve Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 

 

- Burhaniye/ Karadere (Güzle) ve Kurucaoluk Yaylaları Rotası (Mesafe: 14 km, Teknik 

zorluk seviyesi: Orta) 

Karadere (Güzle) Yaylası, Karadere köyü içerisinde olup, karaçam ormanları ile çevrilidir. 

Rotanın diğer yaylası olan Kurucaoluk Köyü sınırları içerisindeki Kurucaoluk Yaylası Burhaniye’nin 

en büyük yaylalarından birisidir. Rotadaki bu iki yayla, bulunduğu konum itibari ile su kaynaklarına 

oldukça yakındır. Yaylaların sahip olduğu verimli topraklarda birçok meyve ve sebze 

yetiştirilmektedir. Doğa yürüyüşçüleri tarafından sıkça tercih edilen bu yaylalarda taze meyve ve 

sebze yemek ve kamp yapmak büyük bir şanstır. Güzle Yaylasında kaliteli bir kaynak suyu olan 

Düdüklü suyunun kaynağını görme, tadına bakmak mümkündür.  

 

 
Görsel 7:Karadere/Güzle-Kurucaoluk Yaylaları Rota Haritası ve Fotoğraf: Sabriye Çelik 

Uğuz 

 

- Burhaniye/ Sübeylidere-Avunduk Yaylaları (Mesafe: 14 km- Teknik zorluk seviyesi: Orta)  

Burhaniye’ye 28 km uzaklıkta olan Sübeylidere yaylası, 840 metre yükseltidedir. Su kaynakları 

bakımından oldukça zengin olan yaylada yaşlı ve ulu üç ceviz ağacı görülmeye değerdir. Denizden 

yüksekliği 760 metre olan Avunduk yaylası ise, Sübeylidere yaylasına benzer şekilde su kaynakları 

bakımından zengin, verimli topraklardır. Yaylada yaşayan insanlar birçok sebze meyve 

yetiştiriciliğinin yanı sıra yaylada bulunan çok sayıdaki ceviz ağacından ceviz yetiştirmektedirler. Bu 

iki yayla, bulunduğu konum itibari ile Edremit Körfezi’ni seyretme imkanı veren, deniz manzaralı 

nadir yaylalardandır. 
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Görsel 8: Sübeylidere-Avunduk Yaylaları Rota Haritası ve Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 

 

- Burhaniye/ Sinekli ve Gölcük Yaylaları (Mesafe: 6,98 km, Teknik zorluk seviyesi: Orta)  

Burhaniye’ye 20km uzaklıkta bulunan Kırtık köyü fıstık çamları ve yaylaları ile ön plana çıkan 

doğa ile iç içe olan bir bölgededir. Kırtık köyü yaylalarından olan Sinekli yaylası, granitlerin 

bulunduğu bir arazide karaçam ormanları içerisinde yer alır. 940 metre yükseltiye sahip olan yaylada 

yaşayan insanlar yaz aylarını yaylada bulunan yerleşkelerinde geçirirken kış aylarında Kırtık köyünde 

bulunan hanelerine dönmektedirler.  

 

 
Görsel 9: Sinekli ve Gölcük Yaylaları Rota Haritası ve Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 

 

Yörük kültürüne sahip ve bu kültürü yaşamaya devam eden iki köy ve yaylarındaki bu rota, 

Kırtık köyü içinden geçilerek Sinekli yaylasına ulaşılıp muhteşem manzaralı Gölcük yaylasına kadar 

devam eden bir güzergahtır ve doğaseverlere muhteşem deneyimler yaşatmaktadır. Burhaniye’ye 29 

km uzaklıkta bulunan Kuyumcu köyü içerisindeki Gölcük yaylası, sahip olduğu 1060-1100 metre 

yükseklik ile Burhaniye’nin deniz seviyesine göre en yüksek ve en görkemli yaylasıdır. Gölcük 

Yaylası, doğa yürüyüşüne uygun olmakla birlikte alternatif turizm faaliyetlerinden çadır kamp 

yapmaya, atlı gezintilerine, bolder tırmanışına, Endro, Cross ve Arazi sürüş gibi motosiklet turlarına 

uygun bir parkurdur.   

 

- Burhaniye/Kuyumcu Köyü-Kaplan Sivrisi Rotası (Mesafe: 12,7 km, Teknik Zorluk 

Seviyesi: Orta) 

Bu rota, Kuyumcu Köyü çıkışından başlayarak Kaplan Sivrisi'ne ulaşılan bir parkurdur. 

Burhaniye’nin güneyindeki yüksek kesimlerde yer kalan ve Kuyumcu Köyü’nde bulunan Kaplan 

Sivrisi, doğası ile keyifle yürüyüşe ev sahipliği yapmaktadır. Aynı zamanda doğa yürüyüşüne 
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heyecan katarak yapılan kaya tırmanışı sonucunda Kaplan Sivrisi zirvesi, bir kale yerleşimi olup, 

Edremit Körfezi’ni panoramik izlemek için harika bir seyir terasıdır.  

 

 
Görsel 10: Kaplan Sivrisi Rota Haritası ve Fotoğraf: Sabriye Çelik Uğuz 

 

SONUÇ VE ÖNERİLER  

Bu çalışmada öncelikle doğa temelli turizm faaliyetlerinden birisi olan doğa yürüyüşü 

(hiking/trekking) ile ilgili literatür incelemesi yapılmış, akabinde Madra Dağları ve eteklerindeki 

Balıkesir ili Ayvalık ve Burhaniye ilçelerindeki en güzel 10 hiking rotası tespit edilmiştir. 

Madra Dağları ve eteklerinde kırsal ve kıyı yerleşim alanları doğası başta olmak üzere tarihi, 

kültürel ve sanatsal birçok zenginliğe sahiptir. Madra Dağları, iklimi, bitki örtüsü, su kaynakları, 

temiz/donanımlı plaj ve kıyıları gibi doğal değerlerinin yanı sıra, tarihi birikimi, mimari yapısı, 

arkeolojik kalıntılarından yöresel lezzet ve tarım ürünlerine kadar birçok turist için cazibe merkezidir. 

Bu doğal ve kültürel kaynakların sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda turizme sunulması ciddi bir 

önem arz etmektedir. Bu önemi taşıyıp, turizm faaliyetine dönüştürecek potansiyele sahip doğa 

yürüyüşü rotaları, Madra Dağları’nın tanıtımında destinasyon markalama ve imajına katkı 

sağlayacaktır. Bölgedeki merkezi ve yerel yönetimler, üniversite, turizm işletmeleri, STK ve yerel 

halk gibi paydaşların sorumluluk alarak hiking/trekking rotalarının tespitinde ve bu rotaların altyapı 

ve destek hizmetlerinde rol almaları gerekmektedir. 

Bu çalışmanın konusu ve amacı sonucunda tespit edilen ve doğal/kültürel özellikleriyle sunulan 

Madra Dağları’nın en güzel 10 hiking rotasını, turistik ürüne dönüştürülebilmek için birkaç öneri 

sunulmuştur. Bunlar; 

- Hiking rotaları ile trekking rotaları tespiti yapılmalı ve bölgeye yeni rotalar kazandırılarak 

altyapı iyileştirmeleri yapılmalı, 

- Hikin, trekking rotaları, atlı gezinti, bisiklet, yaban hayatı gözlemleme, bitki inceleme, kuş 

gözlemciliği gibi alternatif rotalarla birleştirilmeli, 

- Rotaların yeterli tanıtımlar ile bilinirliği artırılmalı, 

- Rotalar hakkında bütüncül bir turizm anlayışı ile tanıtımlar, reklamlar, web siteleri ve akıllı 

uygulamalar düzenlenmelidir. 
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SANAYİ COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR İNCELEME: BURDUR ORGANİZE SANAYİ 

BÖLGESİ 

 

Doç. Dr. Erol KAPLUHAN 

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Türkiye 

 

ÖZET. Kalkınma dönemi ile ilk kez Bursa’da faaliyete geçirilen Organize Sanayi bölgeleri 

daha sonraki yıllarda tüm Türkiye’ye yayılmıştır. Organize sanayi bölgeleri sadece gelişmekte olan 

ülkeler için değil aynı zamanda gelişmiş ekonomiler açısından da çok önemlidir. Özellikle gelişmekte 

olan ve geri kalmış ekonomilerin yetersiz oldukları konuların başında düzenli ekonomik yapıların 

oluşturulması için organize olmuş bölge yapılarının ve yeterli parasal imkanlarının olmadığı 

görülmektedir. Organize sanayi bölgeleri belirli düzen içerisinde aynı sektör işletmelerinin bir araya 

geldiği gibi farklı sektörden işletmelerin de bir araya geldiği yerlerdir. İşletmeler açısından bakıldığı 

zaman organize sanayi bölgeleri hem rekabet oluşturma hem de sinerji oluşturma açısından oldukça 

uygun alanlardır. 

Organize Sanayi Bölgeleri sağlamış olduğu avantajlar nedeni ile sanayicinin dikkatini 

çekmekte ve ekonomik anlamda geri kalmış bölgelerde de sanayinin kurulup gelişmesine olanak 

sağlamaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri genellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerden oluşan ve 

işletmeler arasında bir iş birliği ve koordinasyonun olduğu bölgelerdir. Daha verimli üretim yapan, 

bir plan doğrultusunda oluşturulan arazi üzerine dağılmış altyapı hizmetlerinden daha ucuza 

yararlanan çeşitli sosyal tesis ve teknoparklarla donatılmış mal ve hizmet üretilen yerler 

durumundadırlar. Sanayinin organize bir şekilde geliştirilmesinin amaçlandığı bu bölgelerde aynı 

zamanda alt yapı hizmetlerinin yanı sıra ucuz arsa temini ve devlet teşviklerinden yararlanmada 

kolaylık sağlanmaktadır. Ülkemizdeki planlı sanayileşme hamleleri için tasarlanan Organize Sanayi 

Bölgelerinden biri de Burdur’da yer almaktadır. Bu çalışmada il ekonomisinde önemli bir yeri olan 

Burdur Organize Sanayi Bölgesinin mevcut durumu, sorunlar ve bu sorunlara çözüm önerileri sanayi 

coğrafyası açısından incelenmeye çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Burdur Organize Sanayi Bölgesi, Bölgesel Kalkınma, Sanayi Coğrafyası, 

Burdur. 

 

A RESEARCH IN THE FIELD OF INDUSTRIAL GEOGRAPHY: BURDUR 

ORGANIZED INDUSTRIAL ZONE 

 

ABSTRACT.With the advent of development period, firstly Bursa Organized Industrial Zone 

was established then they has spread to all over Turkey. Organized industrial zones are crucial 

especially in developing and underdeveloped economies, one of the basic problem is the lack of 

sufficient monetary and creation of regular structures of buildings and facilities. In order to surmount 

this problem, Organized industrial zones are places that both same industry or different industry 

businesses come together in a certain layout. From the viewpoint of the businesesess, these zones are 

appropriate in terms of cooperation and synergy as well as competition. 

Due to the advantages provided by Organized Industrial Zones, it attracts the attention of 

industrialists and allows the establishment and development of industry in economically backward 

regions. Organized Industrial Zones are usually zones consisting of small and medium-sized 

enterprises in which dec is cooperation and coordination between enterprises. They are places where 

goods and services are produced, equipped with various social facilities and technoparks that produce 

more efficiently, use infrastructure services distributed on land created in accordance with a plan 

more cheaply. Dec Jul-ture services are also provided in these regions, where it is aimed to develop 

the industry in an organized way, as well as cheap land supply and government incentives are 

provided for convenience in using them. One of the Organized Industrial Zones designed for planned 

industrialization moves in our country is located in Burdur. In this study, the current situation of 
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Burdur Organized Industrial Zone, which has an important place in the provincial economy, problems 

and solutions to these problems have been examined in terms of industrial geography. 

Keywords: Burdur Organized Industrial Zone, Regional Development, Industrial Geography, 

Burdur. 

 

GİRİŞ 

19. yüzyılın sonlarında sanayinin belirli bir plan dâhilinde yerleştirilmesinin ve geliştirilmesinin 

önemine bağlı olarak dünyada ilk örneğinin İngiltere’de görüldüğü OSB uygulaması, 20. Yüzyılın 

başlarında başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere diğer gelişmiş ülkelerce de uygulanmaya 

başlamıştır. OSB ile ilgili ilk bilinçli uygulama ise; 1896 yılında İngiltere’nin Manchester kenti 

yakınlarında kurulan “Trafford Park” uygulamasıyla gerçekleştirilmiştir. İlk örnekler verimlilik ve 

kâr artışını esas alan özel sektör yatırımları biçiminde piyasa odaklı uygulamalar olmuştur. OSB 

düşüncesinin ilk ortaya atıldığı ABD’ de ise, uygulamaya 1899 yılında geçilmiştir 

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) 1960-1970’li yıllardan itibaren Türkiye sınırlarında 

yaygınlaştığı görülmektedir. OSB’lerinin kuruluş ve daha sonraki yapılanma süreçlerine bakıldığında 

yatırımların hareketlenmesinde, istihdam olanaklarının artırılmasında, yerel ve bölgesel kalkınmanın 

sağlanmasında, düzenli sanayileşme ve kentleşmeye geçilmesinde, çok önemli görevler üstlendiği 

görülmektedir. Bursa ile başlayan OSB süreci, gelinen noktada hemen hemen her ilde bir ya da birkaç 

organize sanayi bölgeleri ve ilçelerde, küçük sanayi siteleri şeklinde düzenli bir yapıya büründüğü 

görülmektedir. 1960 planlı ekonomiye geçişle birlikte OSB’lerin ülke ekonomik yapısı içerisindeki 

etkinlikleri artmıştır. Bir ülkenin gelişmişlik göstergelerinin başında ekonomik gelişmişlik 

gelmektedir. 

Ekonomik yapının gelişmesi de ancak planlı bir ekonominin hayata geçirilmesi ile mümkündür. 

OSB’ler de daha düzenli bir ekonomik yapının, sanayileşme ve üretim sürecinin oluşturulması 

açısından oldukça uygun alanlardır. Bu alanlar hem ölçek ekonomilerinin hem de sinerjilerin 

oluşturulmasına uygun alanlardır. 

Zaman içerisinde insanlar tarım toplumundan sanayi toplumuna geçmesiyle birlikte özellikle 

tarımsal üreticilerin büyük çoğunluğu bulundukları yöreleri terk edip sanayileşen bölgelere doğru göç 

gerçekleştirmişlerdir. Ülkemizde de bu olay 1950’li yıllardan itibaren tarıma makinanın girmesi ve 

kırsal alanlarda her geçen gün daha az işgücüne ihtiyaç duyulmasıyla birlikte, kırsal alanlardan 

sanayinin geliştiği kentlere doğru göç yaşanmasına neden olmuş ve bu durum da bölgeler arasında 

sosyoekonomik farklılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur (Karadeniz & Yılmaz, 2021: 1820). 

Bölgelerarası farklılıklar coğrafi faktörler başta olmak üzere birçok nedenden dolayı ortaya 

çıkmaktadırlar. Bölgelerarası farkı en aza indirgeyebilmek için gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler 

kendilerince ülkelerinde özel tedbirler ve politikalar gerçekleşmiştir ve bu uyguladıkları politikaların 

tedbir ve gelir artışının adil bir şekilde bütün bölgelere dağıtılması amaçlanmıştır (Gökçen, 1987: 

363). 

Organize Sanayi Bölgeleri, “sanayinin uygun görülen alanlarda yapılmasını sağlamak, 

kentleşmeyi yönlendirmek, çevre sorunlarını önlemek, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, 

imalat sanayi türlerinin belirli bir plân dâhilinde yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla, sınırları 

tasdikli parçaların gerekli alt yapı hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve 

teknoparklar ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dâhilinde sanayi için tahsis edilmesiyle 

oluşturulan ve 4562 Sayılı Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgesi” olarak 

ifade edilmektedir (Çam & Esengün, 2011: 55-63). 

Türkiye’de 2000 yılında çıkarılan OSB Kanunu ile OSB yönetimlerine çok sayıda yetki 

verilerek ülkemizde OSB’lerin gelişimine yönelik önemli adımlar atılmıştır. OSB’ler özellikle 

bölgeler arasındaki farklılıkları en aza indirgeyerek dengeyi sağlamaya, sanayi tesislerinin şehir 

dışına çıkarılmasını böylelikle şehirde meydana gelecek olumsuz koşulların yaşanmaması için 

faaliyetler göstermiştir. 

Ülkemiz gibi sanayileşme evresini tamamlayamamış gelişmekte olan ülkelerde özellikle 

sanayinin belirli alanlarda toplanması, bölgelerarası sosyal ve ekonomik dengesizlikleri 

arttırmaktadır. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı alanlarda nüfus diğer bölgelerden gelen 
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göçlerle birlikte artmakta, özellikle konut sayısında yetersiz kalınmakta ve çarpık kentleşme ortaya 

çıkmaktadır. Zamanla kentsel gelişmeye bağlı olarak sanayi tesisleri kent içerisinde kalmakta, tarım 

alanları ise betonlaşmaktadır. Bu gibi sorunları en aza indirgeyebilmek için göç alan ve veren yerler 

göçü engelleyebilmek için bazı politikalar uygulamaktadırlar. Bölgelerarası dengesizlikleri azaltmak 

için ülkenin çeşitli yerlerinde sanayi yatırımlarının düzenli bir şekilde mekânsal planlamasını gerekli 

kılmaktadır. Bu sahalarda yerleştirilecek sanayiler, bir yandan sanayileşmiş bölgelerin gereğinden 

fazla büyümesine engel olacak, diğer yandan da ekonomik kaynakların kendilerine yönelmesini 

sağlayarak bölgeler arasındaki dağılımı etkileyeceklerdir (Hoziklioğlu, 2007:1).  

Bu çalışma; Burdur ilinde kurulan Organize Sanayi Bölgesinin özelliklerini ve içerisinde 

faaliyet gösteren fabrikalar üzerinde çalışılmıştır. Çalışma sahasında bizzat gözlemler yapılarak 

notlar alınmış ve fotoğraf çekilmiştir. Çalışma için Burdur OSB Müdürlüğüne bizzat gidilip bilgiler 

alınmıştır. Akdeniz Kalkınma Ajansından, OSB’leri hakkında yapılan çalışmalar incelenmiş, bu 

çalışma için notlar çıkartılmıştır. 

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNİN TARİHÇESİ 

OSB’ler birbiri ile ilişkili üretim kollarının bir arada üretim yapabilmeleri açısından da uygun 

ortam sunmaktadır. Kuşkusuz sadece fiziki donatılar dışında aynı zamanda sanayi için yetişmiş 

nitelikli işçi- usta ihtiyacını da karşılamaktadır (Aktaş, 2019: 5). Bu kapsamda birçok ülkede 

OSB’lerde sanayinin yetişmiş işgücü temini için teknik okullar açılmakta ve sanayi tesisleri için 

gerekli olan teknik elemanlara pratik eğitim imkânı sağlanmaktadır. 

OSB’ler dünyada ilk kez ABD’de ortaya çıkmıştır. Burada, tekstil imalathaneleri fiziksel 

yerleşmelerle bir araya toplanmıştır. ABD’de 1885 yılında hazırlanan bir raporda ise, Endüstri 

Bölgeleri’nin oluşturulmasının sanayinin geliştirilmesi için önemli bir araç olacağına vurgu 

yapılmaktadır. OSB’ler ile ilgili ilk bilinçli uygulama ise; 1896 yılında İngiltere’nin Manchester kenti 

yakınlarında kurulan “Trafford Park” uygulamasıyla gerçekleştirilmiştir. OSB fikrinin ilk olarak 

ortaya çıktığı ABD’de ise, ancak 1899 yılında uygulamaya geçilebilmiştir. 1905 ve 1909 yıllarında, 

özel girişimciler Chicago kentinde “Central Manufacturing” ve “Clearing” ismini verdikleri iki 

Endüstri Bölgesi kurmuşlardır. Bunlar aynı zamanda, modern anlamda Endüstri Bölgeleri’nin ilk 

örnekleridir. Bu uygulamaların amacı, sanayicilerin altyapılı sanayi arsası gereksinmelerinin 

karşılandığı bölgelerde özel firmaların kar elde etmelerini sağlamaktır, yani, ABD’deki ilk OSB 

uygulamaları, özel sektör tarafından kar elde etmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. İkinci Dünya Savaşı 

ile başlayan dönemde, OSB’ler bir devlet yatırımı olarak görülmeye başlanmış; gelişmekte olan 

ülkelerde KOBİ’lerin geliştirilmesine hizmet etmek amacıyla düzenlenmiştir. Bu ülkelerde, OSB 

uygulamalarına ancak 1950’li yıllarda geçilebilmiştir (Eyüboğlu, 2005:3-4). 

Sanayi faaliyetlerinin en önemli etkilerinden biri de kent dokusu üzerine olmaktadır. Özellikle 

sanayi tesislerinin yoğunlaştığı büyük kentler, göçler yoluyla yoğun bir nüfus hareketine maruz 

kalmaktadır. Sanayi merkezlerinin, kentlerin gelişme yönünü belirleyen çekici güçlere sahip olduğu 

bilinmektedir. Dolayısıyla hızlı ve yoğun değişmelere açık olan bu yerleşim merkezlerinde, 

kentleşme ve sanayi faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yönlendirilmesi gerekmektedir. Sanayi 

kuruluşlarının dağınık ve birbirinden kopuk olması, sağlıklı ve düzgün bir kentsel planlamayı 

güçleştirecektir. Nitekim yerleşim merkezi civarında düzensiz ve plansız şekilde ortaya çıkan sanayi 

kuruluşları, konut alanlarıyla iç içe yer almakta ve pek çok çevre sorunu da beraberinde gelmektedir 

(Özdemir, 1990: 11).  Bu nedenle sürdürülebilir kentleşme ve sanayileşme ilişkilerini düzenlemesi 

açısından önemli olan OSB’ler, kent dokusunun düzgün bir yerleşme formunda gelişmesine de katkı 

sağlamaktadır. 

Organize Sanayi Bölgelerinin Önemi 

OSB’lerde bulunan firmalar yeni üretim teknikleri, pazar koşulları, teknolojik gelişmeler ve 

benzeri konularda karşılıklı bilgilendirme ve etkileşim içindedirler. Ortak altyapı hizmetlerinden, 

arıtma tesislerinden, personel eğitim merkezlerinden, banka, kantin ve benzeri hizmetlere kadar pek 

çok hizmet ve olanağa ulaşmak mümkün olmaktadır. Bu hizmetleri tek başlarına sağlamaya çalışan 

işletmeler, yatırım giderlerini yükselmekte, bu hizmetlerin birim maliyetlerini arttırmakta ve üretim 

maliyetlerini arttırmaktadırlar (DPT, 2000: 99). 
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Ayrıca bu bölgelerde yatırım yapan kuruluşlar mevcut altyapı olanaklarından yararlanarak, 

imalat girdilerini düşürmekte, servis olanaklarından yararlanmakta ve işletme maliyetini düşürerek 

karı maksimize etmektedirler (Yüzer & Giritlioğlu; 2003: 126). 

Sanayi işletmelerinin dağınık ve birbirinden kopuk olması şehir planlaması açısından birçok 

sorun yaratmaktadır. OSB’ler, sanayi işletmelerinin çevresel etkilerinin etkin bir biçimde kontrol 

edilebilmesi ve çevreye verilebilecek kirliliği önleme açısından önem taşımaktadır (Özbay & 

Özdemir, 1990: 4). 

OSB’ler için sanayiciler, iyi nitelikli tarım alanlarının kaybına yol açmadan, daha düşük 

nitelikteki arazilere yönlendirilmelidir. Böylece, tarımsal verimli arazilerin korunması sağlanmış 

olacaktır. OSB’lerin çevredeki yerleşme birimleri ve tarımsal üretim alanlarını olumsuz yönde 

etkileyip etkilemeyeceği, yer seçimi aşamasında gözden geçirilmelidir (TÜBİTAK, 1994: 12). 

Sanayinin kentleşmeyi hızlandıran önemli bir dinamik olduğu ve sanayi işletmelerinin 

yerleştikleri bölgeye konut ve yan sanayi gibi diğer kentsel faaliyetleri de çektiği düşünülürse, planlı 

bir kentsel gelişmenin, öncelikle sanayinin planlı gelişim ve yerleşimini hedeflemesi gereği 

kaçınılmazdır (DPT, 2000: 99). 

OSB’nin temel amaçlarından ve en önemlilerinden birisi ülke ve bölgesel kalkınma aracı olarak 

algılanmasıdır. Bir ülkenin kalkınması ve refah seviyesinin yükselmesi, değişen ve gelişen toplum 

ihtiyaçlarını karşılayacak üretim birimlerinin artması ve gelişmesi ile doğru orantılıdır (Keten, 1974: 

7). 

Organize sanayi bölgeleri bölgesel kalkınmanın sanayileşmedeki ayağını oluşturur. Dengeli 

kalkınmayı amaçlayan sanayileşme Organize Sanayi Bölgesi olmadan mümkün olamayacaktır. 

Organize sanayi bölgelerinin bölgesel kalkınma amacına hizmet eden önemli bir katkısı da kurulduğu 

yörede yeni istihdam olanakları yaratmasıdır. Ek gelirler sağlanması özellikle geri kalmış bir yöreye 

ekonomik canlılık getireceği gibi, makro açıdan ülkenin dengeli kalkınma hedefine de hizmet etmiş 

olmaktadır (Berberoğlu, 1985: 203). 

Ayrıca üretim birimleri içinde önemli bir yer tutan Küçük ve Orta Boy İşletmelerin (KOBİ) 

yoğun olarak bulunduğu alanlar OSB’lerdir. Başka bir anlatımla KOBİ’lerin desteklenmesi, teşvik 

edilmesi ve geliştirilmesi için en uygun ortamlardan birisi OSB’lerdir. KOBİ’lerin desteklenmesi ve 

teşvik edilmesi ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayacaktır (Özdemir, 1990: 14). 

Organize sanayi bölgeleri düzenli çevre politikası oluşturulması ve güçlü sanayileşme 

politikalarının hayata geçirilmesi açısından önem arz eden yerlerdir. Organize sanayi bölgeleri 

firmalar arasında kolektif motivasyonun ve karşılıklı güvenin tesis edildiği yerlerdir. OSB’ler 

üretimde kalitenin artmasına yardımcı olduğu gibi kullanılan malzemelerde etkinliğin artırılmasını 

sağlamaktadır (Saikku, 2006: 4). İşletmelerin belirli bölgelerde toplanmasının sadece üretim artışı ya 

da sinerjinin oluşturlmasına katkısı yoktur. Aynı zamanda bu bölgelerin yangın, doğal afet benzeri 

güvenliği tehdit edecek olası gelişmelerin de sürekli olarak sağlanmasına imkân oluşturmaktadır. 

OSB’ler kurulmuş oldukları bölgelerin sadece ekonomik yapılarına olumlu katkı sunmazlar. Aynı 

zamanda sosyal yapının da gelişmesine katkı sunarlar. OSB’lerde istihdamın artırılması ve 

tamamlayıcı mesleki eğitimlerin daha düzenli bir biçimde yapılmasına imkân oluşmaktadır (Saif, 

2006: 7). 

Organize Sanayi Bölgelerinin ülke, bölge şehir ve küçük yerleşim yerlerine sağlamış olduğu 

çok çeşitli faydaları bulunmaktadır. Organize sanayi bölgelerinin sağladığı faydalar şunlardır 

(Saikku, 2006: 5). 

• Firmaların ortak çevre politikalarının oluşturulmasına katkı sağlar. 

• Firmaların iletişim materyallerinin ve planlarının oluşturulmasına katkı sağlar 

• Firmaların düzenli olarak bir araya gelmelerine katkı sağlar. 

• Uygulamaya dönük eylemlerin güçlendirilmesi için pratiklerin yapılmasına yardımcı olur. 

•Farklı üretim yapan firmalar arasında projelerin başlatılmasına ve onların devam ettirilmesine 

katkı sağlar. 

• İş birliği içerisinde ortak kararların alınmasına yardımcı olur. 

• Malzeme ve enerji verimliliğini artırmak için firmalar arasında iş birliğini geliştirir. 

• Çevre kirliliğinin azaltılmasına yardımcı olmak. 
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• Ölçek ekonomilerinin, oluşturulmasına önayak olmak. 

• Sürece, bölge içerisinde çalışan personelin daha aktif katılımının sağlanmasına yardımcı 

olmak. 

• Firmaların rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlamak. 

• Ülke doğal kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak. 

• Kurulduğu şehrin ve bölgenin kalkınmasına katkı sağlamak. 

Organize sanayi bölgelerinin tanımının içerisinde yer alan faydaları ise, şu şekilde sıralamak 

mümkündür (Çam & Esengün, 2011: 55-63). 

• Planlı yerleşim, 

• Altyapının planlılığı, gerçeklere uygunluğu, 

• Ortak hizmet kuruluşlarının sağlanması, 

• Standardizasyon, 

• Organizasyon düzenlemeler gibi faydaları söz konusudur. 

TÜRKİYE’DE ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ 

Birleşmiş Milletler Teşkilatı tarafından yapılan bir tanıma göre OSB, “birbirleriyle iş birliği 

halinde üretim yapan orta ve küçük işletmelerin, planlı bir alanda ve altyapı hizmetlerinden 

yararlanacak şekilde standart bir şekilde yapılmış fabrika binaları içinde toplanmalarıdır” (Özdemir, 

1990: 8; Güler vd., 1990: 2). Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan ve resmi olarak kabul gören OSB 

tanımı ise şu şekildeydi. Karma ekonomi şartları altında küçük ve orta ölçekli endüstrilerin 

geliştirilmesi için gerekli olan planlı yerleşme alanlarının, altyapı ve ortak hizmet ihtiyaçlarının inşa 

edilerek sağlanması yoluyla belli standartlarda geliştirilmesi ve organize edilmesidir (Yücel, 1986: 3; 

Yücel, 1987: 19). Onal (1974: 21)’a göre OSB, “kapsamlı bir plan gereğince parsellenip, yol, su, 

elektrik vb. gibi altyapı tesislerine sahip olan arazi parçalarının, beraberce yararlanabilecekleri her 

türlü hizmetlerle birlikte müteşebbis yararına sunulduğu organizasyonlardır”. 

Organize Sanayi Bölgesi, “organize edilmiş sanayi bölgesidir” (Onal, 1974:21), şeklinde çok 

basit olarak da tanımlanmaktadır. OSB, münferit sınaî işletmelerin elverişli bir plan dâhilinde 

geliştirilmesi için altyapı ve hizmet tesisleri tamamlanarak, belirli standartlarla işletilmek üzere 

organize edilmiş bir sanayi bölgesidir (Onal, 1974 :21). 

Ülkemizde sanayileşme faaliyetleri 1839 yılında Tanzimat Dönemi’nde; havuz, tersane, 

demirhane gibi tesislerin kurulmasıyla başlamıştır. Sanayi gelişiminin başlangıcı ise Cumhuriyet 

Dönemi olmuş ancak sanayinin çeşitlenmesi 1950‘den sonra söz konusu olmuştur. Bunun sebebi 

Osmanlılar döneminde açılan işletmelerin kapitülasyonlar ve gümrük vergileri ile rekabet edemez 

hale gelmesi ve kapanması ile Cumhuriyet Dönemi’nin ilk yıllarında da birikmiş sermayenin yetersiz 

olmasıdır. Dolayısıyla o dönem, ülkedeki ihtiyaçların karşılanmasında sanayi yetersiz kalmıştır 

denilebilir (Ertin, 1998: 165-167). 

Türkiye’de Kurtuluş Savaşının başarıya ulaşmasıyla birlikte henüz devletin yeni rejiminin dahi 

adı konulmamışken İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat- 4 Mart 1923) toplanmış ve ekonomik politikalar 

ile ilgili kararlar alınmıştır. Atatürk’ün de kongrede belirttiği gibi gelişmiş ülkelerin sanayi ülkeleri 

olduğu tezinden hareketle, milli ve yerli sanayiye önem verilmesi ve küçük işletmeler yerine büyük 

tesislerin kurulması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda devletin de desteğiyle sanayileşme özel sektör 

eliyle gerçekleştirilmeye çalışılmıştır.  Ancak imkansızlıklar nedeniyle özel sermayenin yetersiz 

kalması sonucunda yatırımların çoğunluğu devlet eliyle yapılabilmiştir. 1930’lu yıllarda ise gerek iç 

ve gerekse dış koşullar etkisiyle yatırımların kamu eliyle gerçekleştirildiği devletçilik politikası 

benimsenmiştir. Bu bağlamda birinci ve ikinci beş yıllık sanayi planları hazırlanmıştır. Ancak 

bunlardan ikinci beş yıllık sanayi planı II. Dünya Savaşının patlak vermesiyle uygulamaya 

konulamamıştır (Kepenek & Yentürk, 2001: 67-69). 

Ülkemizde 1950’de tek parti döneminin son bulmasıyla ekonomide liberal dönem başlamış ve 

devlet özel sektörün yatırım yapmadığı alanlarda faaliyet göstermeye başlamıştır. Ancak sanayileşme 

sürecinde herhangi bir planın olmayışı ve uygulanan ekonomi politikaları ile yaşanan ekonomik 

bunalım planlı kalkınmayı zorunlu hale getirmiştir. Bu nedenle 1960 yılında Devlet Planlama 

Teşkilatı (DPT) kurulmasıyla birlikte beş yıllık kalkınma planları yapılmaya başlanmıştır. Planlı 

kalkınma dönemiyle birlikte sanayileşme ekonomik ve sosyal kalkınmanın aracı olarak görülmüştür. 
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Nitekim sanayinin kentsel gelişeme ve çevre koşulları da dikkate alınarak düzenli bir biçimde 

organize edilmesi, ilk defa kalkınma dönemlerinde ortaya çıkmıştır (Yurdakul, 2005: 36). Bu 

dönemle birlikte batılı ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de sanayi yatırımlarının mekânsal dağılımının 

bir plan dahilinde geliştirilmesi için sanayi siteleri ve Organize Sanayi Bölgeleri kurulması 

öngörülmüştür. Bu kapsamda ilk Organize Sanayi Bölgesi Bursa’da Checci & Company şirketleri 

tarafından 1961 yılında planlanmış, 1962’de Dünya Bankası’ndan alınan kredi ile yapımına 

başlanmış ve 1966 yılında hizmete açılmıştır (Kayış, 2019: 32-33). Bursa OSB’nin ardından Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde OSB’lere kredi sağlayan bir fon oluşturulmuş ve bu fona devlet 

bütçesinden belirli bir kaynak aktarılarak ülkenin değişik yerlerinde OSB’lerin yapımına başlanmıştır 

(Bilgin & Ar, 2004: 85). Bursa’dan sonra 1964’te Manisa, 1967’de Konya, 1968’de Bartın ve 

Anakara OSB planlandı. Nitekim 1983 yılına gelindiğinde Bursa, Gaziantep, Eskişehir, Konya, 

Manisa ve Erzurum OSB tamamlanarak faaliyete geçmiştir (Özdemir, 1990: 15). Bu dönemden 

itibaren ülkemizin birçok ilinde ve hatta ilçe merkezlerinde de OSB uygulamaları hızlı bir şekilde 

gelişim göstermiştir. 

Türkiye’deki OSB uygulaması, gelişmiş batı ülkelerindeki uygulamalara birçok açıdan 

benzemekle birlikte; bazı farklılıklar da taşımaktadır. Batılı ülkelerdeki OSB, genelde, yarı-kentsel 

alanlarda, uzmanlaşmış yani belli bir sanayi dalını içeren, standart fabrika binaları ve altyapı 

tesislerinden oluşurken; Türkiye’de OSB’ler kentsel alanlarda, karma yapıda, standart olmayan 

fabrika binaları ve altyapı tesisleriyle onlardan ayrılmaktadır (Eyüpoğlu, 2005: 5). 

Türkiye’de OSB uygulaması 1962 yılında başlamış, kalkınma planları ve programlarında 

sürekli olarak sanayinin geliştirilmesine ve bölgesel kalkınmanın gerçekleştirilmesine yönelik 

özendirici tedbirler arasında yer almıştır. Türkiye’de de sanayi etkinliklerinin gelişmesi; gelişme 

potansiyeline sahip büyük kentlerin çevresinde olmuştur. Bu bakımdan, sanayileşme her ne kadar 

istenen bir durum olsa da gelişmelerin, zaman içinde, bazı bölgeleri ve kentleri zorladığı 

gözlemlenmiştir. Öte yandan, Türk Sanayisinin planlı bir şekilde geliştirilmesi çabaları ile; OSB’lerin 

oluşturulması düşüncesi de güç kazanmıştır 

Türkiye’de Organize Sanayi Bölgeleri, özel sektör sanayi yatırımlarının geri kalmış yörelere 

yönlendirilmesi, mevcut yatırımların desteklenerek teşvik edilmesi ve gelişmekte olan sanayilerin 

arazi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılan mekânsal teşvik araçları olarak görülmektedir. 

OSB’ler, sanayinin belirli bir program çerçevesinde bir arada üretim yapmalarına imkân sağlayacak 

şekilde örgütlenme, kentleşme ve sanayileşme ilişkilerini düzenleme, sanayi işletmelerinin çevrede 

yaratacağı olumsuz etkileri denetleyebilme, işletmelerin topluca yer aldıkları alanlarda daha kolay, 

ucuz ve kaliteli üretim yapma ve uygun koşullarda alt yapı hizmetlerinden yararlanma imkânı 

sunmaktadır (Cansız, 2010: 12). Ancak bütün bu çabalara rağmen ülkemiz genelinde sanayi 

yatırımlarının bölgelere göre yeterli düzeyde dağıldığı söylenemez. Kuşkusuz bu durum dünya 

ölçeğinde de böyledir. Coğrafi faktörlerin yanı sıra sermaye, enerji, pazar, ulaşım, hammadde vb. 

koşulların düzensiz dağılışı başlıca etkenler olarak sıralanabilir. Bu olumsuzlukları ortadan kaldırmak 

için kalkınmada öncelikli yöreler belirlenmiş ve buralarda kurulan OSB’lerle yatırımcıların teşvik 

edilmesi hedeflenmiştir. 

Ülkemizde DPT’nin kurulmasıyla planlı kalkınma dönemlerinde başlayan OSB uygulamaları, 

herhangi bir yasal mevzuat olmadan 1982 yılına kadar sürmüştür. Bu mevzuat boşluğunun 

giderilmesi amacıyla 31.01.1982 tarih ve 17591 sayılı Resmî Gazetede ‘Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Fonlar Yönetmeliği’ yayımlanmıştır. Fonlar Yönetmeliğinin Organize Sanayi Bölgeleri ve 

Küçük Sanat Siteleri İnşaatı ve İşletme Giderleri Fonu’ başlığını taşıyan 29-42 maddeleri, OSB’ler 

için; fonun kullanımı, fon hesabının kaynağı ve işleyişi, kredinin tahsisi, arsa temini ve kredinin geri 

dönüşü gibi hususlar üzerinden düzenlenmiştir. Zamanla OSB’lerin sanayi faaliyetlerini belirleyici 

olması ve herhangi bir tüzel kişiliğe sahip olmaması bir takım hukuki sorunların doğmasına neden 

olmuştur. Bu yasal boşluk 12.04.2000 tarihinde çıkarılan ve 15.04.2000 tarihli resmî gazetede 

yayınlanan 4562 sayılı OSB kanunu ile ortadan kaldırılmıştır. Bu kanunun amacı, sanayinin uygun 

görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, imalat sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde 

yerleştirilmeleri ve geliştirilmeleri amacıyla sınırları tasdikli arazi parçalarının gerekli alt yapı 

hizmetleriyle ve ihtiyaca göre tayin edilecek sosyal tesisler ve teknoparklar ile donatılıp planlı bir 
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şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesini sağlamaktır. Bu kanun gereğince 

hazırlanması gereken ‘Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliği’ ve ‘Organize Sanayi 

Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’ ile OSB’ler yasal bir dayanağa oturtulmuştur. Ancak uygulamalar 

sırasında meydana gelen ihtiyaçların giderilmesi amacıyla hem ‘Organize Sanayi Bölgeleri Yer 

Seçimi Yönetmeliği’ , hem de Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik 

yapılmıştır. Böylelikle 4562 sayılı kanunla OSB’lerin yasal sorunları çözülmüştür. 

Bursa ile başlayan sanayinin düzenli bir yapıya bürünmesi çabası, zamanla ülkenin geneline 

yayılmış ve günümüzde Hakkâri hariç bütün illerimizde OSB kurulması ile gerçekleşmiştir. İl 

merkezlerinin yanı sıra sanayi yatırımları, ilçe merkezlerinin bazılarında OSB, bazılarında ise küçük 

sanayi siteleri şeklinde örgütlenmişlerdir. Tüm ülke genelinde 2020 yılı mart ayı itibariyle planlama, 

yapım aşamasında ve işletme aşamasında olan toplam 335 OSB bulunmaktadır. 

Ülkemizde OSB’lerin coğrafi dağılışı incelendiğinde, bölgeler arasında dengesizlikler olduğu 

dikkati çekmektedir. Nitekim sanayi kuruluşlarının kuruluş yerini belirleyen faktörler OSB’lerin de 

dağılımını etkilemiş ve sanayinin en çok geliştiği Marmara Bölgesi ilk sırada yer almaktadır. Ülke 

genelinde OSB’lerin %27’si bu bölgemizde yer almaktadır. Marmara Bölgesi’ni Karadeniz %17 (56), 

İç Anadolu %16 (54) ve Ege %15 (50) bölgeleri takip etmektedir (Tablo 1). Bölgeler arasındaki 

düzensiz dağılım aynı bölge illeri arasında da görülmektedir. Nitekim Bursa (17), Tekirdağ (14) ve 

Kocaeli (13) illeri Marmara Bölgesindeki toplam OSB’lerin %59’unu oluşturmaktadır (Tablo 1). 

 

Tablo 1: OSB’lerin Coğrafi Bölgelere Göre Dağılımı (2020). 

Kaynak: www.osbuk.org.tr’dan  aktaran Karadeniz & Yılmaz, 2021: 1828. 

 

Ülkemizin hemen her ili ve birçok ilçesinde yer almakta olan OSB’lerin %77 gibi önemli bir 

kısmı karma sanayi tesislerinden oluşmaktadır. Bunun yanında mermer, dokuma ve konfeksiyon, 

deri, uzay ve havacılık, gıda ve gıda işletmeleri, mobilya ağaç işleri, demir- çelik, makine, kimya, 

plastik malzemeler, metal ve metal ürünleri, silah sanayi, seramik, otomotiv yan sanayi, çiçekçilik ve 

kalıp imalatı gibi ihtisas alanlarına dayalı kurulan 52 OSB bulunmaktadır. Tarıma dayalı olarak 

kurulan 17 OSB’nin yanı sıra 5 ıslah ve 2’de özel sektöre ait OSB yer almaktadır (Tablo 2; Karadeniz 

& Yılmaz, 2021: 1828). 

 

Tablo 2: OSB'lerin Nitelik Yönünden Dağılımı (2020). 

OSB'nin Niteliği OSB Sayısı Oran (%) 

Karma OSB 259 77 

İhtisas OSB 52 16 

Tarıma Dayalı OSB 17 5 

Islah OSB 5 1 

Coğrafi Bölge OSB Sayısı Oran (%) 

Marmara Bölgesi 92 27 

İç Anadolu Bölgesi 54 16 

Karadeniz 56 17 

Ege Bölgesi 50 15 

Akdeniz Bölgesi 31 9 

G. Doğu Anadolu Bölgesi 28 8 

Doğu Anadolu Bölgesi 24 7 

Toplam 335 100 

http://www.osbuk.org.tr’dan/
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Özel OSB 2 1 

Toplam 335 100 

Kaynak: www.osbuk.org.tr’dan aktaran Karadeniz & Yılmaz, 2021: 1828-1829. 

 

OSBÜK verilerine göre, Türkiye’deki OSB’lerin fiziki durumu incelendiğinde, %71,42 (260) 

gibi önemli bir kısmının işletme aşamasında olduğu görülmektedir. Altyapı inşaatı devam eden 37 

(%10,16) OSB’nin yanı sıra 37’si (%10,16) kamulaştırma, 30’i (%8,24) planlama aşamasındadır 

(Tablo 3). 

 

Tablo 3: 2022 Yılı İtibariyle OSB'lerin Fiziki Durumu 

OSB'nin Fiziki Durumu OSB Sayısı Oran (%) 

İşletme Aşamasında 260 71,42 

Altyapı İnşaatı Aşamasında 37 10,16 

Kamulaştırma Aşamasında 37 10,16 

Planlama Aşamasında 30 8,24 

Toplam 364 100 

Kaynak: https://osbuk.org/view/osb/osbliste.php, 2022. 

 

Türkiye’de Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminden itibaren büyük önem verilmiştir. 

Türkiye’de 1962 yılından bugüne kadar 364 OSB projesi, kamu kredi desteği ile tamamlanmıştır 

(Tablo 3). 1962 yılından 2002 yılı sonuna kadar 70 adet OSB projesi tamamlandığı, 2003-2021 yılları 

arasında ise 144 adet OSB projesinin tamamlandığı görülmektedir. Türkiye’nin sanayi üretiminin 

yüzde 45’ini gerçekleştiren organize sanayi bölgelerine bir yenisi daha eklendi. Tekirdağ’da kurulan 

“PAKOP Plastik İhtisas OSB” ile Türkiye’de OSB sayısı 364’e ulaşmıştır. 4562 sayılı OSB 

Kanunu'nun uygulama usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanan OSB Uygulama Yönetmeliği 

01.04.2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak, gerek OSB tüzel 

kişiliklerinden ve OSB Üst Kuruluşundan gerekse Sivil Toplum Kuruluşlarından ve OSB içinde yer 

alan müteşebbislerden muhtelif zamanlarda sözlü ve yazılı olarak Bakanlığımıza intikal eden talep 

ve sorunların değerlendirilmesi sonucunda mevcut yönetmelikte tespit edilen eksikliklerin 

giderilmesi ve yeni ihtiyaçların karşılanması ile ekonomik, sosyal ve çevresel fayda sağlanması 

amaçlarıyla yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler doğrultusunda yeniden 

hazırlanan OSB Uygulama Yönetmeliği 02.02.2019 tarihli ve 30674 sayılı Resmî Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (https://osbuk.org, 2022). 

BURDUR’DA SANAYİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Burdur, Akdeniz Bölgesi’nin Batı Akdeniz bölümünde bulunan ve Göller Bölgesi olarak 

nitelenen bir bölgede yer alan, verimli toprakları, zengin su kaynakları ve ılıman iklimi ile birçok 

medeniyete ev sahipliği yapmış, her çağda cazibe merkezi olmuş bir yerleşim alanı olarak 

gösterilmektedir. İl üçüncü dereceden kalkınmışlık düzeyindeki bir ildir. Bu noktada Burdur gelişmiş 

iller olarak sınıflandırılan iller ile komşudur. İlin kalkınmışlık düzeyi bölgesel teşvik kanunu 

tarafından getirilen bölgesel teşvik tasnifinde de uyumludur. Temel hedefi illerin üretim ve ihracat 

potansiyellerini arttırmak suretiyle iller arasındaki gelişmişlik farklarını en aza indirmek olan 

bölgesel teşvik uygulamasına göre Burdur “3. Bölge” olarak tanımlanmıştır. Burdur ne kadar 

gelişmişlik indeksleri ve bölgesel teşvik sıralamasında üçüncü olarak yer alsa da özellikle 

yaşanabilirlik ve hayat kalitesi anlamında Türkiye’nin sayılı illeri arasında yer almaktadır. Öyle ki 

Burdur, Kalkınma Bakanlığı tarafından yayınlanan İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik 

Gelişmişlik Sıralaması 2011 Araştırmasına göre TR61 Bölgesi, 26 düzey 2 bölgesi arasında beşinci 

sırada yer almıştır. İstanbul, Ankara, İzmir gibi tek ilden oluşan düzey 2 bölgeleri ilk üç sırayı alırken 

dördüncü sırada TR41 (Bursa-Eskişehir-Bilecik) Bölgesi bulunmaktadır. İller ayrımında yapılan 

http://www.osbuk.org.tr’dan/
https://osbuk.org/view/osb/osbliste.php
https://osbuk.org/


 

 

International Scientific Conference 
«Global Challenges of Innovative Science» Leipzig, Germany, March 06, 2022 

248 

sıralamada ise Antalya beşinci, Isparta 21’inci, Burdur 26’ncı olmuştur. Yine bu alanda 

gerçekleştirilen akademik çalışmalardan derlendiği üzere; Kalkınma Bakanlığı (2013) tarafından 

yapılan “İllerin Bölgelerin sosyo-ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması-2011” çalışmasına 

göre 81 il içerisinde 26. sırada yer almaktadır (Korkmaz & Öçal, 2021: 158). 

Burdur ilindeki sanayi, genellikle tarım ürünlerinin hammadde olarak kullanıldığı ya da tarım 

sektörüne yönelik ürünlerin üretildiği faaliyetlerden meydana gelir. İlin sektör odakları tarım- 

hayvancılığa bağlı makine- metal işleme sanayi, gıda ve tekstil sanayilerinde toplanmaktadır. 

Bununla birlikte 1990’lı yıllarda başlayan ve son yıllarda önemli bir gelişme gösteren taş ve toprağa 

dayalı sanayi göze çarpmaktadır (Yılmaz, 2012). 

Burdur ilinde modern sanayi faaliyetleri, 1955 yılında Burdur Şeker Fabrikası’nın kurulmasıyla 

başlamıştır. Bu tarihe kadar ilde atölye tipi sanayi olarak belirtilebilecek, çeşitli dokuma 

tezgahlarının, demirci, bakırcı atölyelerinin olduğu daha çok insan gücüne dayanan bir sanayiden söz 

edilebilir. Burdur Şeker Fabrikası, aynı zamanda ilk kamu kaynaklı sanayi yatırımıdır. Bir sonraki 

adım, 1971 depreminden sonra gerçekleşmiş ve Burdur’un 1973 yılında kalkınmada öncelikli iller 

arasına girmesini takip eden süreçte, Süt Endüstrisi (SEK) ve Et Balık Kurumlarına (EBK) ait 

yatırımlar yapılmıştır. Yine 1972’de küçük sanayi sitesinin toplam 480 iş yerinden meydana gelen ilk 

bölümü tamamlanmış ve hizmete girmiştir. Bunların dışında günümüzde de faaliyetlerini sürdüren 

birçok özel sanayi kuruluşunun yine 1970’li yıllarda ortaya çıkmaya başladığı dikkati çekmektedir. 

Burdur’da en çok sanayileşme hareketleri, 1973-1980 arasındaki Kalkınmada Öncelikli İller 

kapsamına alınması ile başlamıştır. Nitekim 1972- 1978 yılları arasında kurulan 10 sanayi tesisinin 

9’u özel, 1’i kamu kuruluşu idi (Yılmaz, 2012). Burdur’da sanayinin daha planlı gelişmesi için OSB 

gündeme gelmiştir. 

Esasen Burdur ilinde, özellikle 1990 yılından sonra nüfusu tutacak ve nüfusu çekecek bazı 

gelişmeler olmuştur. Burdur Organize Sanayi Bölgelerinin (OSB1-1976; OSB2-2001) ve Bucak 

OSB’nin faaliyete geçmesi, il genelinde toplamda 13 Küçük Sanayi Sitesinin kurulması, 120’den 

fazla mermer ocağının ve mermer fabrikalarının açılması, günümüzde 33000’i aşan öğrencisi ve 

öğretim elemanı ile Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin 2006 yılında açılması gibi birçok neden 

sayılabilir. Ancak ilde temel ekonomik faaliyetin tarım ve hayvancılık olması, teknolojik olanaklar 

ile makineli tarımın tarımsal istihdamı daraltması, özellikle sanayi ve ticaret alanında istenen 

gelişmenin tam olarak yaşanamaması ve buna bağlı olarak kırsal alandan dışarıya gerçekleşen göçün 

artması nüfus artış hızını düşürmüştür. Türkiye nüfus artış hızının Burdur ili nüfus artış hızından 

hemen her dönemde fazla olması; 1927 ile 2020 yılları arasında Türkiye nüfusu 6,1 kat artarken, 

Burdur ili nüfusundaki artış ise 3,2 kat artmasına neden olmuştur (Temurçin & Tozkoparan, 2021: 

129). 

Burdur ilinde faal nüfus sayısı (14-65 yaş arası) 1980 yılında 137224 iken 2000 yılında 

171736’ya ve 2020 yılında da 179831’e yükselmiştir. Çalışma alanında faal nüfusun sektörel dağılımı 

incelendiğinde, nüfusun önemli bir bölümünün tarım sektöründe çalıştığı görülmektedir. Tarım 

sektörünü, hizmet ve sanayi sektörleri takip etmektedir. 1980 yılında çalışmakta olan nüfusun 

%66,2’si tarım sektöründe istihdam edilmekte iken, 2000 yılında bu sektörde çalışanların oranı 

%60,1’e, 2020 yılında %44,7’ye gerilemiştir. Tarım sektörü dışında 1980 yılında sanayide 

çalışanların oranı %10,1, 2000 yılında 8.3 ve 2020 yılında ise %13,9 olmuştur. Bunda açılan 

OSB’lerin ve mermer ocakları ile mermer fabrikalarının payı bulunmaktadır (Temurçin & 

Tozkoparan, 2021: 133). 

BURDUR ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 

Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümü’nde yer alan Burdur ili, Batı Akdeniz kıyı kesimi ile Ege 

Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesini birbirine bağlayan geçitlerden biri üzerindedir. Günümüzde 6887 

km2 yüzölçümüne sahip olan Burdur ili, kuzeyden Afyon, kuzeydoğuda ve doğudan Isparta, 

güneyden Antalya, güneybatıdan Muğla ve batıdan Denizli illeriyle çevrilidir (Harita 1). 
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Harita 1: Burdur Organize Sanayi Bölgesi Lokasyon Haritası 

 

Araştırma alanı olarak seçilen Burdur Organize Sanayi Bölgesi Burdur Gümüşgün demiryolu 

ile Burdur – Afyon karayolu arasında kurulmuştur. Araştırma alanı Akdeniz ikliminin etki alanı 

içerisindedir.  Yörede ortaya çıkan iklim özellikleri coğrafi faktörlerin etkisiyle yerel değişikliklere 

uğramakta ve kıyı bölgelerinde görülen Akdeniz ikliminden farklı iklim özelliklerinin ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Yıllık ortalama sıcaklık Burdur merkezde 13,3°C olarak tespit 

edilmiştir. İlin 2020 yılı Adrese dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre nüfusu 267.092 kişidir. 

Burdur’da sosyo-ekonomik gelişme ve kalkınmanın diğer temel alanı olan sanayi ise ölçek 

anlamında mikro ağırlıklı bir yapının olmasının yanında özellikle yeni OSB yatırımları ile ölçek 

yapısının yakın tarihte değişmeye başlayacağı düşünülmektedir. İlde istihdamın ağırlıklı olarak 

mermer ve taş ocakçılığında ağırlık gösterdiği bilinse de özellikle “niş ürün” lere sahip olan Burdur 

gıda sanayinin TR61 bölgesinde sahip olduğu kapasite ve değer potansiyeli oldukça ciddidir 

(Korkmaz & Öçal, 2021: 157). 

Tüm iller için 2016-2020 yılları arasında kurulan şirket veya gerçek kişi ticari işletmesi 

sayısında istikrarlı bir artış görülmektedir. Burdur’da 2016 yılında toplam 191 işletme kurulmuş bunu 

sırasıyla 253, 237, 211, 249 sayısı izlemiştir. 2016 yılından 2020 yılına kadar kurulan işletme 

sayısında %76 oranında bir artış meydana geldiği hesaplanmaktadır. Bu artış Türkiye ortalamasının 

üzerinde olduğu yine gerçekleştirilen analizler ile görülmektedir. Her ne kadar Burdur yeni teşvik 

sistemine göre 3. Bölge de yer alsa da yani yatırımlarda devlet yardımının sağlanmasında avantajlı 

bir bölgede yer almasa da KOSGEB gibi aktörler tarafından sağlanan destek ve hibelerin söz konusu 

işletme sayılarındaki artışın temel sebeplerinden bir tanesi olduğu düşünülmektedir. Özellikle kadın 

ve genç girişimcilere sağlanan hibe destekleri bu kimselerin girişimci olmalarını sağlamakta; onları 

ekonomiye dâhil olmaya teşvik etmektedir. Her ne kadar COVİD-19 salgının piyasalarda sebep 

olduğu durgunluğun istatistiki anlamda henüz verileri ortaya çıkmamış olsa da yakın gelecekte artış 

trendinin korunacağı düşünülmektedir (Korkmaz & Öçal, 2021: 158). 

OSB’nin Kuruluşu Gelişimi ve İşletmelerin Yapısı 

Burdur Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın teşkilat ve görevleri 

hakkındaki 3143 sayılı kanun 2-d maddesine ve bu kuruma bağlı ‘Organize Sanayi Bölgeleri Kurma 

Fonu Yönetmeliği’ esaslarına göre 08.06.1976 tarih ve 7/ 12098 sayılı Bakanlar Kurulu kararına 

istinaden Burdur Valiliği’nin başkanlığında göreve başlamıştır. Burdur Organize Sanayi Bölgesinin 

ilk yapım ihalesi, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve 22.10.1986 Müteşebbis Kurul Kararıyla birlikte 

inşaatına başlanılmış olup, 1990 yılında parselasyonu ile tüm altyapısı tamamlanmış, ihtiyacı 
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karşılamak üzere kreş, kafeterya ve cami yerleri planda ayrılmış, OSB’nin sosyal, kültürel ve 

ekonomik ihtiyaçlarına cevap vermek üzere planlanan sağlık ve Telekom hizmet binaları da 

projelendirilmiştir. 

4562 sayılı kanun hükümlerine göre işletilen, 2005 yılında genel kurul yapma hakkını elde 

ederek, katılımcıları arasından kendi yönetim kurulunu oluşturan, 62,34 hektarı sanayi parseli (58 

adet) olmak üzere toplam 94,08 hektarlık Burdur Organize Sanayi Bölgesi içerisinde; 

• Elektrik dağıtım hizmetleri ve elektrik alt yapısının bakım ve onarımı, 

• Doğal gaz dağıtım hizmetleri ve doğal gaz alt yapısının bakım ve onarımı, 

• İnşaat ruhsat ve yapı kullanma izinlerinin verilmesi, izlenmesi, 

• OSB yollarının bakımı ve onarımı, 

• OSB yeşil alanlarının bakımı ve korunması, 

• OSB pis su ve yağmur suyu şebekesinin bakımı ve onarımı, 

• Enerji verimliliği kanunu, iş sağlığı ve güvenliği kanunu vb. kanunlar kapsamında bölgede 

bulunan sanayicilerle aktif olarak çalışma ve bilgilendirme seminerleri düzenlenmektedir. 

 

Tablo 4: OSB Altyapı Durum Bilgisi 

Alan Dağılımı Uzunluk 

Toplam Yol Uzunluğu 8375m. 

Pis Su Şebekesi 7200m. 

Doğalgaz Şebekesi 7000m. 

İçme Suyu Şebekesi 5471m. 

Yağmur Suyu Şebekesi 5000m. 

OSB Elektrik Beslenme Hattı 1800m. 

Kaynak: Burdur OSB Müdürlüğü, 2022. 

 

Burdur OSB’de bulunan altyapı durum bilgisine göre (Tablo 4); OSB’nin toplam yol uzunluğu 

8375 metre (8 km) uzunluğundadır. Pis su şebeke hattı 7200 metre (7km), doğalgaz şebekesi 7000 

metre (7 km), içme suyu şebekesi 5471 metre (5 km), yağmur suyu şebekesi 5000 metre (5km) ve 

OSB elektrik beslenme hattı ise 1800 metre (2km) uzunluğundadır. Bölgede bulunan elektrik kurulu 

gücü 9MVA, 10 adet trafo ve 1 adet şalt merkezi bulunmaktadır.  

 

Tablo 5: Burdur OSB'de Bulunan Başlıca Sanayi Sektörleri (2020). 

Sanayi Sektörleri Firma Sayısı 

Gıda Sanayi 16 

Doğal Taş ve Orman Ürünleri Sanayi 11 

Tekstil Sanayi 1 

Yapı ve Metal Ürünleri Sanayi 22 

Diğerleri 2 

Kaynak: Burdur OSB Müdürlüğü, 2022. 

 

Burdur OSB’de bulunan sektörlere bağlı olarak firma sayılarına bakıldığında; en fazla yapı ve 

metal ürünleri sanayide olduğu görülmektedir (Tablo 5). Yapı kimyasalları alanında organize 

sanayide üretim yapan ikinci tesis ise Entegre Harç Sanayi’dir. Tesis 2007 yılında faaliyet göstermeye 

başlamıştır. Hazır sıva, fayans yapıştırıcı, derz dolgu, mantolama ürünleri imalatı yapan fabrikada 15 

kişi istihdam edilmektedir. Ürünlerinin yurt dışında Romanya ve Ukrayna’ya ihraç eden fabrika yurt 
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içinde ise Türkiye’nin tüm noktalarına ürünlerini pazarlamaktadır. Bu sektörü takiben daha sonra gıda 

sanayi firması gelmektedir. 16 tane firma bulunan bu sektörde çiğ kadayıf, baklavalık yufka, kuru 

pasta, künefe, süt ve süt ürünleri, ekmek, kemal paşa tatlısı, et ve et ürünleri, yemek, tahin ve helva 

fabrikası bulunmaktadır. Gıda fabrikaları arasında ulusal ve uluslararası sahada ithalat ve ihracat 

yapan büyük fabrika ise; Hastel Gıda’dır. Fabrikada 117 çeşit ürün imal edilmektedir. Bu çeşitler 

arasında tarhana, tatlı kurabiye, mantı, tuzlu kurabiye vs. ürünler yer almaktadır. 

 

 
Fotoğraf 1: Hastel Kadayıf Fabrikası, Kaynak: www.hastelgida.com, 2022 

 

Doğal taş ve orman sanayi sektörüne bakılırsa toplam 11 adet firma bulunmaktadır. Bu sektörde 

mermer, orman ürünleri (mobilya, panel kapı, kapı ve doğrama, müzik aletleri fabrikası) 

bulunmaktadır. Türkiye’nin en fazla mermer ihracatı yapan 10 ili arasında Batı Akdeniz illeri de var. 

Bu çerçevede Burdur 6. sırada yer almaktadır. Bu firmaların bazıları ithalat ve ihracat yaparken 

bazıları ise belirli düzeyde sadece ihracat yapmaktadırlar. Sanayi bölgesinde adını duyurmuş bazı 

firmalar vardır. Örneğin Çiçek San Mermer vb. Kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında 

yaptıkları ithalat ve ihracat verilerini paylaşmamaktadırlar. Bu firmalara nazaran daha küçük çapta 

ihracat yapan firmalardan biri Asos Mermer’dir. 1989 yılında firma faaliyete geçmiştir. 13-15 kişi 

arasında çalışan sayısında değişmeler meydana gelmektedir. Bayan elemanlar da bu firma da 

çalışmaktadırlar. Yarı işlenmiş mermerleri genellikle Orta Doğu ülkelerine özellikle Kuveyt’e ihraç 

etmektedirler.  Bu ihraçlarda düzenli olarak gerçekleşmemektedir; çünkü müşteri talebinin azaldığı 

durumlar da yaşanmaktadır.   

 

http://www.hastelgida.com/
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Fotoğraf 2: Asos Mermer, Kaynak: www.asosmermer.com, 2022 

 

Tarım Aletleri ve Makine Sanayi faaliyetlerine bakıldığında en önemlisini tarım makineleri 

sanayisi oluşturmaktadır. Tarım alet ve üretimine bakıldığında 2003 yılı verilerine göre 3088 adet 

tarım alet üretimiyle Burdur 60 il içerisinden 14. sırada yer almıştır. Özellikle tarım sektörünün bazı 

sanayi kolları için hammadde bazıları için ise Pazar özelliği göstermesi itibariyle tarım makine sanayi 

ortaya çıkmıştır. Organize Sanayi Bölgesinde en fazla tarım aletleri üreten fabrikalardan biri Kayahan 

Ertuğrul’dur.71 yıllık bir geçmişe sahip olan fabrikada 201 kişi (bay-bayan karışık) çalışmaktadır. 

Tarım makineleri, yedek parça ve aksaları, balya, çayır biçme makinesi, sılaj makinesi, mısır tablası, 

yem kırma gibi makine ve aletler üretmektedir. Hindistan ve İngiltere’den makine parçaları satın 

alınmaktadır. Avustralya, Bangladeş, Mısır, Hindistan, Tayland, Özbekistan, Rusya, Moldova gibi 

ülkelere ise üretilen tarım makineleri satılmaktadır. Kayhan Ertuğrul Fabrikasının 81 ilde bayisi 

bulunmaktadır. 

 

 
Fotoğraf 3: Kayahan Ertuğrul Tarım Makineleri Fabrikası Kaynak: www.kecibak.com, 2022 

 

Burdur Organize Sanayi Bölgesinde kümesel yaklaşımı görmek de mümkündür. Özellikle aynı 

sektör fabrikalarının birbirleriyle yakın alanlar içerisinde kurulmasına oldukça dikkat edilmiştir. Gıda 

sanayisi fabrikası bulunan bir fabrikanın yanına gene gıdayla ilgili bir fabrika kurulması ön görülür. 

Yanına bir mermer ocağı fabrikası kurulmasına müsaade edilmez çünkü mermer fabrikasından 

çıkabilecek toz vb. şeyler yüzünden yakınında bulunan gıda fabrikası olumsuz bir şekilde 

http://www.asosmermer.com/
http://www.kecibak.com/
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etkilenebilir. Bu yüzden sektörel bağlamda birbirleriyle ilişkili olan fabrikaların yan yana kurulmasını 

daha uygun görülmüştür. 

II. Organize Sanayi Bölgesi Burdur 

Burdur 2.Organize Sanayi Bölgesinin kuruluş çalışmaları 1996 yılında başlamıştır.  16.10.2009 

tarihinde Burdur 2.OSB resmen kuruluşunu tamamlamıştır. Bölge ortakları, Burdur İl Özel İdaresi 

(%34), Burdur Belediyesi (%33), Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (%33)’dür. 

OSB Burdur şehir merkezine 18 km, Burdur gar yükleme noktasına 15 km. D350 otoyolunun 

batısında konumlandırılmıştır. Toplam OSB alanı 96 hektardır. Bu alanın 61,20 hektarı (64 %) sanayi 

parselidir Bölgede faaliyette bulunan 4 firmada yaklaşık 170 çalışan bulunmaktadır. Yoğunluğu 

mobilya fabrikasında olmak üzere yaklaşık 20 kadın personel istihdam edilmektedir. 

Burdur 2.Organize Sanayi Bölgesi imar ve parselasyon planı onayları tamamlanmış olup, 

altyapı çalışmaları devam etmektedir. Toplam Sanayi Parseli sayısı 25 adet olup, 18 adet parselin 

(Haziran 2018) tahsisi yapılmıştır.  

Altyapı 

Burdur 2.OSB yol, su, elektrik, doğalgaz, kanalizasyon, arıtma tesisleri, haberleşme alt yapıları 

inşaatları devam etmektedir.  

 

Tablo 6: II. OSB Altyapı Durumu (2020). 

Alan Dağılımı Uzunluk 

Toplam Yol Uzunluğu 6796, 77 m 

Pis Su Şebekesi 3902 m 

Kullanma Suyu Şebekesi 6902 m 

Doğalgaz Şebekesi 6385 m 

Yağmur Suyu Şebekesi 3652 m 

Menfez 458,60 m 

Kaynak: Burdur OSB Müdürlüğü, 2022. 

 

2.OSB altyapı durumuna bakıldığında, toplam yol uzunluğu 6796, 77 metre (6,7 km), pis su 

şebekesi 3902 metre (3,9 km), kullanma suyu şebekesi 6385 metre (6,3 km), doğalgaz şebekesi 6385 

metre (6,3 km), yağmur suyu şebekesi 3652 metre (3,6 km), menfez ise 458,60 metredir. 

Parsellerin Tahsis Durumu 

II. OSB’de bulunan parsel durumuna göre; 25 adet sanayi parseli bulunmaktadır. Bunlardan 

sadece 4’ü faaliyettedir. Şu anda inşaat aşamasında olan bir parsel bulunmamaktadır. Proje 

aşamasında olan 12, tahsis yapılan 16, tahsisi yapılmayan 9 ve ortak alan ve yönetim parseli olarak 4 

adet parsel bulunmaktadır. 

 

Tablo 7: II. OSB Parsel Tahsis Durumu (2020). 

Sanayi Parseli 25 

Faaliyette 4 

İnşaat 0 

Proje 12 

Tahsis Yapılan 16 

Tahsisi Yapılmayan 9 

Ortak Alan ve Yönetim 4 

Toplam 29 

Kaynak: Burdur OSB Müdürlüğü, 2021. 
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Şekil 2: Burdur II. OSB Revizyon İmar Planı, Kaynak: Burdur OSB Müdürlüğü, 2022 

 

Yukarıda görülen imar planında mor renkli alanlar OSB parsellerini, kırmız alan OSB ticaret 

alanını, mavi alan idari ve sosyal altyapı alanlarını, yeşil alan park alanlarını, gri renkli yer arıtma 

tesisi alanını, mavi dairelerin plan onama sınırlarını gösterdiğini söyleyebiliriz. 

Sektörel Dağılım 

Burdur II. OSB için bölgesel gelişim ve mevcut Burdur OSB sektörleri göz önünde 

bulundurulduğunda ağırlıklı olarak Gıda ve Makine Sanayi sektörlerinin faaliyette olacağı 

öngörülmektedir (Şekil 3). 

 

 
Şekil 3: II. OSB Sektörel Yüzdelik Dağılım 

 

Tablo 8: II. OSB Proje Aşamasında Olan Firmalar 

Proje Aşamasında Olan Firmalar 

Firma Adı Faaliyet Alanı 

Antalya Mermer LTD.ŞTİ. Mermer İleme Fabrikası 

Antalya Mermer LTD.ŞTİ. Kereste Fabrikası 

Antalya Mermer LTD.ŞTİ. Kereste Fabrikası 
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Gürmer LTD.ŞTİ. Beton Yapı Elemanları 

BG-Taş Madencilik LTD.ŞTİ Mermer İşleme Fabrikası 

Kaynak: Burdur OSB Müdürlüğü, 2022. 

 

Tablo 9: II. OSB Faaliyette Olan Firmalar 

Faaliyette Olan Firmalar 

Firma Adı Faaliyet Alanı 

Mert Mobilya Mobilya İmalat 

Akın Mermer LTD.ŞTİ. Bims Blok Yapı Elemanları Üretimi 

Asgüç Gıda LTD.ŞTİ. Tabii Maden Suyu ve Meşrubat Üretimi 

Pro Yem A.Ş. Hayvan Yemi İmalatı 

Kaynak: Burdur OSB Müdürlüğü, 2022. 

 

SONUÇ 

Burdur’da GSYH’nin yıllara göre sektörel dağılımı incelendiğinde tüm yıllarda hizmetler 

sektörünün sağladığı katkının diğer sektörlere göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Hizmetler 

sektörü özelin 2015 yılında 3.136.575.000 TL olan GSYH 2019 yılına gelindiğinde yaklaşık %70’lik 

bir artış göstererek 5 Milyar TL’nin üzeri ne çıktığı görülmektedir. Söz konusu artış dünyada ve 

Türkiye’de görülen sektörel dönüşüm furyasına uygun olarak gerçekleşmektedir. İlin GSYH 

dağılımın dikkat çeken bir diğer ayrıntı tarım sektörünün son yıllarda sağladığı getirinin oransal artış 

hızıdır. Bilinçli tarım uygulamalarının yaygınlaşması, coğrafi özelliklere uygun olarak kuraklığa 

dayanıklı tarım ürünlerinin yaygınlaşması, tarım ürünlerinin son iki yılda katma değerinin artması bu 

artışın temel sebepleri olarak gösterilebilecektir. Sayılan sebeplerin yine önümüzdeki yıllarda GSYH 

içerisindeki tarımsal getirinin payını arttıracağı düşünülmektedir. 2015 yılından 2018 yılına %10’un 

altında olan artışın 2018-2019 yılları arasında %10’luk sınırı aşması da oldukça önemli bir göstergedir 

(Korkmaz & Öçal, 2021: 159-160). 

Ülkemizde sanayileşmenin en önemli aracı olan OSB’lerin amacı, bölgesel dengesizlikleri 

ortadan kaldırmak ya da az gelişmiş bölgeleri teşvik ederek özel sektör yatırımlarını buralara 

çekmektir. Temeldeki hedefi OSB’lerin ülkede kalkınmayı desteklemek ve planlı bir sanayileşme 

sağlamaktır. 

Burdur OSB’ de 2020 yılında 58 adet parsel yatırımcıya tahsis edilmiştir. Bu edilen parsellerden 

yalnızca 1’i boş kalmış 57’si faal olarak kullanılmaktadır. OSB bünyesinde üretim yapan firmalar: 

gıda, doğal taş ve orman ürünleri, metal ve kimyasal ürünler, tekstil, diğerleri şeklindeki işletmelerden 

oluşmaktadır. 

Burdur OSB karayolu, demiryolu ve havayolu ulaşımı açısından oldukça elverişli bir konuma 

sahiptir. OSB’ye en yakın liman yaklaşık 140 km mesafedeki Antalya Limanı’dır. OSB D350 

otoyolunun batısında konumlandırılmıştır. 

Burdur Organize Sanayi Bölgesine baktığımızda sanayi bölgesinin pek gelişemediğini 

görmekteyiz. Bunun nedenleri arasında özellikle sanayi bölgesi içerisinde arıtma tesisinin 

bulunmaması, büyük firmalar için (Coco Cola) yeterli büyüklükte alanın var olmaması sanayi 

bölgesinin gelişimini engellemektedir. Burdur Organize Sanayi Bölgesine istenilen yatırım da 

yapılmamaktadır. Daha çok çevre illerinde bulunan sanayi bölgelerine yatırımlar yapılmakta ve 

Burdur’un gelişimine katkılar sağlanamamaktadır. 

Türkiye’nin önündeki en büyük engel olan makro ekonomik istikrarın uzun bir süredir 

gerçekleştiği düşünüldüğünde bu durumun OSB’lerin gelişimine olumlu bir etki yapacağı açıktır. 

Ülkemizde enerji maliyetlerinin yanı sıra, istihdam vergilerinin ve genel olarak vergi yükünün yüksek 

olması hala üretim maliyetlerinin yüksek seyretmesinde etkili olmakta, bu durum firmaların rekabet 

gücünü zayıflatmaktadır. Bu gelişmeler, OSB’lerin gelişiminde hala devletin ön planda olduğunu 

göstermektedir. OSB yönetiminin etkin bir yönetim işlevi görmesi ile firmalar arasında iş birliği 
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odaklı ilişkilerin güçlenmesiyle birlikte devletin alacağı önlemler birleştiğinde, güçlü bir sinerji 

oluşabilecek böylece, OSB’ler daha sağlıklı ve etkin bir şekilde büyüme sağlayabilecektir. 

Ülkemizde sanayi yatırımları için ihtiyaç duyulan elverişli yerel ortamların hazırlanmasında 

OSB’lerin öneminin daha da artacağı bir döneme girilmektedir. Özellikle Dokuzuncu Kalkınma 

Planı’nda sanayi politikasının temel araçlarından biri olarak OSB’lerin işlevlerine özel vurgu 

Türkiye’nin önündeki en büyük engel olan makro ekonomik istikrarın uzun bir süredir gerçekleştiği 

düşünüldüğünde bu durumun OSB’lerin gelişimine olumlu bir etki yapacağı açıktır. Ülkemizde enerji 

maliyetlerinin yanı sıra, istihdam vergilerinin ve genel olarak vergi yükünün yüksek olması hala 

üretim maliyetlerinin yüksek seyretmesinde etkili olmakta, bu durum firmaların rekabet gücünü 

zayıflatmaktadır. Bu gelişmeler, OSB’lerin gelişiminde hala yapılması bunun önemli bir delilidir. 

Ancak, Türk sanayi ve ekonomisinin geleceği için OSB’lere gereken önem sadece kalkınma 

planlarında değil uygulama bazında da verilmelidir. 
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