


Değerli  Okuyucular,

Tarihi yaklaşık 8000 yıl önce-

sine dayanan ve ilk kalıntıları 

Anadolu’da bulunan seramik, 

bugün geçmişinden aldığı birikim 

ve insanından aldığı güçle yine 

bu topraklarda önemli bir sektö-

rü oluşturmaktadır. Dünya sera-

mik sektöründe dokuzuncu sırayı 

alan ülkemiz, inanıyorum ki birçok 

sektörde olduğu gibi bu sektörde 

de gün geçtikçe daha da büyü-

yecektir. Türk Standardları Enstitüsü (TSE) olarak seramik sektörümüzle uzun 

yıllara dayanan bir paydaşlığımız var. Türk seramik sanayisinin uluslararası alanda 

rekabet gücünü artırmak için uluslararası alanda geçerlilik taşıyan ve ihracatçı-

larımıza kolaylık sağlayan yönetim sistemlerimiz, sanayicilerimizin dünyaya açıl-

ması için birer rehber niteliğinde.  Bu sistemlerin temelinde ürünün kaynağı olan 

doğaya ve ürünün hedefi olan insana verilen değer ve saygı var. Artık pazarlama 

stratejilerinin en önemli parçasını ve belli bir prestije ulaşmanın ölçütlerini insana 

ve doğaya gösterilen değer oluşturuyor. TSE olarak Kalite, Çevre ve Müşteri 

Memnuniyeti başta olmak üzere yönetim sistemlerimizle sanayicilerimize rehber 

olma misyonumuzu yerine getirmeye devam ediyoruz.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından verilen bir kararla 1985 yılından bu yana Mart 

ayının 15’inci günü ‘Dünya Tüketiciler Günü’ olarak kutlanmaktadır. Tüketimin 

hayatımızın vazgeçilmez bir durumu ve her birimizin birer ‘tüketici insan’ olarak 

tanımlandığımız artık açık bir gerçek. İnsanlık tarihinde ihtiyaç – tüketim doğrultu-

sunda başlayan bu davranış biçimi günümüzde ihtiyacın yanında birçok faktörü 

de barındırmaktadır. Elbette günümüzün serbest piyasa ekonomisinin tüketici-

lere bahşettiği en önemli avantajlardan biri de tercihtir. Peki, birer tüketici olarak 

tercihlerimizi belirleyen şeyler nelerdir? Biz bu soruya standardlara uygunluk ve 

kalite cevabını veriyoruz. Çünkü tüketicinin aldığı üründen optimum fayda sağla-

masının o ürünün standardlara uygun ve kaliteli olmasıyla birebir ilintili olduğunu 

düşünüyoruz. Kalite çıtamızı yükseltirsek bundan hem üreticimiz, hem tüketici-

miz, hem de ülkemiz kazanır.
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Çek Standard-
lar, Metroloji ve Test Ofisi (UNMZ) arasında 15 Şubat 
2012’de Teknik İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalandı.

Anlaşma, 14-17 Şubat 2012 tarihleri arasında 
TOBB’da düzenlenen Türk-Çek İş Forumu kapsamın-
da Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül ve Konuk 
Cumhurbaşkanı Sayın Vaclav Klaus’un huzurunda TSE 
Başkanı Hulusi Şentürk ve UNMZ Başkanı Milan Hole-
cek tarafından imzalandı.

UNMZ Başkanı Milan Holecek, Dış İlişkiler Dairesi 

Başkanlığı, Kalibrasyon Grup Başkanlığı, Ankara’daki 
Elektrik ve İnşaat Laboratuvarları Standard Hazırlama 
Merkezi Başkanlığı, Ürün Belgelendirme Merkezi Baş-
kanlığı ve Gebze Kalite Kampüsünde teknik inceleme-
ler yaptı, yetkililerle karşılıklı görüşmelerde bulundu.

Holecek ile TSE Başkanı arasında yapılan ikili görüş-
mede iki kurum arasındaki iş birliğinin daha da geliştiril-
mesi, ortak somut projelerin oluşturulması ve Teknik İş 
Birliği Mutabakat Zaptının fiiliyata geçirilmesi konuların-
da görüş birliğine varıldı. 
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TSE ile Çek 
Standardlar, 
Metroloji ve Test 
Ofisi Arasında Teknik 
İş Birliği Anlaşması 
İmzalandı
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Türk Standardları Enstitüsü (TSE) tarafından toplumda 
kalite ve standard bilinci oluşturmak amacıyla düzenle-
nen ‘Kalite Günleri’nin ikinci ayağı olan “Akdeniz Kalite 
Günleri” Akdeniz Üniversitesinde düzenlenen törenle 
başladı. Törene TSE Başkanı Hulusi Şentürk, Antalya 
Vali Yardımcısı Ali Nazım Balcıoğlu, Akdeniz Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Muharrem Certel, TSE Eski 
Başkanı Mehmet Yılmaz Arıyörük, TSE Genel Sekreter 
Yardımcısı Ahmet Pelit,  bazı ilçe belediye başkanları, 
ticaret ve sanayi odası temsilcileri ve eğitime katılacak 
firmaların temsilcileri katıldı. 

TSE Antalya İl Koordinatörü Hüseyin Özdamar'ın su-
nuş konuşmasıyla başlayan toplantıda TSE Başkanı 
Hulusi Şentürk, sanayicilerin yatırıma ve pazarlamaya 
verdikleri önemi en az bunlar kadar önemli olan sertifi-
kasyona vermediklerine dikkat çekerek “sanayicilerimi-
zin sertifikasyonu yeterince önemsememeleri gümrük-
lerde engellerle karşılaşmalarına yol açıyor. Ne yazık ki 
ülkemizde sertifikasyonun önemi yeterince anlaşılmış 
değil. Sertifikasyon alanında ülkemizde olması gereken 
pazar payı 1 milyar dolar. Ancak ülkemizin bu alanda 
en büyük kuruluşu olan TSE’nin faaliyet geliri yaklaşık 
120 milyon dolar. Diğer yerli firmaları da eklersek yakla-
şık 160 milyon dolarlık bir gelir söz konusu. Peki, geriye 
kalan 800 milyon dolar nerede? Görülüyor ki bu pazar 
payının çok büyük bir kısmı ne yazık ki yurt dışına gi-
diyor” dedi.

TSE’nin 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Avrupa Birliği 
(AB) standard kuruluşları olan Avrupa Standardizasyon 
Komitesi (CEN) ve Avrupa Elektroteknik Standardi-
zasyon Komitesi (CENELEC)’ne tam üye olduğunu ve 
bunun için yıllık 1,3 milyon TL aidat ödediğini belirten 
Şentürk, “biz bu aidatı niye ödüyoruz? Avrupa stan-
dardlarının yapılışında sanayicilerimizin de söz sahibi 
olabilmeleri için. Ama ne yazık ki sanayicilerimizin bu 
çalışmada elini taşın altına koyduğunu göremiyoruz. 
Ayna komitelere girmeleri  ve bu komitelerde etkin bir 
şekilde çalışmaları gerekiyor” diye konuştu.

Kaliteyi anlatabilmek için kalite ile ilgili insan kaynağı-
nın geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Şentürk, “bu-
nun da yolu eğitimden geçiyor. İlkini geçtiğimiz ay-
larda Kocaeli’de düzenlediğimiz eğitim hamlesini bu 
kez Antalya’ya taşıdık. “Akdeniz Kalite Günleri” kap-
samında 986 kişi yüzde 50 indirimle eğitim görecek. 
Antalya’dan sonra Bursa, İzmir, Kayseri, İstanbul, Kon-
ya gibi şehirlerimizde de bu eğitim hamlemizi sürdüre-
ceğiz. Çünkü sanayicilerimizin bu işe önem verebilmesi 
için öncelikle personelinin bu işi bilmesi gerek” dedi.

Törenin sonunda TSE ile Antalya, Isparta ve Burdur’da-
ki bazı belediyeler, ticaret ve sanayi odaları, esnaf oda-
ları ile iş birliği protokolleri imzalandı. Son olarak da 10 
yıldan fazla süredir TSE belgesine sahip olan firmalara  
plaket verildi.

"Akdeniz Kalite Günleri" Başladı
TSE Başkanı Hulusi Şentürk; Avrupa standartlarının yapılışında sanayicilerimizin de söz sahibi 
olabilmeleri için CEN ve CENELEC'e yıllık  1.3 milyon TL. aidat ödüyoruz.
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TSE İle SASO Arasında 
İş Birliği Protokolü İmzalandı

TSE Tarafından Belgelendirilen 
Türk Malları Suudi Arabistan Gümrüğünde 
Teknik Engellere Takılmayacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ile Suudi Arabis-
tan Standardlar, Metroloji ve Kalite Teşkilatı (SASO) 
arasında 13 Şubat 2012 tarihinde bir protokol im-
zalandı. 

Protokole TSE Başkanı Hulusi Şentürk adına Genel 
Sekreter Üzeyir Karagöz ve SASO adına Nabil Molla 
imza attı. İmza törenine TSE’den Deney ve Kalibras-
yon Merkezi Başkanı ve Marmara Bölge Koordina-
törü Mehmet Hüsrev, Ürün Belgelendirme Merkezi 
Başkanı Doğan Yazar, Pazarlama ve Tanıtım Dairesi 

Başkanı Bilal Durdalı ve Suudi Arabistan temsilcisi 
Mustafa Gün katıldı.

Söz konusu Protokole göre SASO, TSE Markasını 
ve TSE tarafından verilen uygunluk belgelerini tanıya-
cak, TSE markası ve uygunluk değerlendirmesini ta-
şıyan Türk malları tarife dışı engellere takılmadan Su-
udi Arabistan’a girebilecek. Gıda, tarım ürünleri, ilaç, 
kozmetik, tıbbi cihaz ve ham petrol ürünleri Protokolün 
kapsamı dışındadır.

Söz konusu uygulama Suudi Arabistan'ın iç prosedür-
lerini tamamlamasının ardından hayata geçecek. 
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TSE, Tuzla’da Kimya Sektörüyle Buluştu

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) hizmet verdiği faaliyet 

alanları çerçevesinde sanayicilerle görüş alışverişinde 

bulunmak amacıyla düzenlediği sektörel buluşmaların 

ikincisini İstanbul’da düzenledi.

İstanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi 

Bölgesi ev sahipliğinde düzenlenen sektörel toplantı-

da TSE Başkanı Hulusi Şentürk, TSE Genel Sekreter 

Teknik Yardımcısı Coşkun Şentürk, TSE Deney ve Ka-

librasyon Merkezi Başkanı ve Marmara Bölge Koor-

dinatörü Mehmet Hüsrev,  TSE Pazarlama ve Tanıtım 

Dairesi Başkanı Bilal Durdalı, TSE Yapı Malzemeleri ve 

Kimya Laboratuvarları Grup Başkanı Adnan Akbaş, 

TSE Kimya Laboratuvarı Müdürü Olcay Temel, TSE 

İstanbul Ürün Belgelendirme Müdürü Celal Aşkaroğlu, 

TSE Marmara Pazarlama Müdürü Ayhan Doğan’dan 

oluşan TSE Heyeti, kimya sektörü temsilcilerinin sorun-

larını dinleyerek TSE’nin kimya sektörüne yönelik çalış-

maları hakkında bilgi verdi.

Toplantı, Tuzla Kimya Sanayicileri Organize Sanayi Yö-

netim Kurulu Başkan Vekili Baran Abay’ın konuşmasıy-

la başladı. Abay, TSE’nin sektörlerle bir araya gelerek, 

sektörel sorunları dinlemesi ve çözüm arayışlarında bu-

lunmasının çok önem arz ettiğini belirtti ve çalışmala-

rından dolayı başta TSE Başkanı Hulusi Şentürk olmak 

üzere tüm Enstitü çalışanlarına teşekkür etti.

TSE’nin hizmet verdiği faaliyet alanları çerçevesinde 
sanayicilerle görüş alışverişinde bulunmak amacıyla 
başlattıkları sektörel buluşmanın ilkini Kayseri’de yap-
tıklarını belirten TSE Başkanı Hulusi Şentürk ise Avrupa 
Birliği (AB) standardlarının % 99’unun Türk Standardı 
olarak kabul gördüğünü söyledi.

TSE’nin Avrupa standardizasyon kuruluşları CEN ve 
CENELEC’e tam üyeliğinin Avrupa standardlarının ha-
zırlanmasında Türkiye için önemli bir girdi olduğunu 
ifade eden Şentürk, “TSE artık Avrupa standardları-
nın hazırlanmasında söz sahibi. Burada sanayicilere 
önemli bir görev düşüyor. Sizlerin yaşadığınız sorunları 
çözmek, standardların değişiminde, hazırlanmasında, 
belirlenmesinde görüş bildirmeniz gerekiyor. Aksi tak-
dirde Avrupa istediği gibi kural koyar ve uygulatır. Bu 
pazar sizi ilgilendiriyor. TSE sizin yerinize görüş bildi-
remez. Çünkü Avrupa bizi değil, sizi yani muhatabı-
nı görmek istiyor. TSE faaliyetlerini takip edin, görüş, 
öneri, şikâyetlerinizi mutlaka dile getirin ki bizler sizlere 
yardım edebilelim. TSE laboratuvar teknik alt yapısıyla, 
eleman alt yapısıyla çok güçlü bir kuruluş. İsim vermek 
istemiyorum, kendi ülkesinde yapamadığı halde bizim 
ülkemizde belge pazarlamasından başka bir şey yap-
mayan kuruluşlar var. Sanayiciler olarak haklarınıza sa-
hip çıkın” dedi.

Konuşmaların ardından geçilen soru-cevap kısmında 
TSE Heyeti, kimya sektörü temsilcileriyle görüş alışve-
rişinde bulundu.
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Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği 
kapsamında onaylanmış ilk ve tek yerli kuru-
luş olan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) bu 
alanda ilk belgesini verdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan Resmi Gazete’nin 13.11.2011 tarihli 
sayısında yayımlanan tebliğ ile Otomatik Ol-
mayan Tartı Aletleri (2009/23/EC) Yönetme-
liği kapsamında ‘Onaylanmış Kuruluş’ olarak 
atanan TSE bu yönetmelik kapsamındaki ilk 
belgesini verdi.

Söz konusu yönetmelik kapsamında ilk bel-
ge TSE tarafından 27 Şubat 2012 tarihinde 
TSE’de düzenlenen törenle BETSA Tartı 

Aletleri Elektronik Gıd. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne verildi. Belge törenine TSE Genel Sekreter Yardımcısı Coşkun 
Şentürk, TSE Ürün Belgelendirme Merkez Başkanı Doğan Yazar ve ÜBM Grup Başkanları ile firmanın belgelen-
dirmesinde görev alan TSE mühendis ve çalışanları katıldı.

Otomatik Olmayan Tartı Aletleri Yönetmeliği kapsamında onaylanmış ilk ve tek yerli kuruluş olan TSE, Ağustos 
2011’de “Otomatik Olmayan Tartı Aletleri” kapsamında Avrupa Birliği (AB) tarafından onaylanmış kuruluş olarak 
atanmıştı. 

Türk Standardları Enstitüsü Otomatik 
Olmayan Tartı Aletleri (2009/23/EC) 
Yönetmeliği Kapsamında İlk Belgesini Verdi

Uluslararası Tarım, Gıda ve Gastronomi 
Kongresi Antalya’da Yapıldı
Tarım Federasyonu ve Ortadoğu Teknik Üniversi-
tesi (ODTÜ) iş birliği ve başta Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve 
Tarım Örgütü (FAO) olmak üzere birçok kuruluş 
tarafından desteklenen Uluslararası Tarım, Gıda ve 
Gastronomi Kongresi 15–19 Şubat 2012 tarihleri 
arasında Belek’te düzenlendi.

Kongre’nin açılış törenine Gıda, Tarım ve Hayvan-
cılık Bakanlığı Müsteşarı Vedat Mirmahmutoğulları, 
Antalya Vali Yardımcısı Hakkı Loğoğlu, Antalya Bü-
yükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Tarım 
Federasyonu Genel Başkanı Hakan Yüksel ve çok 
sayıda davetli katıldı.

Kongrede yer alan Türk Standardları Enstitüsü (TSE) standı katılımcılar tarafından yoğun bir ilgi gördü. Kongrede 
ayrıca TSE İhtisas Grupları Müdürü Ömer Karakoç tarafından “Uygunluk Değerlendirmede Yeni Yaklaşımlar–He-
lal Gıda Sertifikasyonu” konulu bir sunum yapıldı.
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TSE, Çukurova Gıda - Gıda Tek 2012 Fuarı’nda

TSE, 19. Uluslararası Yiyecek İhtisas Fuarı’nda

Türk Standardları Enstitüsü (TSE), 8-11 Mart 2012 
tarihleri arasında TÜYAP Adana Uluslararası Fuar ve 
Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Çukurova Gıda-Gıda 
Tek Fuarı’na katıldı.

Fuarın açılışı Adana Valisi Hüseyin Avni Coş, Adana Bü-
yükşehir Belediye Başkan Vekili Zihni Aldırmaz ve çok 
sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleşti.

Gıda sektöründeki son gelişmelerin ve yeniliklerin yer 
aldığı fuarın açılışını yapan Adana Valisi Hüseyin Avni 
Coş, gıda sektörünün bugün sadece Türkiye’nin de-

Anfaş Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. tarafından dü-
zenlenen “Anfaş Food Product 19. Uluslararası Yiyecek İhti-
sas Fuarı”, 15–18 Şubat 2012 tarihleri arasında Antalya Expo 
Center’da düzenlendi. 

Gıda alanında Türkiye’nin en büyük fuarı haline gelen 19. Ulus-
lararası Yiyecek İhtisas Fuarı,  Antalya Valisi Ahmet Altıparmak, 
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Akaydın, Eko-
nomi Bakanlığı Fuar İzinleri Destekleri Daire Başkanı Ahmet 
Şevket Yurt, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardım-
cısı Güray Parlak,  sektör temsilcileri ve çok sayıda davetlinin 
katılımı ile açıldı. 

Katılımcılarla 4 numaralı salonda yer alan TSE standında bu-
luşan TSE uzmanları, TSE’nin gıda sektörü ile ilgili çalışmaları 
ve özellikle de ‘Helal Gıda’ belgelendirmesi ile ilgili soruları ya-
nıtladı.

ğil, aynı zamanda dünyanın en 
önemli sektörlerinden biri oldu-
ğuna dikkat çekerek bu noktada 
Adana’nın sektördeki mevcut 
potansiyelini en iyi şekilde de-
ğerlendirmek zorunda olduğunu 
vurguladı. 

Üretilen ürünlerin, dünyanın en 
ücra köşesindeki tüketiciye en 
iyi ve sağlıklı bir şekilde ulaştırıl-
ması gerektiğini kaydeden Coş, 
Adana’nın üretim anlamında 
‘bölgesel bir merkez’ olarak öne 
çıkması gerektiğini söyledi. Coş, 

“Adana’nın bu kimliğini güçlendirebilmek için bu tür fuar 
organizasyonlarının daha geniş kapsamlı bir şekilde 
düzenlenip uluslararası bir nitelik kazanması gerektiğini 
düşünüyoruz. Bu konuda ilgili tüm kurum ve kuruluşla-
rın ortak bir çalışma ortaya koyması ve iş birliği içinde 
olması lazım. Hep birlikte çalışıp bu fuarları daha zengin 
ve daha yüksek standardlara ulaştıracağız” dedi.

Konuşmasının ardından fuarı gezen Hüseyin Avni Coş 
ve Zihni Aldırmaz, TSE standına uğrayarak ‘Helal Gıda 
Belgelendirmesi’ ve Enstitü faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
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TSE Afiş, Karikatür ve Slogan Yarışmalarının 
Ödül Töreni Ankara’da Gerçekleşti

Türk Standardları Enstitüsü tarafından 15 
Mart Dünya Tüketiciler Günü münasebetiyle 
üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzen-
lenen afiş, slogan ve karikatür yarışmalarında 
dereceye giren öğrenciler ödüllerini aldı.  

15 Mart Dünya Tüketiciler Günü’nü üniversi-
te öğrencileri ile birlikte kutlamak, yarışmaya 
hazırlanan gençlerimizin araştırma yaparak 
TSE hakkında bilgi sahibi olmalarını sağla-
mak, TSE’nin bilinirliğini artırmak, standard, 
kalite ve tüketici bilincini geliştirmek, ayrıca 
yarışmalarla, öğrencilere farklı bakış açıları 
kazandırmak, yaratıcılıklarını desteklemek, 
sosyalleşmelerine katkıda bulunmak ve top-
lumsal konulara duyarlılıklarını artırmak ama-

cıyla Türk Standardları Enstitüsü tarafından üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen yarışmalarda dere-
ceye giren öğrenciler ödüllerini törenle aldı. 

Ödül töreni 20 Şubat 2012 tarihinde Ankara’da gerçekleşti. Törene TSE Genel Sekreteri Üzeyir Karagöz, TSE 
Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Bozdemir, Pazarlama ve Tanıtım Dairesi Başkanı Bilal Durdalı,  Tüketici ve Bilgi 
Edinme Müdürü Bünyamin Demirhan, Pazarlama Müdürü Tamer Karabay katıldı.

Gösterdikleri başarıdan dolayı ödül alan öğrencileri kutlayan TSE Genel Sekreteri Üzeyir Karagöz, üniversite 
öğrencilerinin yaratıcı çalışmalarla standard ve kalite bilincine yapmış oldukları katkının son derece memnuniyet 
verici olduğunu belirterek, öğrencilere ileride iş hayatına başladıklarında da aynı bilinci sürdürmeleri ve TSE ile 
ilişkilerini devam ettirmeleri konusunda temennide bulundu.

“Standardlar ve Kalite ile Farkındalık Oluşturmak”, konulu Afiş yarışmasında Türkiye Birincisi İbrahim Dinçer 5.000 
TL, Türkiye İkincisi Remzi Kağan Yücel 4.000 TL, Türkiye Üçüncüsü Emre Mutlu 3.000 TL,

“Standardlar ve Kalite ile Farkın-
dalık Oluşturmak”, konulu Karika-
tür yarışmasında; Türkiye Birincisi 
Erdem Çolak 4.000 TL, Türkiye 
İkincisi İsmail Gökçe 3.000 TL, 
Türkiye Üçüncüsü Selim Tanrıse-
ven 2.000 TL,

“TSE, Standard, Kalite” konulu 
slogan yarışmasında Türkiye Birin-
cisi Özgür Yetiş 2.000 TL, Türkiye 
İkincisi Sema Eker 1.000 TL, Tür-
kiye Üçüncüsü Sinem Kuş 500 TL 
nakit para ödülü aldı. 

Ödüllerini alan yarışmacılar daha 
sonra TSE laboratuvarlarını geze-
rek yetkililerden TSE’nin çalışma-
ları konusunda bilgi aldılar.
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“TSE, Standard, Kalite” Konulu 
Slogan Yarışmasında Ödül Alan 

Yarışmacılar ve Eserleri:

Kalitede Ölçü, Standartta Öncü Kuruluş 
( Türkiye Birincisi: Özgür Yetiş - Aydın )

Kalitenin Garantisi TSE 
( Türkiye İkincisi: Sema Eker - Kocaeli )

Rekabet Kalitedir, Kalite ise TSE 
( Türkiye Üçüncüsü: Sinem Kuş - Aksaray )

Afiş Yarışmasında Ödül Alan 
Yarışmacılar ve Eserleri

Türkiye Birincisi: İbrahim Dinçer (İzmir)

Türkiye İkincisi: Remzi Kağan Yücel (Ankara) Türkiye Üçüncüsü: Emre Mutlu  (Ankara)
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Türkiye Birincisi: Erdem Çolak (Ankara)

Türkiye İkincisi: İsmail Gökçe (Ankara)

Türkiye Üçüncüsü: Selim Tanrıseven  (İstanbul)

Karikatür Yarışmasında Ödül Alan Yarışmacılar ve Eserleri:
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STANDARD- İlk olarak Seramik Federasyonunu 
tanıyabilir miyiz? Ne zaman, ne amaçla kuruldu?

- 2002 yılında kurulan ve seramik iş ailesini bütün kol-
larıyla temsil eden Seramik Federasyonu, sektörün 
gelişimi, ortak sorun ve ihtiyaçların giderilmesi yolunda 
büyük önem taşımaktadır.

Türkiye Seramik Federasyonu, bünyesinde seramik 
üreticilerini temsil eden, Seramik Kaplama Malzemele-
ri Üreticileri Birliği SERKAP’ı, Seramik Sağlık Gereçleri 

Üreticileri Birliği SERSA’yı, Seramik ve Refrakter Üreti-
cileri Birliği SEREF’i, Seramik, Cam ve Çimento Ham-
maddeleri Üreticileri Birliği SERHAM’ı, Tesisat İnşaat 
Malzemecileri Derneği TİMDER’i, Eskişehir Kütahya 
Bilecik-Bozüyük (EBK) Seramik Kümesini ve seramik 
alanındaki sanatçıları ve akademisyenleri temsil eden 
Türk Seramik Derneği’ni (TSD) barındırmaktadır.

Türk seramik sanayisinin bilimsel, teknolojik, kültü-
rel ve ticari gelişimini sağlamak üzere, üreticilerimizin 
ortak ekonomik, teknik ve sosyal sorunlarına çözüm 

Türkiye Seramik Federasyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı

Zeynep Bodur OKYAY 

MART  201213



aramak, üyeleri olan dernekler arasında hızlı ve doğru 
bilgi alışverişini sağlamak, sektörün üretim ve ticare-
tinin mesleki ahlak ve kamu yararına uygun, ahenkli, 
planlı ve verimli tarzda gelişmesini sağlamak maksa-
dıyla kurulan federasyonumuz yurt içi ve yurt dışında 
gerçekleştirdiği organizasyonlarla da seramik sanayii-
sinin tanıtımına katkıda bulunmaktadır.

STANDARD- Türk Seramik Sektörünün genel bir 
profilini çizer misiniz? 

- 2 milyar USD’lik üretim hacmi ve yaklaşık 1 milyar 
USD’lik ihracatı; 26 bin doğrudan, 220 bin dolaylı is-
tihdamı ile Türk seramik sanayisi, ekonomiye sağladığı 
döviz akışı ve yüksek katma değerli niteliği ile Türk sa-
nayisinin önemli bir dalıdır. Dünya seramik üretiminde 
9., ihracatta ise 4. sırada bulunan sanayimiz katma de-
ğer açısından da ülkemizin önde gelen sektörlerinden-
dir. Türkiye, özellikle yüksek kaliteli büyük ham madde 
kaynakları, yüksek eğitimli ve nitelikli iş gücü imkânı 
ile seramik üretimi açısından avantajlı bir ülkedir. Pek 
çok büyük ihracatçı sektörümüzde düşük katma değer 
oranları sağlanırken, tamamına yakını yerli girdilerle ha-
zırlanan seramik ürünlerimizle ihracatta ülkemize % 90 
oranında katma değer oluşturulmaktadır.

Ülkemizde ilk seramik karo üretimi 1957’de 
Çanakkale’de Çanakkale Seramik tarafından ve ilk se-
ramik sağlık gereçleri üretimi ise 1958’de İstanbul’da 
Eczacıbaşı tarafından gerçekleştirilmiştir. 1990 yılında 
8 milyon metrekare olan karo ihracatımız günümüzde 
100 milyon metrekare civarına ulaşmıştır.

1960 yılına kadar seramik sağlık gereçlerinin tamamı-
na yakınını ithal eden Türkiye, 30 yılda sanayisini ge-
liştirmiş; 90’lı yıllardan sonra ise dışa açılım ve liberal 
ekonominin gelişmesi ile birlikte hem kapasite, hem de 
ihracat olarak katlanarak gelişmiş; Avrupa’daki en bü-
yük üretici konumuna gelmiştir.

STANDARD- Sektörünün  oldukça geniş bir ürün 
yelpazesi var? En başarılı olduğumuz ürünler neler?

- Seramik sanayi;  seramik yer ve duvar karoları, ban-
yolarda ve mutfaklarda kullanılan lavabolar, klozetler, 
rezervuarlar gibi inşaat sektörünün girdisi olan mal-
zemeleri,   sofra ve mutfak eşyaları gibi günlük haya-
tımızda kullanılan eşyaları ve modern bilim ve tekniğin 
ürünlerini ve teknolojilerini üreten alt sektörlerden oluş-
maktadır.

Hatice Zeynep BODUR OKYAY

1964 yılında İstanbul‘da doğdu.  1984-85 döneminde İtalyan Lisesi’ni bitirdikten sonra  İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme  
Mühendisliği  Bölümünden  1989 yılında mezun oldu. 1990 -92 yılları arasında Harvard Üniversite’nde lisansüstü yönetici 
yetiştirme programına katıldı.

1992-1993 yılları arasında Çanakkale’nin Çan ilçesinde bulunan Çanakkale Seramik Fabrikaları’nda üretim birimlerinde 
yönetici adayı olarak çeşitli görevlerde bulundu.  Üretim -planlama, üretim- yönetimi birimlerinde çalıştı. 1995 yılında Kale 
Grubu’nun İstanbul’da bulunan merkezine Pazarlama Şirketleri, İcra Kurulu Üyeliğine ve Başkanlığına  getirilerek devam 
etti. Temmuz 2007’den beri Kale Grubu Şirketleri   Başkanı  olarak görevini sürdürmektedir.

Yoğun iş temposunun yanı sıra  pek çok sivil toplum kuruluşu,  dernek, vakıf ve odanın yönetim kurullarında faal olarak 
çalışmaktadır.  

İSO- İstanbul Sanayi Odası Meclis Başkan Yardımcısı,  İSO- İstanbul Sanayi Odası 33. Grup Meslek Komitesi Üyeliği, SER-
FED-Türkiye Seramik Federasyonu Başkanı,   İKV-İktisadi Kalkınma Vakfı Başkan Vekili, DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
Yönetim Kurulu üyeliği , DEİK-Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu İtalyan İş Konseyi Başkanı, TÜSİAD-Türkiye Sanayici ve İşa-
damları Derneği  Üyeliği, TEV-Türk Eğitim Vakfı Mütevelli Heyeti üyeliği, İSOV-İstanbul Sanayi Odası Vakfı Mütevelli Heyeti 
üyeliği, Türkiye’de   İtalyan Ticaret Odası Yönetim Kurulu üyeliği, ÇEDBİK-Çevre Dostu Binalar Derneği Yönetim Kurulu 
üyeliği, TOBB-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Koordinasyon Kurulu üyeliği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Danışma Kurulu 
üyeliği, TÜGİAD-Türkiye Genç İşadamları Derneği  üyeliği, İMSAD-İnşaat Malzemeleri Sanayicileri Derneği üyeliği  ve sant-
ralistanbul Kale Tasarım Merkezi Danışma Kurulu Başkanlığı bunlardan bazılarıdır. 

Zeynep Bodur, kurucuları arasında bulunduğu  Harvard Mezunlar Derneği’ndeki çalışmaları ile  Harvard Üniversitesi’nde 
Türk Kürsüsü kurulmasına destek vermiştir.

Kale Grubu bünyesinde Türkiye’nin bilim, kültür ve sanat hayatına katkıda bulunan pek çok faaliyet gerçekleştiren Okyay, 
Dr. İbrahim Bodur Kaleseramik Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı’nın Başkanlığı’nı da sürdürmektedir. Okyay, bugüne kadar 
dokuz kitap yayınlayan Kale  Grubu Kültür ve Sanat Yayınları’nın   sahibidir.

Zeynep Bodur Okyay, Türk-İtalyan ilişkilerine yaptığı katkılar ve hizmetler nedeniyle 2006 yılında İtalyan Devleti tarafından 
‘’Caveliere di Lavora ‘’ nişanı ile taltif edildi. 

Okyay 2010 yılında Türkiye ve Avrupa Birliği ülkeleri arasındaki ilişkilere bulunduğu katkılardan dolayı ‘Turkey in Europe’ 
kapsamında verilen Franco Nobili Ödülü’ne layık görüldü. 

Zeynep Bodur Okyay’a aynı yıl, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından,  TBMM Üstün Hizmet Ödülü verildi.

İtalyanca ve İngilizce bilen Zeynep Bodur Okyay, evli ve bir erkek çocuk annesidir.
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Türkiye, Seramik Kaplama Malzemelerinde 423 milyon 
m2’ye, Seramik Sağlık Gereçlerinde 21 milyon parçaya 
ulaşan kurulu kapasitesiyle ve 90 milyon m2ye ulaşan 
seramik kaplama malzemeleri ihracatı ile 8 milyon par-
çaya ulaşan seramik sağlık gereçleri ihracat rakamıyla 
dünyadaki en büyük üretici ülkeler arasındaki yerini al-
mıştır. 

Kaplama malzemelerinde yıllara göre üretimin % 35-
45’ini, sağlık gereçlerinde % 40-60’ını ihraç eden sek-
tör, kaplama malzemeleri üretiminde, Çin, Brezilya, İtal-
ya, İspanya, Hindistan, İran, Endonezya ve Vietnam’ın 
ardından dünya dokuzunculuğuna;   kaplama malze-
meleri ihracatında ise Çin, İtalya ve İspanya’nın ardın-
dan dünya dördüncülüğüne; seramik sağlık gereçle-
rinde ise Avrupa’nın en büyük üreticisi ve   ihracatçısı 
konumuna ulaşmıştır.

STANDARD- Tasarım deyince akla gelen ilk ülke 
İtalya oluyor? Doğru bir düşünce midir? Biz tasa-
rım konusunda neredeyiz?

- İtalya’nın tasarım denince ilk akla gelen ülkelerden bi-
risi olması kaçınılmaz. Mobilya, aydınlatma, otomotiv, 
moda endüstrilerinde olduğu gibi bizim sektörümüzde 
de İtalya önemli bir lider ülke. İtalya, renk, malzeme, 
desen tasarımcıları ile sektör itibarıyla da yaratıcı en-
düstri ile teknik endüstrinin birbirini anladığı ve besledi-
ği önemli kümeleşmelere sahip bir ülke. Bu konulardaki 
gelişmelerde genellikle ilkler. Ülkemiz tasarım endüstrisi 
ise son yıllarda hızla gelişen ekonomimize paralel olarak 
çok gelişti.  Ülkemizin endüstri ve ekonomi dünyasının 
bu konuda duyarlılığı da en üst seviyede. Son dört yıl-
dır düzenlenen Design Turkey ödülleri, tasarım şirket-
lerine verilen destekler, Turquality programı ile global 
markalar olmaları için markalara verilen destekler çok 
önemli gelişmeler olarak önümüzde durmaktadır.  Tüm 
bu faaliyetler ve destekler, diğer sektörlerle beraber, 
kendi sektörlerimizde de önemli gelişmelere ve yatırım-
lara yön veriyor.  Şu an salt desen tasarımcılarının ak-
tif olmadığı, artık Endüstri Ürünleri Tasarımcıları’nın da 
devrede olduğu  bir dönemin içindeyiz. Bu gelişmeler 
bizleri farklı bakış açıları ile düşünmeye, farklı sektörle-
ri de izlemeye itiyor. Tasarım konusu şu an ülkemizin 
yükselen en önemli değerleri içinde önemli bir yer oluş-
turuyor. 2023 yılı ihracat rakamlarına ulaşmak için en 
stratejik iş alanımızın Tasarım olduğunu da ayrıca ifade 
etmek isterim.

STANDARD- Türk Seramik Sektörünün başlıca 
problemleri neler?

- Seramik, yükte ağır, fakat pahada hafif bir malzeme 
olduğu için üretim öncesi ham maddelerin tedarikinde, 
üretim sırasında ve üretim sonrasında iç ve dış pazar-
lara satış ve pazarlamada nakliye önemli bir masraf 
kalemidir. Ürün satış fiyatının yaklaşık % 20’sini lojistik 
maliyetinin oluşturduğu göz önüne alınırsa ham mad-
delerden üretim tesislerine, tesislerden ise limanlara 
demiryolu ile bütünleşik taşımacılık yapılması sektörü-
müzün rekabetçiliğini önemli oranda artıracaktır.

Bunun yanında seramik sektörünün en büyük girdisi, 
sektörümüz için bir ham madde niteliğinde olan ener-
jidir. Bu sebeple sektörün enerji maliyetleri rakip ülke-
lerdeki üreticilerle rekabet edebilecek ölçüde olmalıdır. 

Enerji ve lojistik dışında, Ar-Ge ve tasarım faaliyetleri-
nin zenginleştirilmesi, inovatif ürünlerin iç piyasadaki 
kullanımının artırılması ve bu sayede üretim ölçeğinin 
büyütülerek uluslararası rekabet gücünün yükseltilme-
si, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında üretilerek iç 
piyasamızda satılmakta olan standard altı ürünlerin de-
netlenerek haksız rekabetin ve tüketici zararının engel-
lenmesi, sektörümüz için önemli unsurlardır.
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STANDARD- Federasyon olarak Türk Seramik 
Sektörü için projelerinizi öğrenebilir miyiz?

- Seramik Sanayi stratejimizin uzun dönemli vizyonunu 
“Türk Seramik Sanayinin İmajını Yükselterek Küresel 
Pazar Payını Artırmak” olarak belirlemiş durumdayız. 
Bu vizyonu yakalayabilmek için “İç pazarda sağlıklı 
büyümenin sağlanması ve Türk Seramik sektörünün 
rekabet gücünün artırılması” genel amacı doğrultu-
sunda stratejik hedefler tespit edildi. Özellikle rekabet 
gücümüzü artırmaya yönelik olarak yenilikçi, çevreye 
duyarlı ve üretiminde daha az enerji kullanılan, enerji ve 
su tüketiminin azaltılmasına da yardımcı olan ürünlere 
odaklanmamız gerekmektedir. Bunun yanı sıra alterna-
tif pazarlara daha fazla eğilmemiz, bölgesel krizlerden 
daha az etkilenmenin yolu olacaktır.

Sektörümüzün son dönemde gerçekleştirdiği yurt içi 
ve yurt dışı yatırımlar, Ekonomi Bakanımızın dile getir-
diği, “Avrupa’daki firmaların Türk şirketleri tarafından 
alınması” vizyonuna uygun olarak gerçekleştirilen satın 

almalar, Türk sanayisinin gelişiminin bir başka göster-
gesidir. Sektörümüz firmaları da Almanya’da, İtalya’da 
önemli satın almalar gerçekleştirerek uluslararası alan-
da büyüme hedeflerini ilerletmektedir.

Gündemimizdeki en önemli hedeflerimiz arasında sek-
tördeki inovatif ürünlerin iç piyasada kullanımının artırıl-
ması ve bu sayede bu ürünlerdeki üretim ölçeklerimizin 
büyütülerek uluslararası pazarlarda daha da rekabetçi 
hale gelmemiz vardır. 

Yine benzer şekilde sektörümüzün teknolojiye en açık 
alanlarından olan teknik seramik ürünlerinin kullanım 
yerlerinin artırılmasını ve bu alandaki ar-ge faaliyetleri-
nin geliştirilmesini de sektöre aşama kaydettirecek ba-
şarılar olarak görüyoruz.

Özetle şunu ifade edebiliriz ki, sektördeki firmalarımızın 
uluslararası pazarlarda liderliğe oynayacak bilgi, birikim 
ve yeteneği vardır. Seramik sektörü, gerekli önlemlerin 
alınması halinde ülkemizin uluslararası rekabette çok 
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daha   yüksek pay alabileceği, Avrupa’nın en 
büyük üretim üssü olabileceği sektörlerden 
birisidir.

STANDARD- Türk Standardları Enstitü-
sü ile yürüttüğünüz çalışmalarınız neler? 
TSE’den beklentileriniz var mı?

- Standardlar alanında sektör temsilcileri ola-
rak Seramik Karolar konusundaki   ISO/TC 
189 ve CEN/TC 67 sayılı uluslararası stan-
dardları izlemek ve bu standardların hazırlan-
maları ile revizyonlarında görev almak üzere 
TSE bünyesinde kurulmuş olan “MTC 10 Se-
ramik Karolar”, Teknik Ayna Komite çalışmala-
rına katılmaktayız.

Bilindiği gibi TSE, ISO/TC 189   ve CEN/TC 
67-Ceramic Tiles  çalışmalarında (Participant 
Member) tam üyedir. Standardların yapımında 
veya gözden geçirilmelerinde toplantılara ka-
tılmaya, standardlarda yapılacak değişiklikler 
hakkında oy kullanmaya, kabul etmeye veya 
reddetmeye yetkilidir. Bu toplantılara TSE 
bünyesinde ayna komitelerin seçtiği üyeler 
arasında yer alarak bizler de katkı sağlamak-
tayız. Uluslararası düzeydeki bu toplantı ve 
çalışmaları TSE ile iş birliği içinde takip ediyo-
ruz.

TSE’nin sektörümüze bugüne kadarki katkıla-
rının devam ederek sektörümüzdeki standard-
ların uluslararası güncelliğinin hızlı bir şekilde 
sağlanmasına yönelik çalışmaların sürmesini 
bekliyoruz. Örneğin içinde bulunduğumuz dö-
nemde Türkiye piyasasında 6 yıldır üretilen ve 
piyasaya sunulan İnce Seramik Karolar ile ilgili 
ulusal bir standard oluşturulması konusunda-
ki çalışmaları da bir an önce tamamlamamız 
büyük önem taşımaktadır. Bu ve bunun gibi 
standard geliştirme ve güncelleme faaliyetle-
rinde en önemli husus uluslararası standard-
lardaki zaman planından geride kalmamaktır.

Sektör olarak bu gibi çalışmalarda gerekli tüm 
teknik bilgi ve know how’ı sağlayarak TSE’ye 
destek vermeye devam edeceğiz. 

17 MART  2012
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Seramik karolar, yer veya duvarları kaplama amacıyla üretilen çeşitli boyutlarda sera-
mik plakalardır. Burada plaka, uzunluk ve genişliği kalınlığından belirgin biçimde bü-
yük olan düz bir yüzeyi tanımlamaktadır. Seramik malzemeler, kil, kum ve diğer doğal 
minerallerin karıştırılarak bu karışımın özel bazı işlemler ve şekillendirmelerden sonra, 
1000-1250 ºC (karonun tipine bağlı olarak) sıcaklıkta pişirilmesi ile elde edilir. Günlük 
hayatta oldukça farklı alanlarda çeşitli türde seramik malzemeler kullanılmaktadır. Ör-
neğin, porselen mutfak eşyaları (tabak, fincan vs.), banyo ve temizlik üniteleri (lavabo, 
duş teknesi, klozet vs.) gibi. İnsanlığın en eski malzemelerinden biri olmalarına karşın, 
seramik malzemeler kimya, uzay ve elektronik sanayisinde ve ileri teknolojik malzeme-
lerin üretimlerinde de oldukça yoğun kullanım alanı bulmaktadır. 

Seramik karolar genel olarak, sırlı ve sırsız seramik karo olmak üzere ikiye ayrılır. Sırlı 
seramik karolar, estetik (renk, dekor, parlaklık vs.) ve teknik olarak (sertlik, geçirimsizlik 
vs.) karolara karakteristik özelliklerini veren ve yüzeyleri ince bir katman ile kaplanmış 
malzemelerdir. Karonun özellikleri sır tabakasına bağlı olup karodan karoya değişiklik-
ler gösterebilmektedir. Sırsız karolar ise karonun yüzeyi ile gövdesi arasında bir farkın 
bulunmadığı, yüzeyleri çoğunlukla bir dekor veya tasarım içermeyen karolardır. 

Karoların en önemli sınıflandırma maddelerinden biri de sahip oldukları gözenek yapı-
larıdır. Karolar, camsı bir yapıda, sıkı dokulu (vitrifiye) olabileceği gibi farklı biçimlerde 
birbirlerine bağlı gözenekli yapılarda da olabilir. Karoların su emme miktarları, içyapıları 
hakkında kullanıcılara genel bir fikir sunmaktadır. Su emme miktarı ile karonun göze-
nek yapısı arasında doğrudan bir ilişki mevcut olup su emme miktarı arttıkça karoların 
gözeneklilikleri de artmaktadır.     

Seramik 
Karo Nedir?

Akif SESLİ
Kimya Y. Müh.

TSE Deney Laboratuvarları Merkez Başkanlığı 
Gebze Kimya Lab. Müd.

Boya ve Isı Yalıtım Lab. Sor.
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Seramik Karoların Özellikleri

Seramik karolar çok farklı özelliklere sahip malzemelerdir. 
Bir karonun hangi özeliklere sahip olduğunun bilinmesi,  tü-
keticiler için beklentilerini karşılayacak malzeme seçiminde 
önemli bir noktadır. Örneğin,  seramik karolar çoğunlukla su 
ile teması olabilecek noktalara döşendikleri için, su emilimi, 
ıslak alan uygulamalarında en önemli parametrelerden biri-
dir. Gözenekli malzemeler, içyapılarına kolaylıkla su alabilen 
ve içlerinde de istenmeyen çeşitli organizmaları barındırabi-
len malzemeler oldukları için, bina içi kullanımlarında temizlik 
ve sağlık (hijyen) problemlerine yol açabilirken bina dışı kul-
lanımlarında ciddi donma/çözünme zararları ortaya çıkabilir. 
Bu gibi istenmeyen durumların önüne geçilebilmesi ve kaliteli 
bir malzeme seçimi için göz önünde bulundurulması gereken 
bazı noktalardır.            

Bir kullanıcının duvar veya yer karosu seçiminde, 

• Tasarım özellikleri (renk, boyut, dekor, yüzey dokusu vs.)

• Teknik özellikleri (Fonksiyonel ve kararlılık özellikleri, aşın-
maya dayanım vs.)

dikkat edilmesi gereken parametrelerdir. Dolayısıyla bir yapı 
malzemesi olarak karoların teknik özelliklerinin bilinmesi, bu 
malzemelerin kullanım ömürleri boyunca maruz kalacakları 
çeşitli çevresel etkilere karşı nasıl bir dayanım gösterecekleri 
hususunda tüketicilere bilgi verecektir.

20



21 MART  2012

Seramik karoların, kullanım amaçlarına göre (duvar 
karosu, yer karosu vs.) doğru yere doğru bir şekilde 
döşenmesi ve uygulanması, ayrıca tüketicilerin veya 
son kullanıcıların, yanlış ürün satın almaması için bu 
malzemelerin sahip olması gereken bazı özelliklerinin 
ve değerlerinin bilinmesi önem arz etmektedir. Se-
ramik karo seçimi yapılırken cevaplanması gereken 
bazı sorular şunlardır: Seramik karo su emiyor mu? 
Aşınmaya karşı dayanıklı mı? Lekelenmeye karşı da-
yanıklı mı? Donma/çözünmeye karşı dayanıklı mı? 
Kimyasallara karşı dayanıklı mı? Yüzey kuru ve ıslak 
durumda kaygan mı? Bunlara ek olarak karo boyut-
ları, yüzey kalitesi, renk uyumu, kırılma mukavemeti 
gibi bazı parametrelerde irdelenmesi gereken özellik-
lerdendir.

Karoların daha iyi anlaşılması ve değerlendirilebilmesi 
için standardlar önemli birer araçtır. Seramik karolar 
için var olan standardlar ihtiyari olup karoların çeşit-
li özelliklerini ve kalitelerini ortaya koyabilmek için bir 
yol haritası çizerler. Bu standardlar, kaliteli bir ürünün 
sahip olması gereken özellikleri ortaya koyan teknik 
rehberlerdir. Standardların kullanımının keyfi olduğu 
ve üreticilerin standardlara uygun üretim yapma zo-
runluluğunun olmadığının bilinmesi gereklidir. Ancak 
bir üretici, bir standarda uygun üretim yapmaya karar 
vermesi durumunda ve bunu beyan ettiği hallerde o 
standarda uygun üretim yapma zorunluluğu ortaya 
çıkmaktadır. Standardlar, her bir ülkenin ilgili ulusal 
standardizasyon kuruluşu tarafından tanımlanır ve 
yayınlanır. Çeşitli ülke pazarlarında bir ürünün rahatça 
dolaşımı için uluslararası standardların gerekliliği kaçı-
nılmazdır. Bu amaçla, her ülkenin ulusal standard ku-
ruluşlarının katılımı ile teşekkül ettirilmiş ISO ve CEN 
gibi kurumlar, Avrupa ve dünya genelinde geçerli or-

tak standardları hazırlayarak yayınlayan kuruluşlardır.

Seramik karolar için var olan TS EN ISO standardları, 
bu malzemelerin sınıflandırılması, sınıflandırılan her 
bir grup karonun kullanım amacına göre sahip olması 
gereken özelliklerinin ortaya konması, bu özelliklerin 
ölçüm metotlarının belirlenmesi ve her gruptaki karo-
nun karşılaması gerekli kabul kriterlerinin belirlenme-
si konularını içermektedir.                 

Seramik karoların tarif, sınıflandırma, özellik ve işa-
retlemelerine ilişkin hükümleri TS EN 14411/Nisan 
2008 Standardında detaylı olarak ele alınmıştır. Bu 
standard, çeşitli üretim teknikleri (çekme ve kuru 
presleme) ile üretilmiş karoların kalitelerine ait ölçütleri 
içermektedir. Bu standarda tanımlanan ürün özellikle-
rini tayin etmek için gerekli deney işlemleri ise TS EN 
ISO 10545 serisi standardlarda açıklanmıştır. Çizel-
ge 1.’de TS EN 14411 Standardı içerisinde yer alan 
ve ürün özelliklerini belirlemeye yönelik test metotları 
verilmiştir. TS EN 14411 Standardına göre karoların 
sınıflandırılması 2 parametreye göre yapılmıştır:

• Şekillendirme yöntemi 
• A-çekme,
• Kuru preslenmiş,
• Gözeneklilik, su emme değerine göre ölçülmüş.

Bu iki parametreye göre tüm seramik karolar, 14411 
Standardında 9 alt bölüme ayrılarak değerlendirilmiş-
lerdir (Grup BI

a, Grup AIIb ve Grup BIII gibi). 

Çizelge 2, farklı uygulamalar için karolarda aranılacak 
özellikleri göstermektedir (TS EN 14411).

Çizelge 3, uygulama alanlarına göre karoların hangi 
teknik özelliklere sahip olması gerektiğini göstermek-
tedir.  
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Çizelge 1. Seramik karolar için test metotları

TS No Adı

1 TS EN ISO 10545-1:1999 Seramik karolar - Bölüm 1: Numune alma ve kabul esasları

2 TS EN ISO 10545-2:2000 Seramik karolar - Bölüm 2: Boyut ve yüzey kalitesi tayini

3 TS EN ISO 10545-3:2000 Seramik karolar - Bölüm 3: Su emme, görünür gözeneklilik, görülür bağıl yoğunluk ve hacim kütlesinin tayini

4 TS EN ISO 10545-4:2000 Seramik karolar - Bölüm 4: Eğilme ve kırılma dayanımı tayini

5 TS EN ISO 10545-5:2000 Seramik karolar - Bölüm 5: Çarpma dayanımı tayini Geri sıçrama katsayısı ölçümü ile

6 TS EN ISO 10545-6:2000 Seramik karolar - Bölüm 6: Sırsız karolarda derin aşınma dayanımı tayini

7 TS EN ISO 10545-7:2001 Seramik karolar - Bölüm 7: Sırlı karolar - Yüzey aşınmasına dayanıklılık tayini

8 TS EN ISO 10545-8:1997 Seramik karolar - Bölüm 8: Doğrusal ısıl genleşme tayini

9 TS EN ISO 10545-9:1997 Seramik karolar - Bölüm 9: Isı şokuna dayanıklılık tayini

10 TS EN ISO 10545-10:1997 Seramik karolar - Bölüm 10: Rutubet genleşmesi tayini

11 TS EN ISO 10545-11:1997 Seramik karolar - Bölüm 11: Sırlı karolar - Sırın çatlama dayanımının tayini

12 TS EN ISO 10545-12:2000 Seramik karolar - Bölüm 12: Dona dayanıklılık tayini

13 TS EN ISO 10545-13:2000 Seramik karolar - Bölüm 13: Kimyasal maddelere dayanıklılık tayini

14 TS EN ISO 10545-14:2000 Seramik karolar - Bölüm 14: Lekelenmeye dayanıklılık tayini

15 TS EN ISO 10545-15:2000 Seramik karolar - Bölüm 15: Sırlı karolardan ekstrakte kurşun ve kadmiyumun tayini

16 TS EN ISO 10545-16:2004 Seramik karolar - Bölüm 16: Küçük renk farklılıklarının tayini

Çizelge 2. TS EN 14411 Standardına göre seramik karolarda aranılacak teknik özellikler ve uygulama alanları

Test metodu EN 
ISO Standardı:

Yer Duvar

Özellik
İç 

mekân
Dış

mekân
İç 

mekân
Dış 

mekân

Yapısal Özellikler
Su emme
Gözeneklilik
Görünür Yoğunluk

10545,3 √ √ √ √

Düzgünlük Özellikleri
Boyut ve yüzey kalitesi 10545,2 √ √ √ √

Renk farklılıkları 10545,16 √ √ √ √

Mekânik Özellikleri
Eğilme ve Kırılma Dayanımı 10545,4 √ √ √ √

Çarpma Dayanımı 10545,5 √ √

Yüzeyin mekânik 
özellikleri

Aşınma Dayanımı (Sırsız Karolar) 10545,6 √ √

Aşınma Dayanımı (Sırlı Karolar) 10545,7 √ √

Termo higrometrik 
özellikleri

Donma Dayanımı 10545,12 √ √

Termal Şok 10545,9 √ √ √ √

Termal Genleşme 10545,8 √ √ √ √

Rutubet Genleşmesi 10545,1 √ √ √ √

Çatlamaya Dayanım (Sırlı Karolar) 10545,11 √ √ √ √

Kimyasal Özellikleri

Kimyasal Dayanım 10545,13 √ √ √ √

Lekelenmeye Dayanım 10545,14 √ √ √ √

Açığa çıkan kurşun ve kadmiyum       
(Sırlı Karolar)

10545,15 P √

Güvenlik Özellikleri Kayma Dayanımı (Sürtünme Katsayısı ) – √ √ 
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Çizelge 3. Farklı uygulamalar için istenilen özellikler

Özellik Zeminlerde kullanılan
Duvarlarda
kullanılan Deney yöntemi

Boyut ve yüzey kalitesi İç mekân Dış mekân İç mekân Dış mekân

Uzunluk ve genişlik x x x x EN ISO 10545-2

Kalınlık x x x x EN ISO 10545-2

Kenar düzgünlüğü x x x x EN ISO 10545-2

Gönyeden sapma x x x x EN ISO 10545-2

Yüzey düzgünlüğü (kamburluk ve çarpıklık) x x x x EN ISO 10545-2

Yüzey kalitesi x x x x EN ISO 10545-2

Fiziksel özellikler

Su emme x x x x EN ISO 10545-3

Kırılma dayanımı x x x x EN ISO 10545-4

Eğilme dayanımı x x x x EN ISO 10545-4

Derin aşınma dayanımı – Sırsız karolar x x EN ISO 10545-6

Yüzey aşınma dayanımı – Sırlı karolar x x EN ISO 10545-7

Doğrusal ısıl genleşme
a

x x x x EN ISO 10545-8

Isı şokuna dayanıklılık
a

x x x x EN ISO 10545-9

Çatlama dayanımı – Sırlı karolar x x x x EN ISO 10545-11

Dona dayanıklılık
b

x x EN ISO 10545-12

Sürtünme katsayısı x x Beyan edilen deney yöntemi

Rutubet genleşmesi
a

x x x x EN ISO 10545-10

Küçük renk farklılıkları
a

x x x x EN ISO 10545-16

Çarpma dayanıklılığı
a

x x EN ISO 10545-5

Kimyasal özellikler

Lekelenmeye dayanıklılık

- Sırlı karolar x x x x EN ISO 10545-14

- Sırsız karolar
a

x x x x EN ISO 10545-14

Düşük derişimli asit ve bazlara dayanıklılık x x x x EN ISO 10545-13

Yüksek derişimli asit ve bazlara dayanıklılık
a

x x x x EN ISO 10545-13

Evlerde kullanılan temizlik maddelerine ve
yüzme havuzu kimyasal maddelerine dayanıklılık x x x x EN ISO 10545-13

Açığa çıkan kurşun ve kadmiyum – Sırlı karolar
a

x x x x EN ISO 10545-15
a  Deney yöntemi mevcuttur, bununla birlikte bu standardda özellik değerleri verilmemiştir.b  Donma ihtimalinin olduğu yerlerde kullanılacak karolar için

Yukarıdaki standardlara göre ölçülen her bir değer, bir 
karonun TS EN 14411 Standardına göre uygunluğu-
nun belirlenmesinde ve sınıflandırılmasında kullanılır. 
Ölçülen değer ile ilgili kabul kriterinin karşılaştırılması 
yolu ile söz konusu ürünün kalitesi ve sınıfı hakkın-
da bir değerlendirme yapılmış olur. Karoların teknik 
özelliklerinin hazırlanması ve müşteriye sunulması, 
tüketici açısından karar verme aşamasında önem arz 
etmektedir. Bu aşamada en önemli husus, karoların 
kullanım amaçlarının açıkça belirlenmesi ve buna göre 
ürün seçiminin yapılması olacaktır. Örneğin, mekanik 
olarak yüksek yüzey gerilimlerine maruz kalacak bir 
alanda, yüksek yüzey aşınmasına dayanım göstere-
cek bir karo sınıfının kullanılmaması durumunda, karo 
yüzeyinin hızlı bir şekilde bozunma riski ortaya çıka-
cağı için ilgili sınıfına göre uygun bile olsa karo grubu,  
bu koşullar altında kendisinden beklenen kalitede ve 
dayanımda sonuçlar ortaya koyamayacaktır. 

Kaliteli üretimi ve ürünlerde kaliteyi teşvik eden ve bu 
yönde inceleme, denetleme ve belgelendirme faali-
yetlerinde bulunan TSE, seramik karolar konusunda 
da hem üretici hem de tüketici arasında köprü olma 
misyonunu sürdürmektedir. Bu kapsamda, seramik 
karolar ile diğer seramikten mamul (lavabo, eviye, 
klozet, pisuvar, duş teknesi vs.) ürünlerin ilgili metot 
standardlarına uygun deneylerini, Deney Laboratu-
varları Merkezi Başkanlığına bağlı Turgutlu Yapı Mal-
zemeleri Laboratuvarı gerçekleştirmektedir.

Kaynaklar

1. TS EN 14411/Nisan 2008 Seramik Karolar - Tarifler, Sı-
nıflandırma, Özellikler ve İşaretleme

   Ceramic Tiles - Definitions, Classification, Characteris-
tics and Marking
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TSE tarafından hazırlanmış olan TS EN 
14411 sayılı Standard, en iyi ticari kalitedeki 
çekme (ekstrüzyon) ve kurum (toz) presleme 
teknikleri ile üretilen seramik karolara ilişkin 
terimler ve tarifler, özellikler ve işaretleme öl-
çütlerini kapsar.

TS EN 14411 sayılı Standarda göre; Sera-
mik Karolar kil ve/veya diğer inorganik ham 
maddelerden üretilmiş olup, genellikle ze-
min ve duvarların kaplanmasında kullanılır. 
Oda sıcaklığında çekme veya kuru presleme 
yöntemiyle şekillendirilerek istenilen özellikleri 
sağlamak amacıyla uygun sıcaklıklarda kurut-
ma ve pişirme işlemlerine tabi tutulur. Karolar 
sırlanabilir veya sırlanmayabilir. Yanmaz ve 
ışıktan etkilenmezler.

Seramik Karolar, üretim yöntemi ve su emme 
özelliklerine göre gruplara ayrılmışlardır. Üre-
tim yöntemine göre aşağıda belirtilen iki yön-
temden biri ile üretilir.

1) Çekme Karolar; karo hamurunun plastik 
halde bir çekme cihazında (ekstruder) çe-
kilmesi ile elde edilen sütunun önceden 
belirlenmiş boyutlarda kesilmesi ile üretilir.

2) Kuru Preslenmiş Karolar; çok ince öğütül-
müş karışımın basınç altında şekillendiril-
mesiyle üretilmiş karolardır.

Seramik Karolar su emme özelliklerine göre 
de üç gruba ayrılmıştır.

3) Düşük su emmeli karolar,
4) Orta su emmeli karolar,
5) Yüksek su emmeli karolar.

Seramik karolar uygulama bakımından ze-
minlerde ve duvarlarda kullanılmak üzere iki 
farklı uygulamaları bulunmakta olup, iç mekân 
kullanımı ve dış mekân kullanımı olmak üzere 
de ikiye ayrılmaktadır.

Standarda göre yapılması gerekli olan mu-
ayene ve deneyler TS EN ISO 10545 sayılı 
Standarda göre yapılmakta olup,  bölüm ha-
linde yayınlanan standardlar TS EN 14411 
sayılı Standardın atıf yaptığı standardlardır. 
Bu standardlar;

TS EN ISO 10545-1 Seramik Karolar-Bölüm 
1: Numune Alma ve Kabul Esasları

TS EN ISO 10545-2 Seramik Karolar-Bölüm 
2: Boyut ve Yüzey Kalitesi Tayini

TS EN ISO 10545-3 Seramik Karolar-Bölüm 

3: Su Emme, Görünür Gözeneklilik, Görülür 
Bağıl Yoğunluk ve Hacim Kütlesinin Tayini

TS EN ISO 10545-4 Seramik Karolar-Bölüm 
4: Eğilme ve Kırılma Dayanımı Tayini

TS EN ISO 10545-5 Seramik Karolar-Bö-
lüm 5: Çarpma Dayanımı Tayini-Geri Sıçrama 
Katsayısı Ölçümü İle

TS EN ISO 10545-6 Seramik Karolar-Bölüm 
6: Sırsız Karolarda Derin Aşınma Dayanımı 
Tayini

TS EN ISO 10545-7 Seramik Karolar-Bölüm 
7: Sırlı Karolar- Yüzey Aşınmasına Dayanıklılık 
Tayini

TS EN ISO 10545-8 Seramik Karolar-Bölüm 
8: Lineer Isıl Genleşme Tayini

TS EN ISO 10545-9 Seramik Karolar-Bölüm 
9: Isı Şokuna Dayanıklılık Tayini

TS EN ISO 10545-10 Seramik Karolar-Bö-
lüm 10: Rutubet Genleşmesi Tayini

TS EN ISO 10545-11 Seramik Karoları-Bö-
lüm 11: Sırlı Karolar-Sırrın Çatlama Dayanımı-
nın Tayini

TS EN ISO 10545-12 Seramik Karolar-Bö-
lüm 12: Dona Dayanıklılık Tayini

TS EN ISO 10545-13 Seramik Karolar-Bö-
lüm 13: Kimyasal Maddelere Dayanıklılık Ta-
yini

TS EN ISO 10545-14 Seramik Karolar-Bö-
lüm 14: Lekelenmeye Dayanıklılık Tayini

TS EN ISO 10545-15 Seramik Karolar-Bö-
lüm 15: Sırlı Karolardan Ekstrakte Kurşun ve 
Kadmiyumun Tayini

TS EN ISO 10545-16 Seramik Karolar-Bö-
lüm 16: Küçük Renk Farklılıklarının Tayini’dir.

Standardlara uygun seramik karo kullanımı-
nın yanında, seramik karo uygulama teknikle-
rinin bilinerek zemin ve duvara kaplanması da 
önemlidir. Uygun teknik ile kaplama yapılma-
yan yer ve duvar seramik karoları zaman için-
de kullanılamaz duruma gelebilmekte ve bu 
durum tüketiciye maddi ve manevi bir şekil-
de yansımaktadır. Bu durumda her iki önemli 
hususun dikkate alınarak seramik karoların 
kullanılması tüketici açısından yarar sağlaya-
caktır. 

Seramik Karolar ve Standardları
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1- Seramik Nedir?

Seramik en basit tarifiyle çok yüksek sıcaklıkta pişi-
rilmiş toprak demektir. Seramiğin tarihi uygarlık tarihi 
kadar eskidir. İlk seramiğin Milattan Önce 6000 yılın-
da Anadolu’da üretildiği bilinmektedir. Çatalhöyük’teki 
kazılarla elde edilen seramik parçaları, aradan geçen 
8000 yıl boyunca bozulmadan günümüze ulaşmıştır.

Bugün arkeologlar için, insanlık tarihi ile ilgili bilgilerin 
en önemli kaynakları da seramik buluntularıdır. Bin-
lerce asır bozulmadan günümüze gelen seramikler 
üzerindeki yazı, resim ve semboller sayesinde geçmiş 
uygarlıkların yaşam tarzları ve kültürleri hakkında bil-
gi edinmek mümkün olmaktadır. Hitit, Lidya, Frigya, 
Urartu ve Roma uygarlıklarının şifreleri, büyük ölçüde 
seramikler sayesinde çözülmektedir. Bilim adamları, 
bu çok eski uygarlıklardan günümüze kadar bozulma-
dan gelen seramikleri inceleyerek tarihin sırlarını çöz-
mektedirler.

Bugün ise seramik, binaların iç ve dış yüzeylerinin, 
zeminlerinin kaplanmasında, banyo ve mutfaklardaki 
sağlık gereçlerinin sağlanmasında kullanılan önemli bir 
gereksinimdir. Doğadan elde edilen kil, kaolen, kuvars 
ve feldspat maddelerinin belirli oranlarda karıştırılma-
sıyla elde edilir. Bu maddeler hamur haline getirilir. Ka-

2- Seramik Sanayi:

Seramik sanayi; seramik yer ve duvar karoları, ban-
yolarda ve mutfaklarda kullanılan lavabolar, klozetler, 
rezervuarlar gibi inşaat sektörünün girdisi olan mal-
zemeleri,  sofra ve mutfak eşyaları gibi günlük haya-
tımızda kullanılan eşyaları ve modern bilim ve tekniğin 
ürünlerini ve teknolojilerini üreten şu alt sektörlerden 
oluşmaktadır:

- Seramik Kaplama Malzemeleri, 
- Seramik Sağlık Gereçleri,  
- Refrakter Ateş Tuğlaları, 
- Seramik Ham Maddeleri, 
- Seramik Mutfak ve Sofra Eşyaları, 
- Teknik Seramik.

3- Türk Seramik Sanayi:

8000 yıl öncesine dayanan Anadolu topraklarında-
ki seramik sanatı 1950’li yılların başlarından itibaren 
Türkiye’de seramik sanayi haline dönüşmeye başla-
mıştır. Bugün ülkemiz sahip olduğu kaliteli ve zengin 
seramik ham maddeleri, seramik konusunda çok iyi 
eğitim görmüş bilim adamları ve teknisyenleri ile inno-
vasyona ve müşteri memnuniyetine öncelik veren fir-
maları sayesinde dünya seramik üretiminde 9. sırada 
bulunmaktadır. 

lıplanır ve 1100 derecenin üzerinde yüksek sıcaklıkta 
fırınlanır. Kaplama malzemelerinde çamur kurutularak 
toz haline getirilir ve preslenir, daha sonra yüksek sı-
caklıkta pişirilir. Seramiklerin ön yüzü genellikle sır de-
diğimiz koruyucu tabaka ile kaplanır.

Seramik, doğadan doğal yollarla elde edilen madde-
lerden yapıldığı için sağlıklıdır. Seramik çevreye zarar 
vermeyen ekolojik bir üründür.

Sanayi anlamında 1950’li yıllarda üretime başlayan 
Türk Seramik Sektörü, 1980’li yıllardan itibaren hızlı bir 
gelişme içerisine girmiştir. Dünya üzerindeki en yeni 
üretim teknolojileri ve en modern seramik üretim hatları 
ülkemize getirilerek kurulmuştur.

Modern teknoloji yatırımları ve yüksek kalitedeki ham 
madde rezervleri ile 2,0 milyar Euro’ya ulaşan üretim 
kapasitesi ve 1,0 milyar Euro’ya ulaşan  ihracatı, Türk 
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seramik sektörünün dünya pazarlarındaki rekabet gü-
cünü artırmaktadır. Türk seramik sektörü ülkemizin 
önde gelen sektörlerinden birisidir.

Türkiye, 2011 yılında Seramik Kaplama Malzemelerin-
de 430 milyon m2 ye, Seramik Sağlık Gereçlerinde 21 
milyon parçaya ulaşan kurulu kapasitesiyle ve 100 mil-
yon m2 ye ulaşan seramik kaplama malzemeleri ihraca-
tı ile 8 milyon parçaya ulaşan seramik sağlık gereçleri 
ihracat rakamıyla dünyadaki en büyük üretici ülkeler 
arasındaki yerini almıştır. 

Üretiminin kaplama malzemelerinde yıllara göre üreti-
min % 35-45’inı, sağlık gereçlerinde % 40-60’ıni ihraç 
eden sektör, kaplama malzemeleri üretiminde, Çin, 
Brezilya, Hindistan, İran, İtalya, Vietnam, İspanya ve 
Endonezya’nın ardından dünya dokuzunculuğuna,  
kaplama malzemeleri ihracatında ise, Çin, İtalya ve 
İspanya’nın ardından dünya dördüncülüğüne, sağlık 
gereçlerinde ise Avrupa’nın en büyük üreticisi ve ihra-
catçısı konumuna ulaşmıştır.

Seramik sanayi katma değer açısından da ülkemizin 
önde gelen sektörlerindendir. Tamamına yakını yerli 
girdilerle hazırlanan ürünler ihracatta ülkemize % 90 
oranında net katkı sağlamaktadır. Seramik kaplama 

malzemeleri ve sağlık gereci pazarlarına coğrafi yakın-
lığı, firmalarımızın uluslararası pazarlara açılmasını sağ-
lamaktadır.

Seramik sektörü tarafından üretimde, yardımcı sana-
yide, tasarımda, satış ve pazarlamada ve uygulamada 
doğrudan ve dolaylı olarak istihdam edilen kişi sayısı 
220.000 adedin üzerindedir. Türk seramiklerinde, ta-
sarım konusunda 1990’lı yılların başlarından itibaren 
önemli yol alınmış, ayrıca markalaşma konusunda da 
başarılı olunmuş ve birçok şirketimiz dünya üzerinde 
markaları ve sistemli dağıtım teşkilatlarıyla kabul gör-
müştür. 

Bu yıl 23. düzenlediğimiz UNICERA Seramik ve Banyo 
Fuarı dünya üzerinde önemli seramik fuarları arasında 
anılmaktadır. Seramik dünyasında sanayi ile birlikte bi-
lim ve sanatın paylaşıldığı bir iletişim platformu haline 
gelmiştir. 

İnşaat sektöründeki gelişmeye paralel olarak son 20 
yılda sektörde serbest rekabete dayalı üretim yapan 
şirket sayısı ve üretim miktarı hızla arttı. Halen seramik 
kaplama malzemeleri sektöründe faaliyette bulunan 28 
üretici vardır. 

Türkiye’de seramik kaplama malzemelerinin üretildiği 

Seramik Kaplama Malzemeleri Haritası



iller yandaki haritada yeşil renkle boyanmış iller olup, 
Çanakkale, İstanbul, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Uşak, 
İzmir, Aydın ve Yozgat illerinden ibarettir.

4- Seramik Kaplama Malzemeleri Üreticilerinin 
Türkiye’de Dağılımı:

Seramik kaplama malzemelerinin bulundukları yöreleri 
inceleyecek olursak bu tesislerin;

% 18,7’si   Çanakkale’de, 
% 43,2’si   Bilecik-Eskişehir-Kütahya bölgesinde, 
% 27’si      İzmir-Manisa-Aydın bölgesinde, 
% 10,6’sı   Uşak’ta, 
% 0,5’i     Yozgat’ta kurulmuşlardır.

Seramik Kaplama Malzemeleri Üretiminin 
1990-2011 Dönemi:

Daha eski yıllara, seramik sanayiinin Türkiye’de hız 
kazandığı 90’lı yıllara gidecek olursak;

1990-2011 yılları arasındaki dönemde seramik kapla-
ma malzemeleri sanayiinin kurulu kapasitelerini, üreti-
mini ve ihracatını aşağıdaki Tablo 3’ten görebiliriz. 

Kurulu kapasite 7 kat artarak 61 milyon m2’den 430 
milyon m2’ye, 

Üretim 4,7 kat artarak 52 milyon m2’den 245 milyon 
m2’ye, 

İhracat 11,0 kat artarak 8 milyon m2’den 89 milyon 
m2’ye yükselmiştir.  

Türkiye’nin Seramik Kaplama Malzemeleri İhracatı:

Türk seramik sektörü halen 5 kıtada 100’den fazla 
ülkeye ihracat yapmaktadır. İhracat yaptığımız ülke-
lerin başında yüksek kalite standardlarına sahip olan 
Almanya ve İngiltere gibi Avrupa topluluğu ülkeleri gel-
mektedir.  Doların değer kaybetmesi sebebiyle 2007 
yılında ABD’ye yaptığımız ihracatta önemli bir azalma 
gerçekleşmiştir. En önemli ihraç pazarlarımız 2011 yılı 
metrekare miktar sıralamasına göre, İsrail, İngiltere, Al-
manya, Irak, Azerbeycan, Fransa, Kanada, Gürcistan, 
ABD’dir. Turkiye’nin en önemli ihracat pazarı Avrupa 
Birliği ülkeleridir. Türk karolarının miktarsal olarak % 
50’si ve değer olarak % 57’si 27 AB üyesi ülkelere ih-
raç edilmektedir.  

Türk seramik üreticileri, yurt dışında kendi dağıtım şir-
ketlerini ve depolarını kurarak çok iyi satış bağlantıla-
rı yapmış ve yurt dışındaki müşterilerine ürün teslimi 
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konusundaki zaman ve lojistik sorunlarını aşmışlardır. 
Şirketlerin pek çoğu marka olmayı başarmıştır. En yeni 
ürünlerini İtalya’daki Cersaie, İspanya’daki Cevisema, 
Almanya’daki ISH, ABD’deki Coverings, Rusya’daki 
Mosbuild, Batimat ve B.A.E’deki the Big 5 fuarlarında 
düzenli olarak teşhir etmektedirler. Ayrıca Seramik Ta-
nıtım Grubu bu fuarların tümünde yer alarak Türk sera-
mik imajının yükseltilmesine çalışmaktadır. 

5.  Türk Seramik Sağlık Gereçleri Sanayi:

Seramik sağlık gereçleri sektörü, seramik kaplama 
malzemelerinden sonra ülke ekonomisinde önemli bir 
yeri olan ikinci büyük seramik alt sektörüdür. Seramik 
sağlık gereçleri sektörü aynı zamanda inşaat sektörüne 
çeşitli tesisat ürünleri sağlayan bir sanayi dalıdır. 

1960 yılına kadar Türkiye, seramik sağlık gereçleri ihti-
yacının tamamına yakınını ithalat yoluyla temin etmek-
teydi. 1950’li yıllarda ülkemizdeki sanayileşme teşeb-
büslerinin sonucunda ilk seramik sağlık gereçleri fabri-
kası 1960 yılında İstanbul’da faaliyete geçti. 

Aradan geçen zaman zarfında yakaladığımız gelişme-
lerle Türk seramik sağlık gereçleri sektörü, dünyada re-
kabetin çok yoğun olduğu bu sanayi dalında ülkemizi 
dünyadaki en büyük üretici ülkeler arasına soktu. Ülke-
miz Seramik Sağlık Gereçlerinde Avrupa’daki en büyük 
üretici ve ihracatçı ülkedir. Dünya üretiminin % 10’una 
yakınını üretmektedir.

Sektörün 2011 kapasitesi 21 milyon adettir. Bugün bu 
sektörde üretim yapan büyük ölçekli 9 adet üretici şir-
ket mevcuttur. Bunlarla birlikte 1980’li yılların sonlarına 
doğru ülkemizin çeşitli yerlerinde faaliyete geçen 30 
kadar küçük ve orta boylu şirket üretim yapmaktadır. 

Seramik Sağlık Gereçleri Üreticilerinin 
Türkiye’de Dağılımı:

Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri % 34,3 payla en 
yoğun olarak Bozüyük – Eskişehir - Kütahya Bölgesin-
de kümelenmiştir. 

Diğer yerleşim bölgeleri sırasıyla, 

% 15,3 ile Çorum-Ordu-Zonguldak’tan oluşan Orta 
Karadeniz, 

% 14,1 ile İzmir- Manisa’dan oluşan Ege Bölgesi, 

% 12,0 ile İstanbul-İzmit-Sakarya’dan oluşan Marma-
ra Bölgesi ve 

% 11,2 ile Çanakkale Bölgesidir. 

Seramik Sağlık Gereçleri Sektörünün Son 10 Yılı:

2002 yılı ile 2011 yıllarını kıyasladığımızda;

Kurulu Kapasite; 1,60 kat artarak 194.500 ton’dan 
310.000 ton’a, 

Üretim; 1,77 kat artarak 123.980 ton’dan 220.000 ton’a, 

Çanakkale, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bilecik,  Eskişehir,  Kütahya, Manisa, İzmir, Çorum, Zonguldak, 
Ordu, Kayseri, Diyarbakır Seramik Sağlık Gereçleri üretilen iller arasındadır.

Seramik Sağlık Gereçleri Üreticileri Haritası
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İç Piyasa Satışları; 2,50 kat artarak 48.100 ton’dan 
120.000 ton’a, 

İhracat;1,23 kat artarak 77.260 ton’dan 95.000 
ton’a yükselmiştir. 

Seramik Sağlık Gereçleri İhracatı:

Seramik sağlık gereçleri sektörü üretiminin yıllara göre 
% 50’sinden fazlasını ihraç etmiştir. Bu oran 2011 yı-
lında % 45 olarak gerçekleşmiştir. Bu sanayi dalında 
Türkiye, Avrupa’da en büyük üretim ve ihracat yapan 
birinci ülke konumundadır.  

2011 yılı sonuçlarına göre Türkiye’nin başlıca seramik 
sağlık gereçleri ihracat pazarları dolar değer sırasıyla, 
Almanya, İtalya, Fransa, İngiltere, Irak, ABD, İspanya, 
İsrail ve Azerbaycan’dır. İhracatın % 60’ı AB üyesi ül-
kelere yapılmıştır. 

6- Türk Seramik Sanayiinin Üstünlükleri

Geniş Bir İç Pazar:
Hareketli Bir Konut Sektörü:

Zengin Seramik Ham Madde Kaynakları 
Ham Madde Kaynakları Yakınındaki Yüksek Ka-
pasiteli Üretim Tesisleri 
İleri Teknoloji 
Dünya Pazarlarına Yakınlık 
Eğitimli ve Deneyimli İş Gücü 
Avrupa Birliği Mevzuatına Uyum 
Makul İşçilik Ücretleri 
Üniversite-Sanayi İş Birliği 
Tasarım Gücü 
Güçlü Bir Sivil Toplum Örgütü 

Türk Seramik İmajı Çalışmaları

7-  Sektörün Sorunları:

Enerji: 

Seramik sektörü yoğun enerji kullanan bir sektördür. 
Maliyetinin % 30’una yakınını enerji giderleri oluşturur. 
Ülkemizdeki enerji fiyatları dünya üzerinde rekabet et-
tiğimiz Çin, B.A.E. Hindistan, İran, Meksika ve Brezil-
ya gibi ülkelerden oldukça yüksektir. Genelde Avrupa 
fiyatlarından yüksek olmamakla birlikte ülkemizde, 
AB’de olduğu gibi enerji alım miktarıyla orantılı kade-
meli fiyat uygulaması yoktur. Rakibimiz Portekiz bizden 
daha ucuz enerji kullanmaktadır.

Nakliye:

Seramik yükte ağır bir üründür. Nakliye maliyeti yük-
sektir. Yılda 15 milyon ton seramik ham maddesi ve 

bitmiş ürün yurt içinde karayolları üzerinde dolaşmak-
tadır. Ülkemizde nakliye karayolu ağırlıklıdır. Demiryolu 
ulaşımı kullanılamamaktadır. Sektörümüzde Fabrika–
Liman bağlantılı demiryolu ulaşımı yoktur. Mevcut is-
tasyonların yükleme stok sahaları ve yükleme kapasi-
teleri yetersizdir. TCDD’nin navlun tarifeleri ve yükleme 
şartları caydırıcıdır. Limanlar tıkanık olup ihracatta ürün 
gönderme zamanı uzundur ve maliyeti pahalıdır. 

İstihdam:

Seramik sektörü ülkemizin istihdamına yüksek katkısı 
olan bir sektördür. Sektörümüzde 220.000 kişi çalış-
maktadır. Aileleriyle birlikte 1 milyon kişi bu sektörden 
geçinmektedir. İstihdam üzerindeki yüksek vergi ve 
sosyal güvenlik yükleri maliyetleri artırmakta ve sek-
törün dünya üzerindeki rekabet edebilirliğini olumsuz 
yönde etkilemektedir. 

Teşvikler:

04 Haziran 2009 tarihinde bir basın toplantısı ile duyu-
rulmuş olan Teşvik Paketi yeni yatırımları kapsamakta 
olup bölgesel bazlı bir teşviktir ve;

 - İndirimli kurumlar vergisi oranı - Katma değer vergisi 
istisnası 

- Sigorta primi işveren payı desteği 

- Gümrük vergisi muafiyeti 

- Faiz desteği 

- Yatırım yeri tahsisi.  

gibi  hususları içermektedir. Bu sistemdeki diğer teşvik 
unsurları;r.

- Bu 12 alan içerisinde seramik sektörü bulunmamaktadır.

İndirimli kurumlar vergisi oranı yoluyla yararlanılacak 
teşvik tutarı, belirlenen yatırıma katkı tutarı ve yatırıma 
katkı oranı ile indirimli kurumlar vergisi oranına bağlı 
bulunmaktadır.

Her bir il grubu için yatırıma katkı oranı ve yatırıma katkı 
tutarı Bakanlar Kurulunca belirlenecek, yatırımlardan 
elde edilen kazançlar, yatırımın işletilmesine başlanılan 
hesap döneminden itibaren yatırıma katkı tutarına 
ulaşıncaya kadar (yatırıma katkı tutarı, indirimli ku-
rumlar vergisi uygulanmak suretiyle tahsilinden vaz-
geçilen vergi yoluyla yatırımların Devletçe karşılanacak 
tutarıdır) indirimli oranlar üzerinden kurumlar vergisine 
tabi tutulacaktır.

Bölgeler itibarıyla belirlenen yatırıma katkı oranları ve 
uygulanacak kurumlar vergisi oranları değişiklik göster-
mektedir. Bu Teşvik Sistemi asgari büyüklükleri belir-
lenmiş yeni yatırımlar için kullanılabilmektedir. Tevsi ve 
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modernizasyon yatırımları için de bu asgari büyüklük-
leri sağlama şartı aranmaktadır. İçerisinde bulunduğu-
muz ekonomik kriz döneminde sektörümüz bu tür yeni 
veya tevsi yatırımlarına gidebilecek kararlar alamamış 
ve bu Teşvik sisteminden yararlanamamıştır. 

5084 Sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanunu 
halen yürürlükte olup sektör içerisinde bir haksız reka-
bet yaratmaktadır.

“5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki Kanu-
nu” sektörümüzün Seramik Kaplama Malzemele-
rinde % 15’ini,  Seramik Sağlık Gereçlerinde % 14’ini 
bu yasadan yararlandırmakta ve sektör içerisinde tam 
bir haksız rekabete sebep olmaktadır. Sektörün ülke-
nin muhtelif yerlerindeki 16 değişik ile yayılmış olması 
sebebiyle Teşvik’in Seramik Kaplama Malzemelerinde 
yalnız 3 ili Seramik Sağlık Gereçlerinde yalnız 5 ili kap-
sayan bölgesel teşvik yerine ülke çapında sektörel teş-
vik olarak verilmesi bu sıkıntıyı ortadan kaldıracak ve 
sektörümüzün dünya üzerindeki rekabet edebilirliğini 
artıracaktır. 

Yardımcı Sanayi:

Üretim tesislerinin müşterek ihtiyacı olan boya, firit gibi 
yardımcı maddeleri her üreticinin kendi tesislerinde 
kendi imkânlarıyla üretmesi, bu konuda çalışan bir ana 
üreticinin bulunmaması, ekonomik ölçekten yararlanı-
lamaması sektörün sorunları arasındadır. Üretim tesis-
leri civarında yeterli sayıda yan sanayinin oluşmamıştır. 
Seramik makineleri üretiminde yeterli sanayinin oluş-
maması ve bu konuda dışa bağımlı olmak sektörün 
eksiklikleri arasındadır.

Uygulama:

Ürünleri yerinde uygulayan döşemeci ve montajcı us-

talara yetkili bir merkezden Usta Yeterlik Belgesinin ve-
riliyor olmaması bu konuda bir noksanlıktır. Her üretici 
kendi ustalarını yetiştirmektedir, herhangi bir kamu ku-
ruluşu tarafından ülke çapında geçerli bir Ustalık Ser-
tifikası verilmemektedir. İyi eğitim görmemiş ustaların 
yanlış uygulamalarıyla ürün kalitesi zaman zaman bun-
dan olumsuz etkilenmektedir.

Ham Madde Temininde Madenlerin İşletilmesi:

Ülkemizde bol miktarda bulunan zengin ham madde 
kaynaklarımızdan KİL’in İstanbul - Şile Havzasından te-
mininde karşılaşılan bürokratik engeller sektörü durma 
noktasına getirmiştir. 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nın orman çalışma izinleri 
vermesinde karşılaşılan madenciliği engelleyen Çev-
re Mevzuatı, ülkemizdeki maden kaynaklarının çevre-
ye duyarlılık gösterilerek işletilmesini engellemektedir. 
Ham madde kaynaklarımız ülkemizin zenginliğidir. 
Bunlara ulaşılamaması halinde ülkemiz fakirleşir. 

Sektörün ihtiyaçlarına bakacak olursak;

8- Sektörün  İhtiyaçları:

Seramik sektörünün gerek kaplama malzemelerinde 
ve gerekse sağlık gereçlerinde kullanılamayan kuru-
lu kapasitelerini kullanması gerekmektedir. Kaplama 
malzemelerinde 175 milyon m2 ve sağlık gereçlerinde 
110.000 ton olan kullanılamayan kapasitenin kullanıl-
ması halinde sektörde yaratılacak değer, 1 milyar Euro 
üzerindedir. 

Boş geçen kapasitelerin tesis değerleri ise 1,25 milyar 
Euro’nun üzerindedir.  Bu değerde büyük bir yatırım 
ülkemizde atıl kalmıştır.

Boş geçen kapasitelerin üretime dönmesiyle ekonomik 
ölçekten yararlanacak üretim tesisleri maliyetlerini azal-
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tacaklar ve dünya üzerinde rekabet imkânına kavu-
şacaklardır. Ülkemiz ihracatını artıracaktır. Boş geçen 
kapasitelerin kullanılarak üretime dönüşebilmesi için 
sektörün aşağıda belirtilen hususların gerçekleşmesine 
ihtiyacı vardır:

• Teşviklerin bölgesel yerine sektörel olarak verilmesi 
ve tüm sektörün teşvik kapsamından yararlandırıl-
ması. Sektörün % 15’ini kapsayan bölgesel teşvik-
ten vazgeçilerek sektörümüzün tümünü kapsayacak 
sektörel teşviklere geçilmesi. Bu şekilde sektör içeri-
sindeki haksız rekabetin önlenmesi ve sektörün dün-
ya üzerindeki rekabet gücünün artırılması. 

• Enerji temini ve dağıtımının özelleştirilmesi ve libe-
ralleştirilmesi, enerji dağıtımındaki altyapının iyileşti-
rilmesi. Enerji fiyatlarımızın rakip seramik üreticisi ül-
kelerde olduğu gibi dünya üzerindeki rekabet gücü-
müzü artıracak bir düzenlemeye kavuşturulması. Bu 
sağlanana kadar geçecek süre zarfında doğal gaz 
üzerindeki ÖTV’nin alınmaması ve sektörün kullandı-
ğı enerji maliyetinin sektöre özel uygulamalarla des-
teklenmesi. Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sanayi 
kuruluşlarına miktara bağlı olan kademeli enerji satış 
birim fiyatlarının uygulamaya alınması.

• İstihdam üzerindeki ağır vergi ve prim yüklerinin hafif-
letilmesi. Çalışanın eline geçen paranın üreticiye yük 
getirmeden artmasının temini. Sektörün gelişmiş se-
ramik üreticisi ülkelerle işçilik ücretleri konusundaki 
rekabet üstünlüğünün sürdürülebilmesi.

• Çevre Mevzuatının ülkemizdeki yeraltı kaynaklarımı-
zın çıkartılmasını engellememesi. Çevreyi tahrip et-
meksizin  madenciliğin aksatılmadan verimli olarak 
yapılabilmesi. 

• Ülkemizdeki nakliye alt yapısının iyileştirilmesi, Avru-

pa ülkelerindeki gibi ucuz ve verimli bir fabrika de-
miryolu ve denizyolu bağlantılı nakliye ağının oluştu-
rulması. Bu oluşturulana kadar ihracatta, karayolu 
ile yapılan teslimatlarda ihraç kapılarına kadar olan 
nakliyenin uluslararası nakliyecilik sektöründe olduğu 
gibi ucuz motorin teşvikiyle desteklenmesi.

• Sektörde kalıp, ambalaj, seramik makineleri ve sair 
yardımcı sanayinin gelişmesi ve üretim bölgelerinde 
yerleşmesinin kümeleşme çalışmalarıyla ve AB fonla-
rıyla teşvik edilmesi.

• Tüm üreticilerin ihtiyacı olan firit, boya gibi önemli gir-
dileri üreten ana üreticilerin üretim bölgelerinde kurul-
masının sektörel olarak teşvik edilmesi.

• Ürünlerin uygulamasını yapan ustalara bilimsel eği-
tim ve sertifika verecek bağımsız eğitim kuruluşları-
nın tayini ve bu kuruluşlar tarafından verilecek Ustalık 
Belgeleri’nin hukuki alt yapısının yaratılması.

• Ülkemizin, Türk parasının yabancı paralar karşısında 
enflasyonla uyumlu hareket ettiği istikrarlı bir genel 
ekonomiye kavuşması.

• T.C. Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın yürütmekte olduğu 
“Çin Halk Cumhuriyeti Menşeli Seramik Kaplama 
Malzemeleri ve Seramik Sağlık Gerçeleri İthalatına 
Gözetim Uygulaması” 2011 yılında sona erecektir. 
İki ülke arasında anlaşmaya varılarak bu yürütmenin 
2013 yılına kadar uzatılması, bunun mümkün olma-
ması halinde Çin aleyhine damping soruşturması 
açılarak Çin menşeli seramiklere damping vergisi 
uygulanması, sektörün başlıca ihtiyaçları arasında 
bulunmaktadır.
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Seramik ham maddeler pek çok mühendislik tasarım 
ve uygulamalarında kullanılmaktadırlar. Tuğlalar, refrak-
terler, camlar, elektrik izalatörleri, magnetik seramikler, 
aşındırıcılar, emaye, porselen, kaplama malzemeleri 
(fayanslar, karolar), sıhhi gereç ürünleri seramik ham 
maddeler kullanılarak üretilmektedirler. Bu ürünleri 
oluşturan bileşikler metal ve ametal elementlerinden 
meydana gelirler ve mineral adlarıyla kullanılırlar. Mine-
raller kökenleri (oluşumları) açısından doğal, belirli bir 
kimyasal bileşime sahip ayrıca kendine özgü fiziksel ve 
kimyasal özellikleri içeren katı maddeler halinde bulu-
nurlar (Uz, 1990). Çeşitli minerallerin oluşturduğu sera-
mik ham maddeler özlü ve özsüz ham maddeler olmak 
üzere iki gruba ayrılır (Arcasoy, 1983).

1. Özlü seramik ham maddeleri: Su ile yoğrulabilen, 
dağılmadan kolaylıkla şekillendirilebilen, kurudukları 
zaman verilen şekli muhafaza eden ham maddeleri, 
özlü seramik ham maddeleri olarak adlandırılır.

2. Özsüz seramik ham maddeleri: Çok ince öğütülebil-
seler bile, su İle kolayca şekil verilemeyen, şekil verile-
bilse bile bir dış etken ile şeklini kaybedip dağılan mad-
deleri özsüz seramik ham maddeleri olarak tanımlanır.

Özlü ham maddeler kil grubu minerallerden, özsüz 
ham maddeler ise kuvars, feldispat, dolomit, mermer, 
kireç taşı, korund, boksit, anduluzit, silimanit, disten 
(kyanit), bor mineralleri (boraks, kolemanit, üleksit, vd.), 
florit, talk, vollastonit, magnezit, zirkon, vd. oluşmakta-
dır (Kibici, 2002). 

KİLLER

Killer seramiklerin en önemli ham maddelerindir. Killer 
granit, gnays, feldispat, pegmatit gibi magmatik bile-
şimlerin çeşitli yollarla alterasyonu sonucu oluşurlar. 
Oluşum esnasında rüzgâr, suların sıcaklık dereceleri 
gibi dış etkenler (epijenik etkenler) ve karbon dioksit, 
su buharı, flor gazı, kükürt gibi kimyasal etkenler (hi-
pojenik etkenler) sonucu dünya kabuğunun yüzeyinde 
oluşur. Killer oluştuğu yerde kalmış ise kalıntı (primer) 
killer, oluştuğu yerden başka bir yerde bulunuyorsa se-
dimenter (segonder) killer denir. Kili oluşturan kayaç-
ların ve etkenlerin çok olması sebebiyle çok çeşitli kil 
vardır. GRİM tarafından yapılan sınıflama (Grimshaw, 
1971):

I.  AMORF KİLLER: Allofan Grubu

II.  KRİSTALİN OLANLAR:

A. İki tabakalı killer 

1. Eş boyutlu olanlar: Kaolin grubu kaolinit, dikit, nakrit.

2. Uzamış olanlar: Halloyisit grubu

B. Üç tabakalı killer 

1. Genişleyen şebeke yapılı olanlar:

a) Eşboyutlu olanlar: Montmorillonit grubu: montmoril-
lonit, sasonit, vb.

b) Uzamış olanlar: Montmorillonit grubu: montronit, sa-
ponit, hektorit.

2. Genişlemeyen şebeke yapılı olanlar: İllit grubu

C. Düzenli karışık tabakalı killer: Klorit grubu

D. Zincir yapılı killer: Atapuljit, sepiolit, paligorsikit

Killer seramik üretiminde plastisiteyi ve ham muka-
vemeti sağlamak için kullanılırlar ve bünyenin pişme 
rengini de etkilerler. Tane boyutları 2 mikrondan daha 
küçük parçacıklardan oluşmuştur. Kil minerallerinin bi-
rim kristal üniteleri silis tetrahedraları (SiO4)  ile alümina 
oktahedraları (Al2O6-Al2(OH)6)’dan meydana gelir. Dola-
yısıyla kil minerallerinin bileşimini genellikle alüminyum 
hidrosilikatlardır.

I. AMORF KİLLER

Allofan grubu kil minerallerinin genel kimyasal formülü 
xAl2O3. ySiO2. zH2O’dur. SiO2/Al2O3 oranı 0,5-1,8 ara-
sında değişmektedir, bu oran diğer kil minerallerinden 
küçüktür. Saf olduklarında saydam ve renksiz iken, ya-
bancı madde karıştığında mavi, yeşil, sarı ve kahveren-
gi olmaktadır. Ayrıca allofanların alkali ve toprak alkali 
içeriği diğer killerden çok azdır (Karakaya, 2006).

II. KRİSTAL YAPILI KİLLER:

A- İki tabakalı killer:

Kaolen grubun mineralleri kaolinit, dikit ve nakrittir. 
Kimyasal bileşimi Al2O3.2SiO2.2H2O’dur. Yoğunluğu 
2,61- 2,68 gr/cm3, Mohs sertlik skalasına göre sert-
liği 2- 2,5 olup, rengi beyaz, açık kırmızı, kahverengi 
arası değişmektedir. Halloysit grubunda, formülleri 
Si4Al4O10(OH)8 ve Si4Al4O10(OH)84H2O şeklinde ifade 
edilen iki kil bileşimi bulunmaktadır. Halloysitin sulu 
şekline sulu halloysit, susuz şekline ise meta halloysit 
adı verilmektedir. Halloysit, beyaz yeşilimsi ve açık mavi 
renklidir. Sulu halloysitler düşük sıcaklıkta 60-75 °C’de 
suyunu kaybederek meta halloysite dönüşürler. Kao-
lenler bünyeye yeterli plastikliği ve çalışılabilirlik vermek 
için kullanılır. Kil yerine bir miktar kaolenin girmesiyle 
bünyenin beyazlığı artar ve yüksek alüminadan dolayı 
yüksek sıcaklıkta dayanımını artırır. China clay olarak 
bilinen kaolenler daha saftırlar. Plastisitesi yüksek olan 
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kaolenler ball clay olarak adlandırılırlar. Kaolen-
lerde ana mineral kaolinittir ve tane boyutu kile 
göre daha yüksektir. Beraberlerinde çok düşük 
miktarda kuvars, mika ve feldispat gibi diğer mi-
neraller de bulunabilir. Demir ve titanyum içeriği 
düşüktür ve çok az miktarda demir varsa oda 
kristal kafesi içindedir. Bundan dolayı kaolenler 
pişirim sonrası yüksek beyazlığa sahiptir. Ayrıca 
organik bileşikler ve çözünür tuzlarda çok azdır. 
Refrakter killer ateşe dayanıklı killerdir. Bu kil-
lere Şiferton denir ve silisi mümkün olduğunca 
az alüminası fazladır. Pişme renklerinin beyaz 
olması şart değildir. Kömür yataklarına bağlı 
olarak oluşurlar. Refrakter plastik killer bağlayıcı 
olarak kullanılır ve Rintedon denir. Kaolinit ya-
nında alüminyum mineralleri (diaspor, gibsit ve 
böhmit) içeren killer yüksek alüminalı killer ola-
rak kullanılırlar. Kaba seramik (yapı seramikleri) 
kili içinde eritken oksit yüzdesi fazladır. Düşük 
sıcaklıklarda sinterlenebilir. Genellikle pişme 
renkleri kırmızı, kahverengi ve tonlarıdır. Kil mi-
nerali kaolinit olup yanında montmorillonit, illit, 
hematit, kalsit, kuvars gibi farklı minerallerle de 
bulunur.

B- Üç tabakalı killer; 

Montmorillonit grubu (montmorillonit, savko-
nit, vermikülit, nontronit, saponit, hektorit) ve 
illit grubundan oluşmuştur. Bunların minerolo-
jik yapıları iki silis tetrahedra tabakası arasında 
yer alan alüminyum oktahedraları şeklindedir. 
Bentonit terimi çoğunlukla montmorllonitle eş 
anlamda kullanılmıştır. Fakat bentonit bir mine-
ral ismi değil bir kayaç ismidir.  Bentonit içinde 
esas mineral montmorillonittir ve yanında kaoli-
nit, karışık tabakalı killer, zeolitler de bulunur. Bu 
grup killer çok ince taneli, plastisiteleri yüksek 
killerdir. İki alt gruba ayrılırlar. 1. Su ile karıştırıl-
dığında hacminin 5-15 misline kadar genişleme 
yapan killerdir. Şişen bentonitler veya sodyum 
bentonitleri de denir. 2. Şişme kapasitesi dü-
şük, bağlayıcılık özelliği az adsorpsiyon özelliği 
fazladır. Kalsiyum değişebilir katyondur. Bun-
dan dolayı şişmeyen bentonitler veya kalsiyum 
bentonitleri adı verilir.

C- Düzenli karışık tabakalı killer

Klorit Grubu, Klorit mineralleri talk, serpan-
tin, biyotit ve Mg ve Fe’li kil mineralleri ara-
sında bir bileşime sahiptir ve bu mineral-

ler ile birlikte bulunurlar. Genel bileşimleri 
(Si,Al)8(Mg,Fe)6O20(OH)4’dir. Tetrahedra tabaka-
larında Si+4 yerine Al+3 alarak (Si3Al) veya (Si2Al2) 
şeklinde değişir. Bu iyon değişimleri nedeniyle 
Klorit minerallerinin bileşimleri birbirinden fark-
lıdır. 

Ülkemizde killer yoğun olarak İstanbul ve Söğüt 
bölgesinde bulunmaktadır. Ayrıca Tokat-Reşa-
diye,  Ordu- Ulubey, Balıkesir-Sındırgı, Balya, 
Ayvalık, İvrindi, Gönen, Çanakkale-Çan,  Bur-
sa-Kemalpaşa, Eskişehir-Mihalıççık, Kütahya-
Gevrekseydi, Altıntaş, Emet, Simav, Uşak-Ka-
raçayır, Kayseri-Felahiye, Konya-Sağlık, Nev-
şehir-Avanos, Aksaray, Trabzon-Araklı, Arsin, 
Rize-Ardeşen, Fındıklı, Giresun-Bulancak’ta kil 
yatağı mevcuttur (Sarıiz ve Nuhoğlu, 1992).
 

Şekil 1. İstanbul-Şile kil ocağı

KUVARS

Kuvars bileşimi SiO2 olan önemli bir seramik 
ham maddesidir. Cam, kaplama malzemele-
ri, porselenler, aşındırıcılar gibi çeşitli seramik 
ürünlerde yer alır. Doğada masif kuvars, kuvar-
sit, ganister, kum taşı, kum, flint, sileks, agat, 
opal biçimlerinde bulunur. Seramiklerde masif 
kuvars veya kum, refrakterlerde kuvarsit, ganis-
ter, öğütme işlemlerinde değirmen astarı olarak 
sileks, öğütücü eleman (bilya) olarak flint kul-
lanılır. SiO2 polimorfik bir bileşiktir ve farklı kris-
tal yapılarında kuvars, tridimit, kristoballit adı 
ile bilinen kristaller oluşur. Kuvarsın yoğunluğu 
2,65 gr/cm3, sertliği ise 7’dir. Saf hali renksizdir, 
kırılma yüzeyleri yoktur. Midye kabuğu şeklinde 
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düzensiz kırılımları vardır. Asitte erimez, yalnızca HF’de 
erir. Kuvars seramik bünyenin iskeletini oluşturur. Ku-
vars oranı arttıkça sertlik ve sıcaklık artar. 573 °C- 870 
°C iki basamakta genleşme görülür ve bu sıcaklıklar 
yavaş geçilir (Tanışan ve Mete, 1988, Worrall, 1982). 
Yurdumuzda İzmir, Çanakkale, Ankara, Antalya, Ha-
tay, Diyarbakır, İstanbul, Mersin, Aydın’da kuvars veya 
kuvars kumu olarak bulunmaktadır (Sarıiz ve Nuhoğlu, 
1992).

Şekil 2. Kuvars kristalleri

FELDİSPATLAR

Feldispatik mineraller, yüzyıllardan beri seramik en-
düstrisinde reçetelerinde önemli rol oynamışlardır. 
Feldispatlar seramik reçetesine eritici olarak, bünye 
pişirildiğinde sıvı oluşumunu sağlayarak sıcaklığın dü-
şürülmesi amacıyla katılır. Alkali içerikleri nispeten dü-
şük erime sıcaklığı kazandırır. Böylece kil, feldispat ve 
kuvarstan oluşan tipik seramik reçetesinde feldispat 
yumuşar, camsı veya sıvı hale geçer. Ergiticiler, pişir-
me sırasında seramik bünyenin camlaşma derecesini 
kontrol eder ve ürün fırından istenen camlaşma dere-
cesinde çıkar. Farklı seramik bünyeler değişik camlaş-
ma derecesi gerektirdiğinden belirli bünyelerde kulla-
nılacak feldispat veya ergitici miktarı da değişkendir 
(Tucci ve ark., 2007). Feldispatlar potasyum, sodyum, 
kalsiyum, lityum, baryumlu alüminyum silikatlardır. Bu 
mineraller monoklinik ve triklinik sistemde kristalleşme-
lerine rağmen tümünün kristal şekilleri, yüzey açıları bir-
birine benzer ve 90°’lik açı yapan iki iyi gelişmiş dilinim-
leri vardır. Mohs sertlikleri 6, yoğunlukları 2,55- 2,76 gr/
cm3’tür (Uz, 1990). Alkali Feldispatlar,  kimyasal yapı-
ları aynı, fakat farklı kristal şekillerine sahip olan bu gru-
bun mineralleri ortoklaz (KAlSi3O8), sanidin, mikroklin, 
albit (NaAlSi3O8)’tir . Plajioklaslar, Na-Ca feldispat olup, 
saf albit (NaAlSi3O8) ile saf anortit (CaAl2Si2O8) arasında 
sürekli bir katı eriyik yaparlar. Plajioklas bileşiminde Na 

ile Ca her oranda yer değiştirirken, bunu izleyerek yapı-
da meydana gelen elektrik yük fazlalığını yok etmek için 
Si yerini Al alır. Plajioklaslar, xNaAlSi3O8 - yCaAl2Si2O8 
genel formülü ile gösterilirler ve içerikleri anortit oranına 
göre Çizelge 1’de görülen 6 gruba ayrılırlar. 

Çizelge 1. Anortit oranına göre plajioklas çeşitleri (Uz, 1990)

Mineral % Anortit

Albit 0-10

Oligoklas 10-30

Andezin 30-50

Labrador 50-70

Bitovnit 70-90

Anortit 90-100

Şekil 3. Aydın –Çine feldispat yatağı

Saf potasyum feldispat (Albit) 1150 °C’de erime sıcak-
lığı ile karakterize edilir. Saf sodyum feldispat (ortok-
las)  ise 1118 °C’de erir ve potasyum feldispata kıyasla 
daha az viskoz cam oluşturur ve kısa erime aralığına 
sahiptir. Albit, ortoklasa oranla daha aktiftir, serbest 
kuvarsın çözünme potansiyeli daha yüksektir ve kil 
minerallerini dekompozisyonu daha kolaydır. Pişme sı-
rasındaki feldispatın tüm karakteristikleri partikül boyut 
dağılımı, hızlı pişirimde şiddeti ve kinetiğidir. Feldispat-
ların yumuşamaya başlama ve ergime sıcaklıklarını bil-
mek önemlidir (Fortuna, 2000). Ülkemizde Aydın-Çine, 
Balıkesir-Bandırma, Bilecik-Söğüt, Kütahya-Simav, 
Manisa-Gördes, Demirci, Kırklareli-Yöndala’da bulun-
maktadır (Sarıiz ve Nuhoğlu, 1992).

Lityum feldispat (Spodümen) teorik formülü Li2O.
Al2O3.4SiO2, ergime sıcaklığı 1420 °C, yoğunluğu 3,2 
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gr/cm3, Mohs sertliği 6,5 -7’ye kadardır. Li2O içeri-
ği % 4-7,5 arasında değişir. Yüksek refrakterlik özelliği 
vardır ve yüksek ergitici özelliğinden dolayı geleneksel 
birçok seramik sektöründe (cam, firit, sağlık gereçleri, 
beyaz pişen ürünlerde) kullanılır (ÖİK raporu).

NEFELİNLİ SİYENİT

Nefelinli siyenit, silisçe fakir kristalin bir kayaç olup albit 
ve mikroklin türü feldispat ile nefelinden oluşur. Serbest 
silis içermemesi, yüksek alkali ve alümina içermesi, 
yüksek ergitme gücü ve dar erime aralığı, seramik ve 
cam endüstrisine ideal uyum gösteren karakteristikler-
dir. Nefelin minerali Na(AlSi)O4 kimyasal bileşimindedir 
(ÖİK raporu). Mohs sertliği 5,5-6 ve özgül ağırlığı 2,7 
-2,9 olan bir mineraldir. Nefelinli siyenit, Türkiye açısın-
dan da potansiyel feldispat kaynağı olarak istikbal vaat 
etmekte olup, Kayseri, Afyonkarahisar, Amasya, Anka-
ra, Manisa, Tekirdağ, Kırşehir’de bulunmaktadır (Sarıiz 
ve Nuhoğlu, 1992). 

KİREÇ TAŞI (KALKER)

Kimyasal bileşimleri CaCO3 ve ortalama Mohs sertlikleri 
3 ergime noktası çok yüksek olup, yaklaşık 2700oC’dir. 
Doğada kalsit (kireç taşı), tebeşir ve mermer şeklinde 
bulunur. Kalker çimento, kireç üretiminde, seramik 
bünyelerinde, sır yapımında, refrakterlerde kullanılır.

MAGNEZİT

MgCO3 bileşiminde olan magnezit, doğada sert par-
çalar şeklinde, kristal ve amorf olarak bulunur. MgO 
çok refrakter bir bileşiktir. Ergime sıcaklığı 2800 oC’dır. 
Bu özelliğinden de yararlanılarak MgCO3’tan, ateşe 
dayanıklı magnezit ve kromit tuğlalar yapılır. Magnezit 
seramik çamurlarında CaCO3’ın yaptığı etkiyi yapar. 
Magnezit, MgO olarak sırlarda artistik dokuların ve eri-
ticiliğin oluşmasını sağlar. 

DOLOMİT 

Kimyasal bileşimi CaCO3.MgCO3’tır. Dolomitler, dolo-
mit minerallerinden oluşmuş karbonatlı kayaçlardır. 
% 90 ve daha çok dolomit içerenlere dolomit denir. 
% 50-90 arasında dolomit varsa bunlar kireçli dolomit 
adını alır.  Magnezit gibi dolomitten de ateşe dayanık-
lı tuğlalar üretilir. Seramik bünyelerinde kullanılanımı 
CaCO3’ın kullanıldığı şekildedir.  

TALK

Talk, sulu bir magnezyum silikat olup, teorik formülü 
3MgO.4SiO2.H2O’dur. Mohs sertliği   1-1,5 arasında 
değişir. Yoğunluğu 2,6-2,8 gr/cm3 arasındadır. Kristal 

şekli monokliniktir. Talkın ısı ve elektrik iletkenliği zayıftır, 
fakat ateşe dayanıklıdır. Yüksek sıcaklıklarda ısıtıldığın-
da sertleşir, katılaşır. Talkın ısı ile genleşme özelliğinin 
çok az olması nedeniyle banyo ve mutfak seramikle-
rinde ve elektrik sobalarının plakalarında kullanılması-
nı sağlamıştır. Seramik sanayiinde kullanılacak talkta 
fiziksel ve kimyasal yapı bakımından homojenlik istenir.  
Ülkemizde bilinen talk yatakları Aydın, Balıkesir, Bolu, 
Eskişehir, Sakarya ve Sivas illerinde bulunmaktadır 
(ÖİK raporu).
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Standard, bir işletmede, bir ürünü, bir çalışma yöne-
timini belirlemek için üzerinde anlaşılmış, herkes için 
benimsenmiş ve tekrarlanabilir kullanıma uygun kural-
lardır. Standardlar, üretilecek ürünler için teknik spesi-
fikasyonlar içeren ya da bir yönetim sistemini tanımla-
yan basılı dokümanlardır. 

Standardlar kuruluşta yaşam kalitesini yükseltmekte, 
yenilikçiliği desteklemekte ve verimliliği artırmaya bü-
yük oranda yardımcı olmaktadır. Üretilen ürünlerin gü-
venli bir şekilde piyasaya arz edilmesini sağlamaktadır. 
Buna bağlı olarak, müşteri güveninin sağlanmasında, 
rekabetçi bir ortamda pazardaki liderliğin sürdürülme-
sinde, kârlılığın artırılmasında büyük rol oynamaktadır. 

Standardların hazırlanmasında ülke şartları, ürün, can 
ve mal güvenliği, üretim ihracatı geliştirme, çevre ve 
kalite, müşteri memnuniyeti gibi konulara önem verile-
rek yayımlanmış standardlar (ISO, IEC vb.) ve bölgesel 
standardlar (EN) ile ülkelerin ulusal standardları (TS, 
ASTM, DIN, BSI, JIS vb.) esas alınmaktadır. 

Ulusal ve uluslararası standardizasyon kuruluşları, üre-
ticilerin ve tüketicilerin karşılaştığı teknik ve ekonomik 
güçlükleri aşmak için çözümler üreterek bu çözümleri 
standard olarak yayınlanmaktadır.

Standardlarda gerek uygulama sırasında gerekse yeni 
teknolojinin gelişmesiyle yeni ihtiyaçları karşılamak 
amacı ile standardlar revize edilerek gerekli olan deği-
şiklikler yapılarak güncelleştirilebilmektedir. 

Son yıllarda  uluslararası standardlar (ISO, IEC 
vb.) ve özellikle AB ve Gümrük Birliği sürecinin bir ge-
reği olan mevzuat uyumu çerçevesinde Avrupa Birliği 
standardları (EN) büyük bir önem taşımaktadır.

Türkiye’de standardizasyon işlemleri Türk Standardları 
Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülmektedir. Ulusal bir 
standardizasyon kuruluşu olan TSE, Uluslararası ve 
Avrupa Birliği teşkilatlarının üyesidir.  Bu sayede gerek 
uluslararası gerekse Avrupa Birliği standard hazırlama 
çalışmalarına Türkiye adına katılabilmekteyiz. TSE, ül-
kemiz sanayisini ilgilendiren birçok konuda standard 
hazırlama çalışmalarını, kurduğu Ayna Teknik Komiteler 
(MTC) ile yürütmektedir. Ayna Teknik Komiteler saye-
sinde konusunda uzman olan paydaşlar görüşlerini 
beyan ederek ortak bir görüş birliğine varmakta ve ulu-
sal görüşün uluslararası ve bölgesel standardlarda yer 
almasını sağlamaktadır. Şu an aktif olarak TSE’ye bağlı 
olarak çalışan farklı sektörlerde 73 adet Ayna Komite 
bulunmaktadır. Ayna komitelerde sekretarya hizmeti 
TSE tarafından verilmektedir. 

Seramik Malzemeler kapsamında, MTC 10 “Seramik 
Karolar” Ayna Komitesi aktif olarak yürütülmektedir. 
TSE, Türk Seramik Federasyonu, Anadolu Üniversi-
tesi ve özel sektör temsilcilerinin oluşturduğu komite 
14 Temmuz 2010 tarihinde yeniden aktif olarak çalış-
malarına başlamıştır. 30 Ağustos-2 Eylül 2010 tarihle-
rinde Meksika’da yapılan ISO / TC 189 Seramik Karo-
lar Meksika yıllık toplantısı ve 15-17 Kasım 2011tarihle-
rinde Londra’da yapılan ISO / TC 189 Seramik Karolar 
Londra yıllık toplantısına temsilci göndererek katılım 
gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra CEN/TC 67 Avrupa 
Standardizasyon Komitesi toplantılarına çalışma grup-
ları (WG) konuları kapsamında katılım yapılmaktadır. 
Uluslararası toplantılarda görüşülen konular, Ayna Ko-
mite üyeleri tarafından değerlendirilmekte ve kararlar 
alınmaktadır. 

Ayna Komiteler, standard hazırlama çalışmalarında, ül-
kemiz sanayisini ilgilendiren konularda Türkiye menfa-
atleri doğrultusunda çalışma yaptığından dolayı olduk-
ça büyük önem arz etmektedir. 

Seramik Karolar kapsamında, 2000 yılında Seramik 
Araştırma Merkezi A.Ş. bünyesinde hizmete açılan 
Standart Test Laboratuvarı TÜRKAK tarafından TS EN 
ISO/IEC 17025 Standardına göre akredite edilmiştir. 
Standart Test Laboratuvarı’nın kapsamını TS EN ISO 
14411 Seramik Karolar- Tarifler, Sınıflandırma, Özellikler 
ve İşaretleme (Nisan 2008) Standardı kapsamında yer 
alan uluslararası test metotları oluşturmaktadır. Stan-
dart Test Laboratuvarı Seramik Karolar konusunda 
Türkiye’deki kapsamı en geniş laboratuvar konumun-
dadır. Seramik Araştırma Merkezi A.Ş. aynı zamanda 
MTC 10 “Seramik Karolar” ayna komite üyesidir.
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Genel olarak tanımlandığında, seramik kapsamına metalik ve organik 
esaslı olmayan tüm malzemeleri almak mümkündür. Özellikle doğada 
bol miktarda bulunan metal oksit ve silikat mineralleri, yapay olarak üreti-
len karbürler, nitrürler, borürler, camlar, cam seramikler ve çimento türün-
deki malzemeler seramik sınıfına girmektedirler. Ayrıca seramik malze-
melerin kendi aralarında, metallerle ve polimerlerle yaptıkları bileşikler 
kompozit malzemeler olarak adlandırılmaktadır. Seramikler günümüzde 
(1) Geleneksel Seramikler, (2) İleri Teknoloji Seramikleri ve (3) Nano Tek-
noloji Seramikler olarak üçe ayrılmaktadır.

1) Geleneksel seramik ürünlerin üretiminde feldspat, kil, kaolen, ku-
vars gibi bazı doğal ham maddeler eğer kullanım yerinin aradığı saflıkta 
ise doğrudan, istenmeyen bazı kirlilikler taşıyorsa zenginleştirme işlemin-
den sonra kullanılabilmektedir. Bu ham maddeler genellikle ucuz ham 
maddeler olup kalitesine göre fiyatı 30-300 TL/ton arasında değişmekte-
dir. Bu ham maddeler kullanılarak üretilen ve yıllardır kullanımda olan bazı 
ürünler; tuğla, kiremit, sofra eşyası seramikleri, sıhhi tesisat ve yer-duvar 
karosudur. Bu ürünlerin üretimi, teknolojik açıdan çok karmaşık değildir 
ve basit yöntemlerle de üretim mümkündür.  150-50 mikron altı inceliğe 
öğütülmüş tozlar şekillendirme ve kurutma işlemlerinden sonra genel-
likle 800-1350 °C arasında bir sıcaklıkta, normal veya kontrol atmos-
ferli ortamlarında pişirme işlemleri gerçekleştirilmektedir.  Seramik ürünü 
oluşturan taneler bazen gözle, bazen büyüteçle veya bazen de 100-500 
büyütmeli normal mikroskoplarla görülebilir. Ülkemizde bu sektör olduk-
ça gelişmiş durumdadır ve her geçen sene mevcut fabrikalara yenileri ek-
lenmektedir.  Geleneksel seramik ürünler pazarda genel olarak kâr oranı 
yüksek olmayan, fakat miktar ve parasal değer olarak büyük rakamlara 
ulaşan ürünlerdir (Şekil.1). 

Şekil.1 Seramik vazo

(2) İleri teknoloji seramikleri üretiminde doğal ham maddeler iste-
nen saflıkta ve özellikte olmadığı için kimyasal işlemlerden sonra kulla-
nılabilirler. Örnek olarak Konya Seydişehir’de bulunan ve % 60 oranında 
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alümina (Al2O3) içeren boksit cevher düşük demir ve silis 
içeriyorsa kalsinasyon (uçucu bileşenleri ısıl işlemle uzak-
laştırma) işlemi sonunda geleneksel seramik ürünler gru-
buna giren refrakter  (yüksek sıcaklık ortamındaki şartlara 
dayanıklı) ürünlerin üretiminde kullanılabilmektedir. Bu 
alüminanın ileri teknoloji seramik ürünlerin üretiminde kul-
lanılabilmesi için Bayer Prosesi denen yöntemle kırma, 
kostik soda ve kireçle birlikte öğütme, otoklavda (yük-
sek sıcaklık ve basınçta çalışan reaktör) alüminyum ele-
mentinin sodyumla birleşerek sodyum alüminat şeklinde 
suda çözünmesi, çözünmeyen kısımların (kırmızı çamur) 
süzülerek atılması sonrası süzüntünün çöktürülmesi ile ilk 
ürün olan çok temiz alüminyum hidroksit (Bayer gibsiti)  
üretimi gerçekleşmektedir. İşte ileri teknoloji seramiklerin 
üretiminde kullanılan alüminyum bileşiği ve diğer bileşik-
lerin üretildiği ana bileşik bu bileşiktir. Alüminyum hidrok-
sit 390 °C ısıl işleme tabi tutulursa bünye suyunun büyük 
bölümü uçar ve tozun yüzey alan 350 m2/gr değerine 
ulaşır. Bu ürünün adı aktif alüminadır ve yüzey alanı bü-
yüklüğü yönünden aktif karbondan (600-650 m2/gr) son-
ra gelir. Aktif alüminanın yüzey alanının yüksek olması 
nedeni ile otomobillerin ekzozlarının içerisine yerleştirilen 
seramik esaslı katalitik konverterlerde kullanılmaktadır. 
Katalitik konvertörler kordiyerit esaslı arı peteği şeklinde 
gözenekli bir seramik taşıyıcı ile bunun gözleri arasına 
yerleştirilmiş, platin, paladyum veya rodyum ile kaplan-
mış aktif alüminadan oluşur. Motorlarda yanma sonucu 
ortaya çıkan azot oksit, karbon monoksit, hidrokarbon 
gibi zararlı gazların atmosfere verilir. Bu durum atmosfer-
de ozon oluşumu, asit yağmurları, bitkisel canlı örtünün 
tahribatı gibi hem çevreye ve hem de insan sağlığına za-
rar vermektedir. Bu gazlar katalitik konvertörler sayesin-
de  azot, karbondioksit ve su buharı gibi zararsız egzoz 
gazlarına çevrilirler (Şekil.2).

 

Şekil 2. Katalitik konvertör.

Alüminyum hidroksit 1200 °C’de ısıl işlemi sonrası 1 
mikrondan daha küçük tanelere dönüşecek şekilde 
öğütülmesi ile ileri teknoloji seramik ürünlerin üretiminde 
kullanılan toz elde edilir. Bu tozların kullanımı sayesinde 
ileri teknoloji seramik ürünler hem daha düşük sıcaklıkta 
pişirilebilir ve hem de istenmesi halinde hiç gözeneksiz 

ürünler üretilebilmektedir. Hiç gözeneksiz ürünlere örnek 
olarak torna, freze bıçakları, potalar, kurşun geçirmez 
zırh plakalar verilebilir. Alümina tek başına kullanılabile-
ceği gibi başka tozlarla birleştirilerek çok farklı özelliklere 
sahip ürünlerin üretiminde de kullanılmaktadır. İleri tekno-
loji seramik ürünlerin % 70’i tamamen alüminadan veya 
alümina içeren kompozit malzemelerden oluşmaktadır 
(Şekil. 3-4).

(a) Alümina otomobil bujileri

(b) Alümina kalça implantı

( c )  Alümina, müllit ve zirkon ürünler

Şekil 3. Bazı ileri teknoloji seramik ürünler; (a) ve  (b) alümina ürünler  ve 
(c) Afyon Kocatepe Üniversitesinde döküm tekniği ile üretilen alümina, 
müllit ve zirkon pota ve fırın astarları,
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Şekil 4. İleri teknoloji seramik ürünler

İleri teknoloji seramik ürünler üretiminde kullanılan tozla-
rın bir kısmı da peryodik tabloda bulunan tüm element-
lerin birbirleri ile ikili veya çoklu birleştirilmesinden elde 
edilmektedir. Bor elementinin diğer elementlerle yaptığı 
300’ün üzerinde sentetik bileşik üretilmiş olup bu tozlar-
dan üretilen ürünler günümüz teknolojisinde yerini almış-
tır. Üretilen bu sentetik bileşikler de 1 mikrondan daha 
küçük boyuta öğütüldükten sonra seramik üretiminde 
kullanılmaktadır. Bu tozlar içerisinde en önemli tozlardan 
birisi bor nitrür (BN) bileşiğidir (Şekil 5.a). Bu bileşik el-
mastan sonra gelen en sert bileşiktir. Bor karbür (B4C)  
ise hem sağlamlığı ve hem de hafifliği nedeniyle özellikle 

helikopterler için zırh plakası üretiminde kullanılmaktadır 
(Şekil.5 b ve c). Ayrıca sıvılaştırılmış bor çözeltisine dal-
dırılan çelikler çelik yüzeyinde içeriye giren bor atomları 
sayesinde çelik yüzeyinde 50-200 mikron kalınlığında 
ferrobor seramik tabaka oluşturarak sertli 8-10 kat ar-
tırılabilmektedir. Bu sayede yeni ürünler aşınmaya karşı 
daha dayanıklı hale gelmekte, bu sayede de çok daha 
uzun süre kullanılabilmektedir.

Şekil 5. Bazı ileri teknoloji nonoksit seramik ürünler; (a) Nonoksit seramik 
ürünlerin sertlik değerleri, (b) ve (c) Afyon  Kocatepe Üniversitesinde 
döküm tekniği ile üretilen bor karbür zırh plakalar.

(a) İleri teknoloji seramik ürünlerin sertlik değerleri

(b) Bor karbür zırh plaka üretimi

( c) Kurşun geçirmez bor karbür zırh plaka
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Birçok seramik malzemede atomlar arası bağlanmadan 
dolayı elektronlar lokalize olarak ısı ve elektriği yapı için-
de iletmezler. Bu özelliğiyle bazı gözenekli seramikler ısı 
yalıtımında ve elektrik izolasyonunda yaygın olarak kul-
lanılırlar. Ancak bir diğer seramik malzeme grubunda 
(Galyum - Arsenür gibi) yarı iletken ve La-M-Cu-O 
(M=Ba, Sr, Ca), Y-Ba-Cu-O ve Bi-Ca-Sr-Cu-O gibi 
sentetik bileşikler sıvı azot ortamında sırası ile Tc =40, 
90 ve 110 °K‘de süper iletken özellik göstermektedirler.

(3) Nanoseramikler,  tane boyutu 100 nanometre (0.1 
mikron)’den daha küçük seramik tozlardan üretilen ürün-
lerdir. Geleneksel ve ileri teknoloji seramik malzemelere 
kıyasla, nano boyuttaki maddelerin alışılagelmedik yeni 
özellikler sergilemesi, nano elektronik, alternatif enerji 
sistemleri, fotovoltaik yöntemler, kaplamalar, mikro de-
liciler, elektronik vibratörler ve mikro motorlar gibi pek 
çok uygulamada etkin olarak kullanılmaktadır. Örnek 
olarak sentetik olarak üretilen SiC, 1 mikrondan bü-
yük taneler halinde geleneksel seramik malzeme ola-
rak aşındırıcı ve kesici diskler üretiminde kullanılırken, 1 
mikrondan küçük tozlar kullanılarak aynı özelliklere sa-
hip silisyum karbürden 1600 °C’ye kadar ısıtma özel-
liğine sahip elektrikli fırınlar için ileri teknoloji seramik 
ürünü olan SiC ısıtıcı elemanlar üretilmektedir. Nano 
boyutta tozlardan üretilen SiC nano seramik malzeme-
ler 100 nanometreden büyük taneli yapıya sahip iken 
göstermediği süneklik özelliğini (Şekil. 6) nano yapılı 
iken göstermektedir.

Nano bilimin hızlı bir ilerleme kaydetmesi maddelerin 
molekül ve atom seviyesinde değiştirilmesiyle elde 
edilen çığır açıcı yenilikler sonucudur. Örneğin kano-
la yağı, kolesterolün kan dolaşımı sistemine girmesini 
engelleyen minik nano parçacıklar içermektedir. Baş-
ka bir örnekle, nano kaplamalar, geleneksel boya ve 
kaplamalar için gerekli olan yüksek ısılı işlemlerin yerini 
aldığından ve daha çevre dostu olduğundan otomotiv 
sektöründe yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca nano 
kaplamalar daha kolay, yapısı daha esnektir, çizilme-
lere karşı çok daha dayanıklıdır, parlaktır, çürümeye 
karşı dirençlidir; spreylenebildiği ve günümüzde kul-
lanılmakta olan tehlikeli kaplama materyalleri için ge-
reken ve saatlerce süren ısı işlemlerine kıyasla UV ile 
birkaç dakikada düzeltilebildiği için imalat masraflarını 
da azaltmaktadır. Nano temelli malzemelerin kaplama 
maliyetini 10 kat azalttığı tahmin edilmektedir.

Nano bilimi hızla ilerleyip yeni uygulamalar bulurken 
birtakım olası nano tehlikeler yeterince incelenmeden 
hızla nano teknolojiye dönüşmektedir. Nano parçacık-
ların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin 
bazı önemli bulgular, M-W Ho tarafından özetlenmiştir. 
Buna göre karbon nano tüpler, farelerin akciğerlerin-
de tümöre benzer nodüller oluşmasına neden olmuş, 
karbon küreler, tavşanlarda kanın pıhtılaşma eğilimini 
artırmış ve 48 saat boyunca 0,5 ppm seviyelerinde 
karbon kürelere maruz kalan levreklerin beyninde ciddi 
hasarlar oluşmuştur.

Dünyada ve Türkiye’de Durum;  Özellikle ileri tek-
noloji seramikleri alanında yoğun AR-GE çalışmala-
rı 1960’‘lı yıllarda Japonya’da başlamış ve ilk ürünler 
1970’li yıllarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu tarihlerde 
ortaya çıkan yeni ürünler, kullanıcıları önemli ölçüde et-
kilemiş ve bu ürünler “Japon Harikası” olarak tanım-

(a) Si3N4-SiC nanokompozitinde süper plastik deformasyon (nano 
boyutta ortaya çıkan yeni özellik)

(b) Si3N4-SiC nanokompozitinin yüksek çözünürlüklü geçirimli elekt-
ron mikroskop (TEM) görüntüsü

Şekil 6. Nano seramik malzemeler



lanmıştır. Katma değeri çok yüksek olan bu ürünlerin üretimine 
diğer ülkeler daha sonra başlamışlardır. Türkiye’de ilk ciddi ça-
lışmalar 1990’lı yıllarda NATO ve ÜNİDO tarafından desteklenen 
1.3 Milyon Dolar bütçeli “İleri Teknoloji Seramikleri Projesi” 
ile Gebze TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi’nde (MAM) baş-
lamıştır. Projenin yürütücülüğünü Prof. Dr. A. Hikmet Üçışık yap-
mıştır. Bu proje kapsamında bir taraftan ileri teknoloji seramikleri 
üretiminde kullanılan hazır toz satın alınarak ilk alümina seramik 
ürünlerin üretim denemeleri yapılırken bir taraftan da toz üretim 
çalışmaları yapılmıştır. Türkiye’de ilk kez sol-gel tekniği ile mikro-
naltı incelikte alümina toz üretimi bu proje kapsamında TÜBİTAK 
MAM’da gerçekleştirilmiştir. Proje bütçesinin % 60’ı ile çeşitli yeni 
cihazlar alınırken, % 20 ‘si ile de proje elemanlarının yurt dışında 
eğitimi ve yabancı uzmanların TÜBİTAK MAM’da konferanslar 
vermesi ve uygulamalar yapması sağlanmıştır. Plastik üretiminde 
çok eskiden beri kullanılmakta olan enjeksiyon kalıplama tekniği 
ile ileri teknoloji seramik tozların hazırlanmasını ve şekillendirme-
sini uygulamalı olarak anlatan muhtemelen Polonyalı yabancı bir 
teknik eleman benim de içinde bulunduğum gruba dönerek “şu 
anda sizin yapmaya çalıştığınız deneyi biz 25 sene önce 
yapıyorduk” diyerek Türkiye’nin bu konuda ne kadar geride 
kaldığını ima etmiştir. NATO ve ÜNİDO projelerinin, projeden 
çıkacak ürünleri üretecek sanayi ayağını Çanakkale Seramik 
Grubu oluşturmuş ve proje çalışmalarına katılmıştır. Türkiye’de 
1990’lı yıllarda başlayan ilk ciddi AR-GE çalışmaları ancak 10 yıl 
sonra 2000 yılında sanayi ölçeğinde ilk kez Kaleporselen tara-
fından üretilmeye başlanmıştır. Dünyada olduğu gibi Türkiye’de 
de teknoparklar kurulmaya başlanmış ve ilk teknopark 1987 yı-
lında Ege Üniversitesinde, 1989 yılında ODTÜ’de, daha sonra 
İTÜ, TÜBİTAK MAM ve Anadolu Üniversitelerinde kurulmuştur. 
Bunları takiben sırası ile Boğaziçi, Çukurova, Afyon Kocatepe 
(Proje Başlangıcı 1996, faaliyete geçiş yılı 2002, Faaliyet Alanı, 
İleri Teknoloji Seramikleri ve Mermer Teknolojileri, Kurucu Prof. 
Dr. Ö. Faruk Emrullahoğlu), Erciyes, Selçuk, Marmara, Sakar-
ya, Uludağ ve Yıldız Üniversitelerinde teknoparklar kurulmuştur. 
Özellikle son 20 yıl içerisinde üniversitelerin sayısının artması, ül-
keye yayılması ve hükümetlerin çok ciddi ölçüde maddi destek 
sağlaması sonucunda İleri ve nano teknoloji malzemelerin üretimi 
alanında yapılan çalışmalar çok yoğunlaşmış ve büyük bir sıçra-
ma yaşanmıştır. Günümüzde gelişmiş ülkelerle aradaki fark henüz 
kapanmamış, fakat azalmıştır.
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Camın Tarihî Gelişimi

Camla ilgili bütün yayınlarda, camın bir rastlantı sonucu 
bulunduğu söylenir. Bunların içinde tarihçi Pliny tara-
fından nakledilen öykü ise en yaygın olanıdır. Pliny’ye 
göre bir ticaret gemisindekiler kıyıya çıkarlar. Ertesi gün, 
yaktıkları ateşin külleri arasında parlak saydam cam 
parçaları bulurlar. Bu öykünün gerçek olup olmadığı-
nı bilemiyoruz. Ancak, mantığa aykırı değildir. Yalnız, 
odun ateşinin camlaşmayı sağlayacak sıcaklıklara ula-
şıp ulaşamayacağı hep tartışılmıştır. Yapılan deneylerde 
malzeme uygunsa camlaşmayı sağlayabilecek sıcak-
lıklara erişebileceği kanıtlanmıştır. Ateşin bulunması ve 
kontrol altına alınıp yüksek sıcaklıkların elde edilmesiyle 
ateşten faydalanılarak oluşan sanatlar ortaya çıkmış ve 
gittikçe hızlanan bir gelişim göstermeye başlamıştır. 

Cam, geçirdiği aşamalarıyla da, bugünkü durumuyla 
da bir yüksek sıcaklık sanatıdır. Yüksek sıcaklığın 
getirdiği teknik sorunlar çözülebildiği sürece, camla 
bir oyun oynarcasına her türlü üretim gerçekleştirilebi-
lir. Pliny tarafından anlatılan örnek gerçek olabilir. Ama 
buna bile gelmeden, o dönemlerin seramik ustalarının 
seramikte kullandıkları ve gerçekte bir cam kaplama 
diyebileceğimiz sırlama tekniğini bildikleri muhakkaktır. 
Sır, malzeme olarak bir anlamda camdır. Sırın tek başı-
na kullanımıyla camsı ürünlerin elde edildiği bilinmekte-
dir. Nitekim cam tarihinin ilk örneklerinin pek çoğu se-
ramikten cama geçildiğini gösteren izler taşımaktadır.

Cam, yapay olarak üretilmeden önce, her zaman do-
ğada doğal hâlde bulunmaktaydı. Obsidiyen adı verilen 
malzeme gerçekte doğal camdır. Obsidiyen, camın ti-
pik özelliklerini taşıdığı için çeşitli dönemlerde, değişik 
yöntemlerle biçimlendirilmiştir. Böyle bir açıdan bakı-
lırsa, camcılık ürünlerinin, bugün bildiğimiz anlamdaki 
işlevlerinden farklı olarak çok daha önceleri balta, bıçak 
ya da mızrak ucu şeklinde kullanılması ilk camcılık ör-
neği diye kabul edilmelidir. Bu, camın kesicilik özelliğini 
göstermesi bakımından ilginçtir.

Camın gelişimine bakıldığında, ilk olarak uygun kumun 
bol bulunduğu ve seramik yapımının geliştiği bölgeler-
de üretildiği kabul edilmelidir. Geçmişte yaygın bir se-
ramik teknolojisi geliştirmiş çok sayıda uygarlığın varlığı 
bilinmektedir. Böylesi bir yaklaşımla Mezopotamya’dan 
Mısır’a, Doğu Akdeniz’den Anadolu’ya kadar pek çok 
yerde ilk camcılık örnekleriyle karşılaşmak mümkündür. 
Ancak, günümüzde ulaşabilen sağlam kanıtlara daya-
narak daha çok Mısır ve Mezopotamya’da kurumlaş-
mış bir camcılıktan söz edilebilmektedir. Bu dönem-
lerde ısı kaynağı olarak odunun kullanıldığı ileri sürülür. 

Özellikle reçineli ağaçlar bugün bile ilkel tekniklerle cam 
üretilen atölyelerde kullanılabilmektedir. İlk örnekler 
ortalama İ.Ö. 3000’lerden kalmadır. Bunlar, yalnızca 
cam olarak yapılmış örnekler olması bakımından çok 
ilgi çekicidir. Eski cam teknolojisinde, henüz sıcak bi-
çimlendirme aşamasına gelmeden önce potada, cam 
bloklar hâlinde parçaların hazırlanıp daha sonra da kırı-
larak değişik işlemlerle çeşitli ürünlerin elde edildiği ileri 
sürülmektedir. Doğada hazır bulunan cam blokların da 
kırılıp işlenerek biçimlendirildiği düşünülürse önceleri 
bir blok elde etmek benimsenmiş olabilir. Bugün bile 
doğal kaya kristali aynı yolla şekillendirilmektedir. Bu ilk 
teknik aşamadan sonra, o günün cam sanatçısı cam 
tekniğine daha uygun biçimlendirme yolları aramıştır. 
Öncelikle en kolay ürünler hedef seçilmiştir. 

Tarihî belgeler, Mısır’da eski krallık döneminden kalan 
ve pek çok araçları, potaları ve çeşitli ürünleri içeren 
cam üretim atölyelerinin bulunduğunu göstermektedir. 
Mısırlıların ilginç bir seramik sırlama sanatı geliştirdikleri 
ve bunu günlük yaşamın içinde yaygınlaştırdıkları bili-
niyor. Böyle bir geleneğin camcılık sektörüne kolayca 
geçmesi çok doğaldır.

İlk camcılık örnekleri, özellikle hem kolay elde edilebi-
lirlikleri hem de mücevhersi görünümleriyle dikkat çek-
mektedir. Bunların hepsi, küçük boyutlu cam ürünler 
olan taş ve toprak boncuklardan elde edilmiş camsı 
boncuklardır. Sonra, bu camsı boncuklar, çeşitli cam 
teknikleriyle renklendirilebilmiş ya da biçimlendirilmede 
kullanılan tekniğin verdiği olanaklarla çok ilginç süs-
lemeler yapılmıştır. Parlaklığı ve renkleri kaybolmaz. 
Dolayısıyla, Akdeniz’in hemen her bölgesinde yapılan 
kazı ve araştırmalarda böylesi örneklerle karşılaşılır. Bu 
küçük cam şekillerin ve boncukların yapımı ve süslen-
mesi sırasında kıymetli madenlerin ve taşların kullanıldı-
ğı örneklerin de bulunduğunu görüyoruz. Söz konusu 
amaç için altından bile faydalanılmıştır.

Camın geçirdiği teknolojik gelişim sürecinde teknik 
sorunların ve sınırların aşılmasıyla, kullanılan enerjinin 
geliştirilmesiyle yeni biçimlendirme teknikleri ortaya 
çıkmıştır. Örneğin; parfüm ve tıbbî malzemelerin sak-
lanmasında kullanılan cam kaplar ve kutsal vazolar. 
Tabiîdir ki rengi ve biçimsel özellikleriyle seramik sana-
tından etkiler taşıyan bu ürünler, dönemlerinin seramik 
biçimlerinden fazla uzaklaşamamışlardır. O günün cam 
eşyası ise belirli işler için kullanılmaktaydı. Çünkü cam 
en çok 10-15 cm boyunda üretilebiliyordu. Bu küçük 
cam ürünler, biçimleri bakımından bugünkü anlayışa 
göre olağanüstü camcılık örnekleri değildir. Ancak, 
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üzerlerindeki renk ve desen çözümlemeleri açısından 
çarpıcıdırlar. Bu kaplar, özellikle çeşitli kimyasal mal-
zemeleri korumak; sağlıkla, güzellikle ilgili maddeleri 
saklamak ve bu malzemenin gücünü ifade etmek için 
kullanılmış olmalıdırlar. 

Geçmişte üretilmiş cam örneklerine baktığımız zaman 
günümüzde kolay dediğimiz her örneğin bile o gün için 
ne kadar zorluklarla elde edildiğini unutmamak gerekir. 
800 °C-1000 °C’ lere ulaşmak, bu derecelerde akıcılık 
kazanan camı işleyecek dayanıklı araçlar yapmak, ge-
rekli iş için uygun ortam ve ustalığı elde etmek, biçim-
lendirilen ürünleri soğutmak vb. belli başlı sıkıntılardan-
dır. Cam tarihinin ilk uygulamalarından bu yana, camın 
temel yapısının elde edilmesi ve malzemenin biçimlere 
dönüştürülmesi iki ayrı uzmanlık alanı olarak gelişmiştir. 
Camın gerekli özelliklerini sağlamak, karışımları hazırla-
mak, camlaştırmak başlı başına bir ham madde bilgisi, 
deneyimi ve teknolojisi gerektirir. Bunun kendine göre 
özel yolları vardır. Üstelik de gizli tutulması gereken bir 
bilgiye dayandırılmaktadır. Oysa cam biçimlendirme 
atölyeleri kendilerine getirilen çok değişik özellik ve 
renkteki camları küçük miktarlarda ve gerektiği kadar 
eritip kullanabilirler. Karışımlarda kolaylıkla değişiklik 
yapabilirler ve ham madde sorunuyla da ilgilenmezler. 
Cam tarihinin hemen her döneminde ham cam blokla-
rının hazırlanıp sonra da biçimlendirme atölyelerine da-
ğıtıldığı izlenebilir. Hatta bugün bile geleneksel yollarla 
camcılık yapan küçük atölyeler benzer şekilde sağla-
nan camları kullanmaktadır ya da önceden kullanacak-
ları değişik camları hazırlayıp soğutarak katılaştırmakta, 
sonradan bunları gerektiği kadar parçalayıp eriterek bi-
çimlendirmektedir. Olanaksızlıklar içinde geliştirilen bü-
tün bu yöntemlerin büyük bir titizlikle korunmuş olması 
da gayet doğaldır. Nitekim yüzyıllar boyu cam üretim 

merkezleri bütün bilgileri titizlikle saklamaya özen gös-
termiştir. Hatta bugün bile her cam üreticisi, kendine 
özgü kilit bilgileri saklı tutmaya çalışır.

Eski Türk camcılığını Selçuklular ve Osmanlılar Dönem-
lerinde ayrı ayrı incelemek gerekir. Az sayıda da olsa 
Anadolu’ya göç edip yerleşen Selçuklu Türklerinde 
cam eşyanın varlığı bilinmektedir. Artuklular ve Selçuk-
lulara ait mimari eserlerde kullanılmış çeşitli camcılık 
ürünlerine müzelerde rastlamak mümkündür. Günü-
müze ulaşan örneklere dayanılarak Osmanlı İmparator-
luğu devrinde camcılık tekniklerinin yeteri kadar geliş-
miş olduğu söylenebilir. Özellikle İstanbul’un alınmasıy-
la, bu kentteki camcılık büyük bir ilerleme kaydetmiştir. 
Osmanlı Döneminde meslek kuruluşları, sanatları ya da 
meslekleri için gerekli olan ham maddenin sağlanma-
sından onun işlenişine, biçimlendirilişine ve satışına ka-
dar her şeyi inceden inceye kurala bağlamıştır. Örnek 
olarak, 1695 tarihli belgede dericiler piri Sultan Mah-
mut Ahi Evran'ın düzenlediği kurallar gösterilebilir. Bun-
lar, işlenmek üzere toplanan derilerin sanatçılar arasın-
da paylaştırılmasını açıklamaktadır. Bu durum, hem 
yapımcıların kendi aralarındaki hem de yapımcıyla kul-
lanıcı arasındaki ilişkileri belirli bir düzene oturtmuştur. 
Bugüne kadar gün ışığına çıkabilmiş belgeler arasında 
camcılık sanatından ziyade günlük yaşam için zorunlu 
temel konular çoğunluktadır. Ama bu konularda göste-
rilen titizliğe bakarak o dönemin meslek kuruluşlarının 
özellikleri hakkında belirli bir görüşe ulaşılabilmektedir. 
Esnaf ve sanatçı birliklerinin koydukları ana kurallar, 
sonradan bu alanda hazırlananların temelini oluştur-
maktadır. Üyelerine tezgâh başında sanat öğretme, 
XVII. yüzyıla kadar yaygın biçimde süregelmiştir. Os-
manlı Devletinin egemenlik alanının genişlemesiyle sa-
nat ve sanatçıların sayıları ve uğraşı dalları çoğaldıkça 
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çeşitli dinlerden kişiler bir arada çalışmaya başlamıştır. 
Bir din ayrımı gözetmeden oluşan ve eski anlamından 
pek değişik olmayan yeni uygulamaya gedik denmiş-
tir. Gedik sözcüğü Türkçedir. Tekel ve imtiyaz anlamına 
gelmekte olup 1703-1730 yılları arasında resmî terim 
şeklinde kullanılmıştır. 1860 yılına kadar süregelmiş bir 
sanatkâr ve esnaf düzenidir. 17 Haziran 1861 günlü 
tüzükle, sanat ve ticarette tekel kaldırılmıştır. Bütün bu 
gelişim çizgisi içinde, diğer sanat alanlarında olduğu 
gibi camcılığın tekniğini, bilgisini ve deneyimini tezgâh 
başında veren uygulamalara yönelik meslekî bilgiler eli-
mizde yoktur. Geleneksel Türk camcılığı XVII, XVIII yüz-
yıllarda üstün bir seviyeye ulaşmıştır. Ancak, böylesine 
gelişmiş bir endüstriden elimize pek az belge kalmıştır. 
Camcılık merkezinin İstanbul’da Eğrikapı ile Tekfur Sa-
rayı arasında bulunduğunu biliyoruz. Aynı zamanda, III. 
Murat zamanında hazırlanmış Surname’nin içinde çok 
ilgi çekici ve önemli bir minyatür yer alır. Bu minyatürde, 
padişah camcı esnafın geçit törenini izlemektedir. Böy-
le önemli bir tören için bile olsa, içinde cam ergitilen bir 
gezici cam ocağının hazırlanması çok büyük güçlük-
lerle doludur. Üstelik gerek arabanın kuruluşu, gerekse 
boyutlar ve kullanılan teknik, gerçek bir atölye kadar 
doğrudur. Önemli bir gösteri için hazırlanan bu gezici 
atölyedeki fırının yapısı üzerinde kısa bir inceleme ya-
pılırsa bunların günümüzde kullanılan araç ve gerece 
çok yakın olduğu görülür. Biçimlendirme yapan usta 
ve yardımcılarının durumu günümüzde de uygulanan 
düzene uygunluk göstermektedir.

Minyatürde camın ele alınışına bakıldığında, saray ve 
çevresi için ne kadar önemli olduğu anlaşılır. III. Musta-
fa Dönemi’nde (1750-1789) Tekfur Sarayı dolaylarında 
yaygınlaşmış bir şişe ve camcılık merkezi vardır. Ham 
madde ve yardımcı malzemenin nereden sağlandığı 

ayrıntılı olarak bilinmemektedir. Ancak, Bakırköy’de 
Baruthane yakınlarında parlatma tezgâhlarının, gü-
herçile endüstrisinin ve cam yan sanayiinin bulunduğu 
da bilinmektedir. Bütün cam merkezleri padişaha aitti. 
Camcılara kira karşılığı verilmekteydi. Ayrıca, belgeler-
den camcılara gedik yoluyla ayrılmış bu atölyelerden 
başka bir yerde cam üretimine izin verilmediği de an-
laşılmaktadır. Camcılıkta kullanılan kumun nereden 
geldiği kesin olmamakla birlikte, Yedikule civarındaki 
Kumboğazı’ndan temin edildiği söylenmektedir. O gü-
nün yakıtı odunu hükûmet sağlamıştır. Kalite konusun-
da düzenlemeler yapılmıştır. Bunlara uymayan camlar 
kırılmış ve yapımcıları cezalandırılmıştır. Görüldüğü gibi, 
Osmanlı Döneminde camcılık merkezi genellikle İstan-
bul ve çevresindedir. Çeşitli belgelerden edinilen bilgi-
lere göre; Eğrikapı, Eyüp, Balat, Ayvansaray, Bakırköy, 
Beykoz, Paşabahçe, Çubuklu, İncirli Köyü Bölgelerin-
de değişik özellikte ve boyutta cam üretimi yapılmıştır. 
Osmanlı Devletinde mevcut cam merkezlerinin yanı 
sıra özellikle Venedik’ten de cam getirtilmiştir. XIII. yüz-
yıl başlarında önemli bir camcılık merkezi durumunda 
bulunan Venedik, her ülkenin siparişine göre camlar da 
üretmiştir. O dönemlerde Venedik’te bir Türk ticaretha-
nesi bulunmaktadır. Bu yolla Venedik’ten Türk beğe-
nisine uygun camların gelmesi, 1716 yılında Sultanın 
kararı ile durdurulmuştur. Zaten 1700 yıllarından bu 
yana diğer cam merkezi olan Bohemya’dan cam gel-
mekteydi. Sultan I. Mahmut Dönemi’nde Fransa’dan 
cam ustalarının getirtildiği, Sultan II. Selim Dönemi’nde 
ise Mehmet Dede isimli bir kişinin camcılık öğrenmek 
için İtalya’ya gönderildiği ve dönüşünde Beykoz’da 
camcılık yaptığı bilinmektedir. Bu ustanın kurduğu 
söylenen tesiste özellikle çeşmibülbülde çok başarılı 
örnekler elde edilmiştir. 1899’da Fabbrica Vetrami di 
D. Modiano, Constantinople adı altında, Saul Modia-



no isimli bir Musevî tarafından Paşabahçe’de, 
bugünkü Tekel Fabrikası yerinde kurulan 
tesis, 1902’lerde 500 işçi çalıştırır konuma 
gelmiştir. Ancak, anlaşılıyor ki cam atölyesi, 
herhangi bir nedenle fazla başarılı olamamış 
ve bir süre sonra da kapanmak zorunda 
kalmıştır.

Geleneksel Türk cam sanatı örnekleri de-
yince ilk akla gelen; günlük cam eşyalar-
dır. Bardaklar, sürahiler, tabaklar, çiçek-
likler, yağ kandilleri, yağ lâmbaları, çe-
şitli koku ve parfüm şişeleri ve kapları, 

herkesin tanıdığı ürünlerdir. Bugün 
müze ve özel koleksiyonlarda ser-
gilenen değerli örneklere bakınca 
bunların o gün bile kolay kolay 
herkes tarafından elde edilebi-
lecek örnekler olmadığı kolayca 

anlaşılır. 1726 yılında Sultan III. 
Ahmet’in çocuklarının sünnet töre-

ninde ilginç bir gösteri olmuştur. Çeşitli 
akrobatlar, camlarla gösteriler yapmak-

tadır. Şişebazın bütün hüneri camın bu 
özel anlamına bağlanmıştır. Gösteri, de-
ğerli ve kırılabilen bir malzemeyle yapıldığı 
için ayrı bir önem kazanmıştır. Bu çok ba-
şarılı örnekler genellikle saraylar, konak-
lar için yapılmış gibidir. Dolayısıyla, Türk 
camcılığının daha çok saraya ve varlıklı 
gruba hitap ettiği görülmektedir. Böyle 
bir yargıya varmak yanıltıcı olabilir. Ama 
günümüzdeki gibi yaygın bir cam kul-
lanımından söz edilemeyeceği de bir 

gerçektir. O dönem, diğer Akdeniz 
ülkelerindeki camcılık, teknoloji 

yönünden pek farklı değildir. 
Türk camcılık sanatının hangi 
yıllarda nasıl bir gelişim için-

de bulunduğunu ayrıntılı 
biçimde kesin ka-

yıtlarla ve tarih 
be lge ler iy le 

bilemiyoruz. 
Ancak, ya-
kın çağla-
ra doğru 
k ısmen 
b e l g e -
l eneb i -

len çalışmalar mevcuttur. Zaten o dönemde, 
özellikle Avrupa'daki cam atölyelerinde hem 
hüner sayılabilecek cam üretimi düzeyine 
ulaşılmış hem de ucuz ürünler elde edilmiş-
tir. Bunlardan bazılarının hâlâ üretimleri sür-
mektedir. Örnek olarak, Venedik'teki Murano 
camcılığı verilebilir. Bugün hâlâ aynı atölyeler-
de cam üretimi yapılmakta ve eski geleneksel 
camcılık sanatı büyük bir başarıyla yaşatıl-
maktadır. Hatta aynı ailelerin torunları bugün 
bile camcılık yapmaktadır. Oysa Anadolu'da 
böyle yaygın bir camcılık olup olmadığını bi-
lemiyoruz. Daha çok birer girişim ve deneme 
niteliğinde örneklerle karşılaşılmaktadır. Fakat 
bugünkü gibi eskiden de camcılığın çok çeki-
ci bir konu olduğu söylenebilir. Camcılık ala-
nında yapılan girişimlerin günümüzde izlerine 
rastlanamaması, o gün yeterli tekniğe ve ticarî 
başarıya ulaşılamamasına bağlanabilir. Diğer 
bir deyişle; rekabet edememiş ve kaybolmuş-
lardır. Camcılığın, çok pahalı ürünlere ve özel-
likle saray ve çevresine yöneldiği de gerçektir. 
Üstelik cam teknolojisi sınırlı bir ülke, ileri cam-
cılık teknikleri uygulayanlar için bir pazardır. O 
yüzden, tarihinin her döneminde ülkemize çok 
değişik kanallardan değerli cam eşya girmiş-
tir. Bunun yanında geleneksel Türk camcılığı 
dediğimiz zaman akla gelen, özellikle Beykoz 
işi çeşmibülbüldür. Çeşmibülbül tekniği bugü-
ne kadar gelebilmiş camcılık merkezlerinden 
olan Venedik-Murano'da hâlâ geleneğini sür-
dürmektedir. Bugün de çok başarılı düzeylere 
ulaşılmıştır. Öyleyse müzelerimizde yer alan 
değerli örneklere niçin Beykoz işi denmiştir? 
Çünkü Beykoz'da bir cam atölyesinin varlığı 
yarı karanlıklar içinde izlenebilmektedir. Çeşitli 
araştırmacılar, Beykoz işi camların gerçekten 
Beykoz'da üretilip üretilmediğini anlamanın 
zorluğundan bahsederler. Gerçekten de bir 
camın nerede üretildiğini bitmiş ürüne bakarak 
söylemek çok zordur.

TEKNİK ANLAMDA CAM

Cam; malzemesi, teknolojisi, enerjisi, özel 
araç gereciyle ağır bir endüstridir. Geçmiş-
te de böyleydi, bugün de böyledir. Böyle bir 
endüstride ham madde başlangıç malzemesi 
olarak alınır ve işlenip dışarı bitmiş hâlde çı-
kar. Üretim sırasında bir defada kesin biçim 
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verilir. Böyle bir endüstrinin ekonomik olarak çalıştırılması 
ve yaşatılması zordur. Yoğun bilgi ve teknoloji birikimi ge-
rektirir. Rekabete dayanabilmesi, ekonomiklik arz etmesi 
zorunludur. Hâlbuki geleneksel camcılık tarihimiz içinde 
böyle bir ekonomik başarı sağlanıp kayıtlara geçmiş ör-
neklere pek rastlanmamaktadır. Gereksinim duyulan ve 
Anadolu’ya ulaşması zor ürünlerin bizzat burada yapıl-
masına yönelik denemeler olduğu tahmin edilebilir. Pahalı 
böyle örnekleri bugün müzelerde bulabiliyoruz. Zengin 
dekorlu, kesmeli, altın işlemeli, bir anlamda başyapıt di-
yebileceğimiz eserler şeklinde karşımızda durmaktadırlar. 
Günlük kullanıma hitap eden eşyalar arasında çiçeklikler, 
gül suyu şişeleri, çeşitli içki takımları ve buna benzeyen 
ürünler yer alır. Ayrıca, geçmişte yaygın bir biçimde kulla-
nılan nargilenin camcılık yönünden de çekici bir yanı var-
dır. Nargile, biçimiyle ve bu biçimde camın kullanılışıyla 
başlı başına sembolik bir anlam taşır.

1976'da Amerikan Ulusal Araştırma Konseyi şöyle bir ta-
nımlama yapmıştır: Cam, x-ışınlarına karşı amorf davra-
nan ve ısı kapasitesi, ısısal genleşme gibi termodinamik 
özelliklerde kristal tipinden sıvı tipine dönüşüm gösteren 
bir malzemedir. Bu da her amorf malzeme camsıdır anla-
mına gelmemelidir.

Pek çok element ve bileşikler eriyik haldeyken su ile aynı 
viskozite değerine (10

2
 paskal.saniye) sahiptir. Soğutma 

esnasında, katılaşma noktasında ya da bu noktanın bi-
raz altında eriyik hızla kristalleşir. Ayrıca, eriyik haldeyken 
epeyce viskoz (akması zor) olan malzemeler de vardır. 
Yüksek viskozite değeri eriyikteki atom ya da moleküllerin 
uygulanan stresle birbirlerine göre kolay hareket edeme-
diklerinin bir göstergesidir. Soğutma esnasında katılaşma 
noktasının altına inildiğinde kristalleşme gerçekleşir. Fa-
kat bunun hızı viskoz olmayan malzemelerinkinden daha 
yavaştır. Kristalleşme süreci, atomların birbirlerine göre 
yeniden düzenlenmesi gibi yapısal değişimleri içerir. Basit 
bir tabirle özetlemek gerekirse, eriyiğin yüksek viskozitesi 
ve düşük kristalleşme hızı böylesi malzemelerde atomik 
düzenlemeye olan aşırı direncin birer ürünüdür.

Eğer kristalleşme oranı oldukça yavaş ise eriyiğin katı-
laşma noktası altına kristalleşmeden soğutulması müm-
kündür. Eriyik soğumaya devam ettikçe viskozitesi de 
artar. Bu katılaşma noktasının altındaki viskoz sıvı, süper 
derecede soğutulmuş bir sıvıdır. Elde edilen malzemeyi 
cam diye tanımlamak yanlıştır. İleri safhadaki soğutma, 
viskozite değerini öyle bir noktaya getirir ki bu noktadaki 
malzemenin özellikleri ideal elastik bir katının özelliklerine 
benzerdir. Viskozite değeri en az 10

12
-10

13
 paskal.saniye 

olup katı malzeme cam olarak adlandırılır.
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Cam yapımı insanoğlunun ilk öğrendiği becerilerden 
olduğu hâlde dünyanın en geniş sanayi dallarından biri 
hâline gelmesi ancak 20. yüzyılda gerçekleşmiştir. İlk 
zamanlar, üretimin hassas teknikler (şekillendirilecek 
malzemenin yüksek sıcaklıklarda ve kısa sürede işleme 
tâbi tutulması gibi) gerektirmesi, camın fiziksel-kimya-
sal özellikleri ve şekillendirme tekniklerinden kaynakla-
nan pek çok problem yüzünden sektörün gelişimi ya-
vaş olmuştur. Ancak, cam kimyası hakkında edinilen 
bilgilerin artmasıyla pek çok karmaşık probleme cevap 
bulunması, otomasyona geçilmesi, ürün miktarının 
artıp maliyetin azalması gibi unsurlar 1880-1920 yılla-
rı arasında çok yavaş ilerleyen bu sektörün gelişimini 
daha sonraları 36 kat artırmıştır. Diğer sektörlerdeki bü-
yüme oranı ise ancak 8 katta kalmıştır.

Cam ürünleri genel olarak üç gruba ayrılır:

1- Düz cam (pencere camı, dış cephe kaplama mal-
zemesi, yüzey gerilmeli camlar, tabakalı camlar vs.)

2- Cam kaplar (laboratuvar camları, zücaciye vs.)

3- Preslenme, çekilme, üfleme yoluyla üretilmiş ürünler 
ve diğerleri (cam fiberler, optik camlar, aynalar vs.)

Türkiye’de Cam Sektörü

Atatürk’ün direktifleriyle 1935 yılında Türkiye İş Bankası 
tarafından kurulan Şişecam, 1936’da ülkenin tüm şişe 
ve cam eşyası talebini 3000 ton ile karşılamaya başla-
mıştır. 2010 yılında 75. yaşını geride bırakan ve kuru-
luşunun ardından geçen ilk dönemde önceliği ülkenin 
temel cam ürünleri gereksinimini karşılamaya veren 
Şişecam, 1960’lardan itibaren “pazarımız dünyadır” 
ilkesi doğrultusunda dünya pazarlarına güçlü ve iddi-
alı bir şekilde giriş yapmış, 1970’ten sonra faaliyetlerini 
çeşitlendirerek hızlı büyüme sürecine girmiştir.

Farklı sıralama ölçütlerine göre dünyadaki yeri üçün-
cülük ile yedincilik arasında değişen Şişecam, ulaştığı 
ölçek, ihtisaslaşma derecesi ve rekabet gücü yüksek 
faaliyetleriyle işkolunda dünyanın en seçkin üreticileri 
arasında değerlendirilmektedir. Şişecam’ı bugünlere 
taşıyan çağdaş yönetim ve sanayicilik ilkeleri, yüksek 
kurumsallaşma düzeyi, pazara ve Ar-Ge’ye odaklılık 
gibi hususlardır ve geleceğin daha da güçlü Şişecam’ı-
nın temellerini oluşturmaktadır.

Topluluğun vizyonu faaliyet alanlarında çevre ülkele-
ri kapsayan yaşamsal coğrafyasının lider üreticisi ol-
maktır. Son yıllarda yurt dışında gerçekleştirdiği büyük 
ölçekli yatırımların yanı sıra diğer bazı ülkelerde plan-
ladığı ve uygulama aşamasında bulunduğu girişimleri, 
Şişecam’ın vizyonuna doğru yolculuğunda en önemli 

adımları oluşturmaktadır. Küreselleşen günümüz dün-
yasında, faaliyet alanındaki diğer şirketlerle gerçek-
leştirilecek olan ortak girişim ve stratejik iş birlikleri de 
Şişecam’ın parlak geleceğinde kilit rol oynayacaktır.

Faaliyetlerini sekiz ülkede kurulu tesisler ve 17.850 
çalışanı ile sürdürmekte olan Topluluğun ana şirketi 
Şişecam’ın yanı sıra Trakya Cam, Anadolu Cam, De-
nizli Cam ve Soda Sanayii şirketlerinin hisse senetleri 
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmek-
tedir. Topluluk, zaman içinde tüm ana işkollarını halka 
açmayı ve sermaye tabanını genişletmeyi hedeflemek-
tedir.

Halen 8 ülkede 101 tesis ana faaliyet sahalarında üre-
tim yapmakta ve cam üretiminin yurt dışında gerçek-
leştirilen kısmı % 35’e ulaşmaktadır. Giderek daha yük-
sek oranda yurt dışı üretimden beslenen uluslararası 
satışlar 2010 yılında % 15 oranında artışla 2,0 milyar 
TL seviyesine ulaşmış ve toplam satışların % 47’sini 
oluşturmuştur. Şişecam, uluslararasılaşmanın önemi-
nin bilincinde olarak büyümesini yurt içi ve yurt dışın-
da genişleyen bir coğrafyada planlamaktadır. Pazarını 
“tüm dünya” olarak gören rekabetçi yaklaşım, ihracatta 
bugüne kadar 140 ülkeye ulaşılmasını sağlamıştır.

Paşabahçe Cam, 2010 yılında iç ve dış satışlarda an-
lamlı artışlar elde etmiştir. Üretim faaliyetlerini Türkiye’de 
Kırklareli, Eskişehir ve Mersin’deki fabrikalarında; yurt 
dışında ise Bulgaristan ve Rusya Federasyonu’nda-
ki tesislerinde sürdüren Paşabahçe Cam, uluslararası 
pazarlara yönelik satışlarını olumsuz değer eşitliği etki-
sine rağmen 2009’a göre % 7 oranında artırmayı ba-
şarmıştır. Bu artışın lokomotifleri BDT, Doğu Avrupa dı-
şındaki Avrupa pazarları ve özendirme kesimi olmuştur. 
2010 yılında, dünyanın en büyük perakendecilik zincir-
lerinden Walmart ve Metro ile merkezi projeler başlatıl-
mış ve her iki şirkette de tercihli tedarikçi kategorisine 
girilmiştir. Ayrıca, yıl boyunca sürdürülen çalışmalarla 
McDonald’s, Kraft ve Ferrero gibi B2B müşterilerle te-
darikçi konumu güçlenmiştir.

Şişecam Fabrikaları A.Ş. ayrıca bir hizmet kuruluşu 
olup topluluk bünyesindeki şirketlere hizmet sağla-
maktadır. Bu kapsamda işletmenin faaliyet alanında 
yer alan hizmetlerden AR-Ge hizmetleri, kimyasallarla 
ilgili Ar-Ge hariç, topluluk kuruşlarına Cam Araştırma 
Merkezi tarafından verilir. 5746 sayılı yasa kapsamında 
2009 yılında “Ar-Ge Merkezi” statüsünü kazanan Cam 
Araştırma Merkezi, periyodik ve belge yenileme de-
netimini de başarıyla tamamlamış, Türk Akreditasyon 
Kurumu (TÜRKAK) Deney (AB-0076-T) ile Kalibrasyon 
(AB-0033-K) akreditasyon markalarını dört yıl daha 
kullanma hakkını elde etmiş, ayrıca Yenişehir Bölge 
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Araştırma Laboratuvarını da yalıtım camlarının kalitesi 
konusunda belirleyici olan TS EN 1279 Standardı; Bö-
lüm 2, Bölüm 3, Bölüm 4 ve Bölüm 6 testlerini akre-
ditasyon (AB-0397-T) kapsamına almıştır. 2010 yılında 
Topluluk şirketleri bünyesinde üretim hattı üzerindeki 
test çalışmalarının maliyetleri hariç 5746 sayılı Yasa ge-
reği aktifleştirmeler dâhil toplam 42 milyon TL tutarında 
Ar-Ge harcaması yapılmıştır. Araştırma ve geliştirme 
faaliyetlerine satış gelirlerinden ayrılan pay, dünya cam 
sektörü ortalamalarına paralel bir şekilde yaklaşık % 1 
oranında gerçekleşmiştir.

Şişecam Topluluğu ana faaliyet alanları cam ve kimya-
sal üretimi olan bir sanayi topluluğudur. Topluluk, düz 
cam, cam ev eşyası, cam ambalaj ve cam elyafı gibi 
camın tüm temel alanları ile soda ve krom bileşiklerini 
kapsayan işkollarında lider konumdadır.

Türkiye’de Cam İle İlgili Yapılan Çalışmalar 

Ülkemizde, cam konusunda yapılan araştırmaların 
merkezi, kurumsal Ar-Ge faaliyetlerini 30 yılı aşkın bir 
süredir geliştirerek sürdürmekte olan Türkiye Şişe ve 
Cam Fabrikaları A.Ş.’dir. Şişecam grubu sahip oldu-
ğu üstün nitelikli araştırmacı portföyüyle ülkemizin cam 
ürünleri konusunda, özellikle de zücaciye alanında her 
zaman lider olmuştur. Grubun Ar-Ge merkezinde yapı-
lan çalışmalar hem yeni ürünlerin geliştirilmesine, hem 
alternatif ham madde kaynaklarının değerlendirilme-
sine hem de cam ile ilgili ulusal bilgi birikiminin sağ-
lanmasına çok değerli katkılarda bulunmaktadır. Söz 
konusu araştırmalar saymakla bitmez. Burada sadece 
bazı proje esaslı araştırmaları şöyle sıralayabiliriz:

- Zücaciye alanındaki yeni ürün, form, renk, dekor ve 
tamamlayıcı aksesuarların üretimi, bronz renkli ürün-
lerin geliştirilmesi, tezyinli ürünlerin bulaşık makinele-
rine dayanımlarının artırılması, cam ev eşyası şekil-
lendirmenin modellemesi, renklendirme yöntemi ile 
renkli cam üretiminde kullanılmakta olan firitin (renk-
lendirici) şirket içi imkânlarla üretilmesi.

- Ülkemizde hızla gelişmesi beklenen güneş modül-
lerinde (pillerinde) kullanılmak üzere yansıtmaz düz 
cam üretimi.

-  Mimari uygulamalara yönelik hat üstü ve hat dışı kap-
lanmış güneş ve ısı kontrol camlarında, hem yatırım 
hem de Ar-Ge ayağında, mevcut ürünlerin kalitesinin 
artırılması ve ürün yelpazesinin geliştirilmesi. 

- Çevre dostu ayna üretimi, temperlenebilir mat kap-
lamaların geliştirilmesi, müşteri kullanımı esnasında 
çizilmelere dayanımın sağlanması bağlamında, ayrı-
ca, çok işlevli yüksek seçicilikli güneş kontrol kap-

lamalarının geliştirilmesi kapsamında low-E ve solar 
low-E ürünlerinin çizilme dayanımının artırılması, cam 
kalıplarının akımsız nikel kaplanması, şişelerin kırılma 
mukavemetini artırıcı kaplamalar, cam şekillendirme 
elemanlarının borlanması, CIS ve CIGS yapılı güneş 
pillerinde alt elektrot olarak kullanılmak üzere gelişti-
rilen molibden kaplamalı cam eldesi.

- Cam ergitme fırınları rejeneratörlerinde bazik dolgu ve 
duvar tuğlalarının geliştirilmesi, fırın baca gazlarında 
sera gazı ve NOx salınımlarının azaltılması.

Dünya üniversiteleriyle karşılaştırıldığında üniversitele-
rimizde bilimsel anlamda cam ve camsı malzemeler 
üzerine yapılan çalışmaların en fazla 20-25 yıllık kısa bir 
geçmişinin olduğu görülebilir. Cam konusunda doktora 
yapmış öğretim üyesi sayısının azlığı son dönem tek-
nolojik camların geniş kapsamda araştırılmasını sınırla-
yan en önemli faktördür. İleri teknoloji camlarına yöne-
lik araştırmalar ve son dönemde nükleer atıkların cam 
içerisinde depolanarak zararsız hale getirilmesi konu-
sunda bile ortaya konulan çalışmalar bulunmakla bir-
likte üniversitelerimizin ilgili bölümlerinde camın bizzat 
kendisinden ziyade ağırlıklı biçimde daha çok sır ya da 
emaye konularına yönelindiğini söylemek mümkündür.

CAM-SERAMİK

Modern bilim ve teknoloji, yeni malzemelerin keşfini, 
doğal olarak da yeni kullanım alanlarını birer birer ortaya 
çıkarmaktadır. Söz konusu yenilikler hayatımızı kolay-
laştırmakta ve yaşam kalitemizi artırmaktadırlar. Bah-
sedilen yeni grup malzemelerden biri cam-seramikler 
olarak adlandırılmaktadır. Reamur (1739) ve diğer bilim 
insanları cam ürünlerin kristalleştirilmesi sonucu yoğun 
seramiklerin üretilebildiklerini ortaya çıkarmışlardır. An-
cak, cam-seramiklerin asıl keşfi 1950’li yıllarda meş-
hur cam kimyacısı S. D. Stookey’ce gerçekleştirilmiştir. 
Bunlar, geleneksel sinterlenmiş seramiklere camın ay-
rıcalıklı özelliklerini katmaktadırlar. Dolayısıyla, pek çok 
farklı özellik tek bir malzemede bir araya getirilebilmek-
tedir. Cam-seramikler en az bir camsı bir de kristal faz 
içerirler. Üretimleri temel bir camdan hareketle kontrollü 
kriştalleştirme sonucu sağlanır. Geleneksel üretim yön-
temlerinin yanı sıra sol jel ile de eldeleri mümkündür. 

Belli başlı ticari ürünler:

-  Mimari amaçlı farklı renklerde ve boyutlardaki dış 
cephe panelleri, giydirmeler (NeopariesTM), opak ve 
şeffaf duvar malzemeleri (CrystonR, EclairR ve Slags-
tall).
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- Mika kristalleşmesinin avantajı sayesinde makinas-
yonla işlenebilirlik kazanan cam-seramikler (MacorR 
and DicorR). Bunlar, elektrik izolatörleri, vakum besle-
yicileri, mikro dalga ürün pencereleri, mikroskopların 
numune tutucuları, sismografik bobinler, gama ışını 
teleskop çerçeveleri formunda değerlendirilmekte-
dir. Ayrıca, Amerikan Uzay Endüstrisinde kullanılan 
200’den fazla parça da yine bu grup içerisindedir.

-  Çok düşük veya sıfır genleşme katsayılı ev mutfak 
gereçleri (PyroceramR 9608, CeranR, RobaxR), fırın 
üst katmanları (Cer-VitR ve HercuvitR), silindirler, tüp-
ler ve diğer elemanlar (NeoceramTM N) .

-  Işık hassasiyeti sergileyen gaz boşaltım panelleri, ink-
jet yazıcılar, akışkan aparatlar, manyetik kayıt diskleri 
(FoturanR, FotoformR vd.).

-  Diş hekimliğinde (DicorR, Ips EmpressR)  ya da biz-
zat tıpta kullanılan biyo-malzemeler (suni kemikler, 
kafa ve boğaz cerrahisinde orta kulak cihazları ya da 
implantlar, enjeksiyon parçacıkları vs.) (MacorR,  Ce-
ravitalR, BioveritR, BioglassR, CeraboneR, Ermi vd.). 

-  Elektrik ve elektronik sanayiinde (PhotoweelTM) yarı 
iletkenlerin elektrik yalıtım bileşenleri, ısı izolatörleri, 
vakum sızdırmazlık parçaları, mikro-elektronik altlık-
lar, sıvı kristal ekranlar, kaplama ve kaynaklar (MacorR, 
Vitronit, vd.).

- Teleskop aynaları (ZerodurR), optik fiber sistemlerinde 
ara yüz lensleri, otomatik yaklaştırma yapabilen ka-
meralarda kullanılan lensler.

-  Güneş enerjisinden faydalanma (gün ışığının elektri-
ğe dönüştürülmesi gibi) bağlamında ve lazer uygu-
lamalarında flaş lambaları tarafından yükleme işlem-
lerinde kullanılan krom katkılı müllit gün ışığı topla-
yıcıları veya nadir toprak elementi katkılı oksiflorür 
cam-seramikleri (ZBLANR). 

Türkiye’de Cam Seramikler İle İlgili Yapılan 
Çalışmalar 

Ülkemizde gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar elbet-
te mevcuttur. Yakın zamanda Anadolu Üniversitesi, 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nde gelenek-
sel seramiklerin hızlı pişirim teknolojisine uygun cam-
seramik sırları geliştirilmiştir. İstanbul Teknik Üniver-
sitesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi başta olmak 
üzere çeşitli üniversitelerimizde uygun atıklardan hare-
ketle cam-seramikler elde edilmiş, ayrıca, geleneksel 
silikat esaslı camlardan hareketle üretilenlerin dışında 

teknolojik öneme sahip çeşitli sistemler de çalışılmıştır. 
Ancak, üniversite-sanayi birlikteliğinin yeteri derecede 
kurulmamış olması, üniversitelerimizin ilgili bölümlerinin 
birbirinden kopukluğu, akademik yükseltme ölçütleri 
arasında uluslararası indeksçe tanınan (SCI) dergilerde 
yapılan yayınların önemli ağırlığa sahip olması ve söz 
konusu dergilerde yayın kabulü için cam-seramiklerle 
ilgili en son gelinen noktadan öteye geçilip geçilme-
diğinin belirleyici ölçüt özelliği taşıması, dolayısıyla da, 
ülkemiz yerli teknolojisinin geliştirilmesi açısından ön-
celik taşıması gereken konuların bilim insanlarınca ön-
celikli olarak ele alınmaması, bazı çalışmaların sadece 
bilimsel ağırlıklı olup uygulama kanadının eksikliği gibi 
sebepler bilgi birikiminin ürüne ve yerli teknolojiye dö-
nüştürülmesinin önünde yer alan başlıca engellerdir.

Kaynaklar:

1.  Karasu, B. ‘Non-Crystalline Materials’, Ders Notları, 2012 
(basılmamış).

2.  El Kazazz, H., Karacaoglu, E., Karasu, B. and Agatekin, 
M., ‘Production of Pr6O11-Doped SrAl2O4:Eu2+, Dy3+, Y3+ 
Yellowish-Green Phosphors and Their Usage in Artistic 
Glasses’, Anadolu University, Journal of Science and 
Technology, 2012.

3.  2010 ve 2011 Yılı Ar-Ge Faaliyet Raporları, Türkiye Şişe 
ve Cam Fabrikaları A.Ş.

4.  2010 Yıllık Raporu, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.

5.  Karasu, B., ‘Inorganic Phosphorescent Pigments in 
Glass Applications’, Abstract Book of SERES’11 II. Inter-
national, Ceramic, Glass, Porcelain Enamel, Glaze and 
Pigment Congress, Eskişehir, 2011.

6. Kaya, Yeşilay, S., Karasu, B. ve Karacaoğlu, E., ‘Camlar-
da Fosforesans Pigment Uygulamaları’, Camgeran 2010 
Uluslararası Katılımlı Uygulamalı Cam Sempozyumu Bil-
diri Kitabı, Eskişehir, 41-44, 2010.

7.  Pekkan, K., Karasu, B., ‘Zircon-Free Frits Suitable for 
Single Fast-Firing Opaque Wall Tile Glazes and Their In-
dustrial Productions’, Journal of the European Ceramic 
Society, Vol. 29, Issue 9, 1571-1578, 2009.

8.  Pekkan, K., Karasu, B., ‘Production of Opaque Frits with 
Low ZrO2 and ZnO Contents and Their Industrial Uses 
for Fast Single-Fired Wall Tile Glazes’, Journal of Materi-
als Science, 44, 2533-2540, 2009.

9.  Ar-Ge Faaliyetlerinin Küresel Arenalarda Sınanması: 
Uluslararası Bildiriler (1980-2003), Türkiye Şişe ve Cam 
fabrikaları A.Ş., 2004.

10. Holand, W. and George Beall, G.,  ‘Glass Ceramic Tech-
nology’, The American Ceramic Society, 2002.

11. Karasu, B., Günkaya, G., ‘Camın Betonun Kuvvetlendi-
rilmesinde Kullanımı’, Seramik Sanat, Bilim ve Teknoloji 
Dergisi, Türk Seramik Derneği, Sayı 17, 16-18, 2001.

12. Karasu, B., Ay, N., ‘Cam Teknolojisi’, Kız Meslek Lise-



55 MART  2012

leri İçin Temel Ders Kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları 
3525, Ders Kitapları Dizisi 725, Milli Eğitim Basımevi, An-
kara, 2000.

13. Karasu, B., Özkara, Ö., ‘Cam ve Seramik Sanayiinde 
Kullanılan Fosfor Esaslı Malzemeler’, Metalürji, TMMOB 
Metalürji Mühendisleri Odası, Vol. 23, Sayı/No:121,  
28-32, 1999.

14. Shelby, J. E., ‘Introduction to Glass Science and Tech-
nology’, The Royal Society of Chemistry, 1997.

15. Karasu, B., ‘The Properties of Glasses in the SrO-MgO-
ZrO2-SiO2 System’, PhD Thesis, Sheffield University, 
Faculty of Engineering, Department of Ceramics, Glas-
ses and Polymers, England, 1994.

16. Rawson, H., ‘Properties and Application of Glasses’, El-
sevier, 1980.

17. Bayramoğlu, F., ‘Türk Cam Sanatı ve Beykoz İşleri’, Tür-
kiye İş Bankası Kültür Yayınları: 153, Çeltüt Matbaacılık, 
İstanbul, 1974.

18. Pekkan, K., Karasu, B., ‘R2O-RO-(ZrO2)-B2O3-Al2O3-SiO2 
Cam-Seramik Sistemlerinden Hızlı Pişirim Duvar Karosu 
Opak Sırı Olarak Faydalanılması’, Afyon Kocatepe Üni-
versitesi, Fen Bilimleri Dergisi, Özel Sayısı, 37-44, 2009.

19. Karasu, B., Kaya, G., Cakir, A. and Yesilay, S., ‘Utilization 
of Borax Solid Wastes in Fast Single-Firing Porcelain Tile 
Glass-Ceramic Glazes under Industrial Working Conditi-
ons’, Proceedings of the REWAS 2008 Global Sympo-
sium on Recycling, Waste Treatment and Clean Techno-
logy, Cancun, Mexico, 379-387, 2008.

20. Pekkan, K. K, Karasu, B. and Kucuk, A., ‘Production 
and Industrial Adaptation of Fast Single Firing Wall Tile 
Opaque Glass-Ceramic Glazes Containing Borax So-
lid Wastes’, Proceedings of the REWAS 2008 Global 
Symposium on Recycling, Waste Treatment and Clean 
Technology, Cancun, Mexico, 371-378, 2008.

21. Pekkan, K. K., Karasu, B. ve Onal, H. S., ‘Hızlı Pişirim 
Duvar Karosu Cam-Seramik Sır Sistemlerinde Bor Ok-
sidin Etkileri’, II. Ulusal Bor Çalıştayı Bildiriler Kitabı,  
325-331, 2008.

22. Karasu, B., Kaya, G., Çakır, A., ‘Porselen Karolara Uy-
gun Anortit Bazlı Cam Seramik Sırlarının Geliştirilmesi’, IV. 
Uluslararası Katılımlı Seramik, Cam, Emaye, Sır ve Boya 
Semineri (SERES’07) Bildiriler Kitabı, 30-36, 2007.

23. Kaya, G., Karasu, B., Özdemir, Ö., ‘The Development 
of Diopside Based Glass-Ceramic Glazes Suitable for 
Fast Fired Floor Tiles’, 6. Uluslararası Katılımlı Seramik 
Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya, Türk Seramik Derneği, 
473-478, 2006.

24. Karasu, B., ‘Çip Uygulamalarında Kullanılan Cam Sera-
mikler’, Şişe Cam Teknik Bülten, 17-25, 1999/2.

25. Lewis, M. H., ‘Glasses and Glass-Ceramics’, Chapman 

& Hall, 1989.

26. Zdenek, S., ‘Glass-Ceramic Materials’, Elsevier, 1986.



56

TÜ
RK

 S
ER

A
M

İK
 S

A
N

A
TI

N
D

A
 E

Ğ
İL

İM
LE

R

Türk Seramik 
Sanatında 
Eğilimler 

Yrd. Doç. N. Lerzan ÖZER 
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, 

Güzel Sanatlar Fakültesi,
Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü

Sibel Sevim: “Hayat ağacı” – 2006 . – Akıtma ile ajur tekniği



57 MART  2012

Günümüzün bilişim dünyası, görsel ve ya-
zılı bilgiye kısa sürede kaynak çeşitliliği ile 
anında ulaşabilme olanağı sağlıyor, dünya 
genelinde mesafeler ve zaman kavramı bu 
hız karşısında yeniden sorgulanıyor. Ancak 
nereye gittiğimizi görmek, yolları anlamak, 
sentez yapmak için öncelikle nereden 
geçtiğimize bakmak gerekir. Türkiye’de 
seramik sanatının geçmişini, köklerini an-
lamadan, bugüne bakmak yeterli olma-
yacaktır. Öncelikle tanımlamak gerekir. 
İnsanlık tarihinde mimariden gündelik kul-
lanım eşyasına birçok alanda kullanılan ve 
form çeşitliliği gösteren seramik; kilin, şe-
killendirme sonrası ateş ile birleşip bünye 
oluşumunu tamamlaması sonucu ortaya 
çıkan ürünlerin üst başlığıdır.

Dünyada benzer örnekleri ile eş zamanlı 
Anadolu insanın da seramik ile tanışıklığı 
Neolitik Çağa tarihlenmektedir. Anadolu’da 
varlık göstermiş tüm medeniyetlerin izleri 
seramik alanındaki örneklerde de gözlen-
miş, bu çeşitlilik kültürel mirasımızın zen-
ginleşmesine neden olmuştur. Bugün bir 
Türk seramik sanatından bahsedilecek 
ise geçmişimizdeki bu bağları özellikle 
Selçuklu çinileri (13. yy.), Osmanlı döne-
mi İznik çinileri (16. yy.), Kütahya çinileri 
(17. yy.), Yıldız Porselen Fabrikasını (19.
yy) ve Anadolu’da, Avanos, Kınık, Karaca-
su, Menemen, Gölbaşı gibi birçok yörede  
kimi geçmişte var olmuş, kimi günümüzde 
de üretimini devam ettiren yerel çömlekçi 
atölyelerini bir yaşam görgüsü ve yaşanı-
lan topraklar üzerinde bellek oluşturmaları 
adına unutmamak gerekir. 

Türkiye’deki gelişiminden önce, dünya 
üzerinde üretimi kesintisiz devam eden 
seramiğin plastik sanatlara geçiş evresini 
vurgulamak gerekir. 19. yy.’a kadar Ana-
dolu dahil dünyanın birçok bölgesinde 
zanaat olarak adlandırılan ve lonca sis-
temi ile usta-çırak/babadan-oğula ilişki-
sine dayalı geleneksel yöntemler ile sür-
dürülen seramik üretimi, Endüstri Devrimi 
(1760–1830) ile kabuk değiştirmiş, maki-
neleşmeyi ve seri üretimi bünyesine almış, 
dönüşmüştür. Ancak İngiltere başta olmak 

üzere Avrupa’da bu tekdüze ürünlere tep-
ki gecikmemiş, makineleşmenin ekonomik 
verimlilik endişesi ile oluşturduğu yapıya 
karşı olarak, fabrikasyonun yanı sıra insan 
emeğini yücelten, yaratıcılığın dışa vurul-
duğu farklı görüşleri de bünyesinde barın-
dıran Sanat & El Sanatları Hareketi (Art’s 
& Crafts Movement / 1880-1890) günde-
me gelmiş, felsefesi ilerleyen yıllarda sanat 
kavramı ile endüstride tasarım olgusunu 
kesin çizgiler ile birbirlerinden ayıran “Bau-
haus” (1919–1933) okulunun öğretilerinin 
temelini oluşturmuştur. Avrupa’da bu ge-
lişmeler olurken Osmanlı Döneminde res-
sam, arkeolog, sanat tarihçi Osman Ham-
di Bey tarafından 1882’de ülkenin ilk sanat 
ve mimarlık yüksek okulu “Sanayi-i Nefise 
Mekteb-i Ali”si (s.GSA, b.MSGSÜ) kurulur. 
Avrupa’da gelişen sanat eğilimlerinin yan-
sımaları Anadolu’da, Osmanlı Dönemini 
takip eden Türkiye’de de izlenir.

Avrupa’da seramiğin çağdaş sanat için-
de değerlendirilmesi için dönüm noktası 
1949’da Dünya Sergilerine çağdaş sa-
nat olarak seramik form kabulü ile olmuş-
tur.  Başlangıçta ulusal olan bu sergiler, 
1851 yılında uluslararası ticaret alanında 
yaşanan gelişme-rekabet ortamında ürün 
politikalarını ve talepleri belirleme amaçlı 
uluslararası başlatılmıştır. Bu da göster-
mektedir ki yaklaşık 100 yıl sonra seramik, 
zanaat adlandırmasından sıyrılarak, plastik 
sanatlar üst başlığı altında değerlendirilme-
ye başlanmıştır. Bu noktaya gelinmesinde 
rol oynayan iki faktör; birçok ülkede güzel 
sanatlar eğitim programlarında seramiğe 
uygulamalı sanatlar altında yer verilme-
si / yaygınlaşması ve 1940’lı yıllarda Joan 
Miro (1944’de), Pablo Picasso (1946’da) 
başta olmak üzere Marc Chagall, Raoul 
Dufy, Fernand Leger, Lucio Fontana gibi 
resim kökenli sanatçıların seramik çalış-
malar yapmaları, buna bağlı olarak kalıp-
laşmış genel sanat eseri algısını değiştir-
meleridir. Avrupa örneği gibi, Türkiye’de de 
1957 yılından başlayarak farklı disiplinler-
den Bedri Rahmi Eyüboğlu, Mengü Ertel, 
Mustafa Pilevneli, Cihat Burak, Ali İsmail 



Türemen gibi birçok sanatçı sanat yaşamlarının belli dönemlerinde seramik pano ve form 
üretmişlerdir. 

Gelişmeleri aktarmada vurgulanan tarihler I. ve II. Dünya savaşları ve sonrasıdır. Dünya 
genelinde sosyal ve ekonomik çalkantılar yaşanmış, coğrafi sınırlar değişmiştir. I. Dünya 
Savaşı sonrası, Anadolu’da yeni sınırları ile yapılanan Türkiye’de seramik sanatı adına ilk 
dönüşüm eğitim üzerinden devreye girmiştir.   

Cumhuriyet Döneminin ilk yıllarında her üçü de Sanâyi-i Nefîse Mektebi’nden mezun olan  
İsmail Hakkı Oygar (m.1922) ve Ömer Vedat Ar (m.1925) Fransa’ya, Hakkı İzet (m.1927) 

ise Almanya’ya seramik eğitimini başlatabilmek amacı ile devlet bursuyla eğitime yol-
lanmış sanatçılardır. 1928 yılında Fransa’da, Paris Güz Salonunda seramiklerini 

sergileyen ilk Türk sanatçısı olan İsmail Hakkı Oygar, 1929’da  İstanbul’da 
Güzel Sanatlar Akademisi (s.DGSA, b.MSGSÜ) / Tezyinat Bölümü / Sera-
mik Atölyesini kurar, 1930’da eğitime başlanır. 1931’de bu oluşuma ülke-
mizde endüstriyel seramik eğitimini başlatan kişi olarak adlandırılan Ömer 
Vedat Ar katılır. Kendi mezun oldukları kuruma seramik eğitmeni olarak dö-

nen bu iki sanatçının yanı sıra Hakkı izet’in de seramik eğitimine katkısı 
yadsınamaz. 1933 yılında yurda dönen Hakkı İzet, Ankara Gazi Eği-

tim Enstitüsü’nde çalışmaya başlamış, yine Ankara’da Kimya Sa-
nat Enstitüsüne bağlı seramik atölyesini kurmuş, 1957 yılında ise 
İstanbul’da Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulunun (b.MÜGSF) 
kuruluşuna öncülük etmiş ve uzun yıllar buradaki seramik atöl-
yesinin müdürü olmuştur.

Cumhuriyet Dönemi üniversite düzeyindeki seramik eğitimi, 
bu üç ismin öncülüğünde şekillenmeye başlamış ve onların 
yetiştirdikleri öğrenciler, zaman içinde meslektaşları olarak bu 
eğitim kadrolarında, onların bıraktığı noktadan bayrağı devral-
mışlardır. Bu öncü üç sanatçının da ortak özelliği seramik form-
larını geleneksel dekor, süsleme kavramı dışında özgün anlatım 
alanları olarak kullanmalarıdır. İsmail Hakkı Oygar’ın farklı dekor 

tekniklerini de uyguladığı, geleneksel kültürümüze göndermeler 
yapan özgün formları, Ömer Vedat Ar’ın Art Deco etkili endüstriyel 

tasarımları, Hakkı izet’in ise Anadolu Kültürü ve Hitit Sanatı üzerine 
yoğunlaştığı, Bauhause izleri taşıyan yalın, soyut formları vardır.

Güzel Sanatlar Akedemisi’nde 2. kuşak eğitimci olarak görev yapan 
Sadi Diren 1955 – 1963 yılları arasında Almanya’da seramik endüstrisinde 

tasarımcı olarak çalıştı. Tarih öncesi Anadolu uygarlıklarına duyarlılığı,  figüratif 
heykellerinde ve iki boyutlu yüzeysel uygulamalarında izlenir. Teknik ustalığı mü-

kemmel karakteristik eserleri vardır. 

Ancak Türk seramik sanatı dediğimizde sadece eğitim kurumlarının bu oluşuma ve 
seramik sanatı belleğine katkısı yoktur. Sürece bu alanda öncü olmuş, deneyimlerini 
gençlere aktarmış seramik sanatçılarını, seramik endüstrisindeki gelişmeleri ve bugün 
sosyal sorumluluk projesi olarak değerlendirebileceğimiz özel girişimleri de dahil etmek 
zorunludur. 

1951 yılında Fransa Paris’te Galeri M:A:İ: ve İstanbul Maya Galerisinde seramik sergi-
si açan Füreya Koral, aynı yıl  İstanbul’da (seramik alanında ilk sanatçı atölyesi) 

İsmail Hakkı Oygar: 
Form – (M.S.G.S.Ü. 
Resim ve Heykel 
Müzesi Koleksi-
yonu)
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özel atölyesini kurar. Füreya Koral seramiği, kendisini ifa-
de etmek, dünyasını yaşatmak, paylaşabilmek için bir araç 
olarak tanımlar. Gre, porselen, çömlekçi kili ile şekillendir-
diği dönemlerine göre renkli / dekorlu (veya tamamen sır-
sız) duvar panoları, tabaklar, figürler ve formlar üretir. 1992 
yılında İstanbul’da Maçka Sanat Galerisinde “40. Sanat 
Yılında Füreya Koral’a Saygı” sergisinde 40 seramik sa-
natçısı, kendi kişisel dokunuşları ile “kuş” temalı Füreya’ya 
adanmış karolarını sergiler. 2010 yılında ise aynı galeride, 
Füreya’nın doğumunun 100. yılını kutlamak için “Merhaba 
Füreya Merhaba” sergisinde bu kez 145 seramik sanatçısı 
Füreya’nın kuşlarına “kuş evi” yapar. Bir sanatçı için yaşam 
ve ardından hatırlanma adına her iki örnekte çarpıcıdır. Sa-
natçı egosundan uzak bir amaç altında toplanmanın değe-
rini ve kişiye duyulan saygıyı işaret eder.

Füreya Koral, 1959 yılında atölyesinde bilgi ve tecrübelerini 
Bingül Başarır, Tüzüm Kızılcan ve Alev Ebuzziya’ya aktarır. 
Bingül Başarır 1962’de kendi atölyesini kurar. Kömür cüru-
fu ve cam gibi malzemeleri seramikle birleştiren sanatçının 
doku ağırlıklı pano ve formları vardır. Alev Ebuzziya yıllar 
içinde zarafet ve inceliğinden ödün vermeden ürettiği adı 
ile özdeşleşmiş kâse formları ile tanınır. Tüzüm Kızılcan’ın 
Uzak Doğu pişirim yöntemi  “sagar kutuları”nı kontrollü kul-
lanarak  geliştirdiği tekniği ile yapılmış çalışmaları ve dengeli 
çözümlenmiş porselen formları vardır.

1957’de Ayfer ve Sabit Karamani  İstanbul’da atölyeleri-
ni kurar. Ayfer Karamani seramik kadın figürleri ve formlar 
üretir. Fotoğraf formasyonlu Sabit Karamani ise stilize kadın 
ve hayvan figürlü pano ve formlar üretmiştir. 

1957’den itibaren Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Seramik Fabri-
kaları (b.VitrA), Karaköy Mumhane’de kurdukları atölyede 
Füreya Koral ve İsmail Hakkı Oygar yürütücülüğünde se-
ramik sanatının yaygınlaşmasına öncülük eder. Attila Ga-
latalı, Filiz Özgüven Galatalı, Nasip İyem burada eğitim alır. 
Resim formasyonlu Nasip İyem 1963’te İstanbul’da atöl-
yesini kurar. Anadolu kadın ve çocuk figürlerini yansıttığı 
sırsız terra-cotta figüratif formları vardır. Attila Galatalı ise 
1961’de İstanbul’da atölyesini kurar. Dengeli yalın anlatım 
üslubu, soyut biçim anlayışı ile dikkat çeker. Filiz Özgüven 
Galatalı’nın ise özel şekillendirdiği birimlerini bütünlediği so-
yut çalışmaları vardır. 1960 yılında seramik ile tanışan resim 
formasyonlu İlgi Adalan’ın ise kalıplarda şekillendirdiği / de-
forme edilmiş insan figürü ve el soyutlaması formları vardır.  

1960’dan itibaren Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Seramik Fabri-
kaları (b.VitrA), Kartal Modern Sanat Atölyesi’nde ise Alev 
Ebuzziya, Candeğer Furtun, Erdoğan Ersen, Melike Aba-
sıyanık Kurtiç ve Tüzüm Kızılcan gibi sanatçılara atölye 
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imkânı sunulur. Yıllar içinde bu sosyal sorumluluk mis-
yonuna ara veren oluşum 1997 yılında, Kartal’da VitrA 
Seramik Sanat Atölyesi olarak sanatçılara tekrar atölye 
imkânı sunar. 1998 yılında açılan ve gelenekselleşen 
“Kişisel İzler” sergileri bu oluşumun kalıcı tanıklarıdır. 
2011 yılı sonunda yeni bir yapılanma süreci geçiren 
VitrA Seramik Sanat Atölyesi, protokol çerçevesinde 
MSGSÜ-Seramik ve Cam Tasarımı Bölümü ile birleşe-
rek üniversite - sanayi iş birliğine dönüşür. 

1960’lı yıllarda Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulun-
dan sonra seramik eğitimlerine Almanya’da devam 
eden sanatçılardan Erdinç Bakla’nın metal oksitlerle 
renklendirdiği, dokulu, mat yüzeyli stilize insan büstleri 
ve heykelleri, Jale Yılmabaşar’ın süslemeci ve renkçi 
duvar panoları ile  dokunun ön planda olduğu formları, 
Güngör Güner’in ise ağırlıklı olarak kendisi ile özdeş-
leşmiş torna ustalığı ile gerçekleştirdiği formları vardır. 
Ancak Güngör Güner’i seramik alanında tüm teknik 
ve sırları kullanmış bir sanatçı olarak anmak gerekir. 
(Tuz sırı, baskı teknikleri, kavramsal yerleştirme, kağıt 
çamuru çalışması, vb.) Aynı yıllarda eğitimini İtalya’da 
tamamlayan Hamiye Çolakoğlu 1965’te atölyesini ku-
rar. Geometrik biçimlerin egemen olduğu, stoneware 
pano, form ve kavramsal düzenlemeleri vardır. 

1968’de İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi’nde 
3. kuşak eğitimcilerden olan Beril Anılanmert’in soyut, 
ifadeci bir anlatımla, zıtlıklarla oluşan, dengeli dinamik 
formları vardır. Son dönem çalışmalarında seramik 
formlarını, kendisinin özel şekillendirdiği keçe uygula-
malar ile birleştirmektedir. 

1970’li yıllarda krakle sırlı formlar çalışan Binay Kaya, 
çok renkli artistik sırlı duvar tabakları ve hacimli formlar 
üreten Ünal Cimit ve Terra Sigillata astarlı soyut formlar, 

arkeolojik buluntu serileri ve Anadolu uygarlıkları çıkışlı 
formları olan Sevim Çizer vardır. Sevim Çizer 1991’den 
başlayarak,  DEÜGSF ve Batı Anadolu Seramik Araş-
tırma ve uygulama merkezinde terra sigillata ve lüster 
üzerine incelemeler yapmakta ve sonuçlar hakkında 
paylaşımcı çalıştaylar düzenlemektedir. 

1980’li yıllardan günümüze seramik alanında ciddi 
yeni katılımlar görülmektedir. Bu sanatçılardan bazıları;  
Ferhan T. Erder, Zehra Çobanlı, Sadettin Aygün, So-
ner Genç, Ayfer Kalsın, Bilgehan Uzuner,  Sibel Sevim, 
Reyhan Gürses, İrfan Aydın, Lerzan Özer, Zerrin Ersoy, 
Gül Özturanlı, Mutlu Başkaya, Meltem Kaya Ertl, Halil 
Yoleri, Mehmet Kutlu’dur. Metal döküm, renkli fotoğ-
raf baskı gibi malzemeleri de porselenleri ile bir arada 
kullanan Zehra Çobanlı’nın ağırlıklı olarak form, pano 
ve mekân yerleştirmeleri vardır. Bilgehan Uzuner’in se-
ramik ve cam birlikteliği kullandığı formları ve açık alan 
uygulamaları vardır. Lerzan Özer, Ayfer Kalsın, İrfan Ay-
dın ve Gül Özturanlı ağırlıklı olarak çalışmalarında por-
selen veya kağıt porselen kullanan sanatçılardır. Meh-
met Kutlu’un pamuk katkılı kil ile şekillendirdiği stilize 
portreleri ve porselen çalışmaları, yerleştirmeleri vardır. 
Mutlu Başkaya ise çay süzgeci, lavabo süzgeci, metal 
merdane vb. gibi yardımcı malzemeler ile desteklediği 
kavramsal çalışmalar yapmaktadır. 

Türkiye’de çağdaş seramik sanatını tanıtmayı hedefle-
yen alanında geniş katılımlı ulusal ve uluslararası sergi-
ler de düzenlenmiştir. Seramiği toplumsal algıya almak 
/yerleştirmek için düzenlenen bu etkinliklerden bazı-
ları sırası ile; 1967’de Güzel Sanatlar Akademisi’nin 
(s.DGSA, b.MSGSÜ) yürütücülüğünde 5. IAC - Ulusla-
rarası Çağdaş Seramik Sergisi, 1970’de “Çağdaş Fran-
sız Seramik Sergisi”, 1992’de 36. IAC Genel Kurulu - 
Uluslararası Çağdaş Seramik “Dünya Seramikçilerinin 
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Diliyle” ve eşzamanlı “Modern Türk Seramikleri” sergi-
leri, ve 2007 yılında MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve 
Sanat Merkezi’nde düzenlenen  “Türk Seramik Sanatı 
/1930’lardan Günümüze Türk Seramik Sanatı’ndan 
Seçme Eserler “ sergileridir. Ancak Cumhuriyet’in 50. 
yıl kutlamaları kapsamında 1973 yılında Ankara, Prag, 
Budapeşte ve Berlin’de gezici sergi olarak tekrarlanan 
50. Yıl Türk Seramik Ve Cam Eserleri Sergilerini de bu-
rada anmak gerekir. Bu toplu gösteri etkinliklerinin yanı 
sıra süreç dahilinde seramik sanatçılarının ulusal ve 
uluslararası birçok kişisel sergisi, temalı grup sergileri, 
sempozyum ve çalıştay katılımları ile kazanılmış ödülleri 
vardır. Tüm bunlar seramik sanatının toplum geneline 
tanıtımı için atılmış önemli adımlardır.

1990‘lı yıllardan başlayarak İzmir, Eskişehir, Avanos, 
Çan gibi birçok şehirde belediye ve üniversitelerin 
yürütücülüğünde gerçekleştirilen uluslararası katılım-
lı İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi-Uluslararası Seramik 
Sempozyumu / Terra Sigillata Sempozyumu / Lüster 
Sempozyumu, Eskişehir Anadolu Üniversitesi - Ulusla-
rarası Pişmiş Toprak Sempozyumu, Ankara Hacettepe 
Üniversitesi - Avanos Uluslararası Seramik Sempozyu-
mu / Macsabal Odun Pişirimi Sempozyumu gibi etkin-
likler düzenlenmeye başlanmıştır.  

Kısmen farklı coğrafyalarda uygulanan pişirim teknik-
lerinin (Uzak Doğu pişirim tekniği olan Raku, pit firing-
çukur pişirim, Kore-Macsabal odun fırını, Japon-Nobi-
rigama-Anagama fırını) ülkemizde de kullanılmaya 
/yaygınlaşmaya başlaması, kısmen de teknik alanında 
kaydedilen yenilikçi gelişmeler ve güncel sanat sera-
mikteki bu ilerici süreci desteklemiştir. Düzenlenen bir-
çok ulusal ve uluslararası sempozyum ve çalıştay ile 
çağdaş seramik adına yeni eğilimlerin uygulamalı pay-
laşımı ve aktarımı sağlanmaktadır. Her sanatçı kendi 
özgün stilini yansıtacak şekilde bu yeni pişirim ve şekil-
lendirme tekniklerine yaklaşmaktadır. 

Sanatın tekrar sorgulandığı, mesleki formasyonların 
tekrar güncellendiği günümüzde yeni yol ayrımlarının 
geleceğin seramik sanatçılarına neler getireceğini bu-
günden söylemek çok zor. Ancak kesin olan doğası 
gereği toprağa hakimiyet, şekillendirmenin olanakları 
seramik malzemenin daha uzun yıllar gündemde ola-
cağının delilidir. Üzerinde yaşadığımız coğrafyanın kül-
türel birikimi, birçok seramik sanatçısına esin kaynağı 
olmasının yanı sıra Cumhuriyet Dönemi ile birlikte se-
ramiğin devlet eğitim ve kalkınma politikalarında da yer 
almasında etken olduğu söylenebilir.
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Biyomalzemeler, insan vücudundaki organ ya da do-
kuların işlevlerini yerine getirmek veya desteklemek 
amacıyla kullanılan malzemelerdir. Metaller, seramikler, 
polimerler, kompozitler ve doğal malzemeler bu amaç-
la kullanılmaktadır [1]. Biyomalzemelerde en önem-
li özellik biyouyumluluktur. Biyouyumlu malzemeler, 
kendisini çevreleyen dokuların normal gelişimlerine ve 
değişimlerine engel olmayan, dokuda iltihaplanma gibi 
istenmeyen tepkiler oluşturmayan malzemelerdir [2]. 

Savaşlar, trafik kazaları, yaşlanmaya bağlı doku bo-
zulmaları nedeniyle dünya nüfusunun yaklaşık % 10’u 
çeşitli kemik hasarlarına sahiptir. Buna paralel olarak, 
dünya genelinde 2008 yılında 25.6 milyar dolar olan 
biyomalzeme pazarının, 2015 yılında 64.7 milyar do-
lara yükselmesi beklenmektedir. Ortopedik ve dental 
uygulamalar toplam biyomalzeme pazarının yaklaşık 
% 55’ini oluşturmaktadır. Ortopedik ürünlerin 2002 yı-
lında dünya pazarındaki yeri 14 milyar dolardır ve her yıl 
ortalama % 9 oranında genişlemektedir [3]. 

Ortopedik ve dental uygulamalarda en çok kullanılan 
malzemeler seramiklerdir. Vücutta sert dokuların (ke-
mik) restorasyonu ve rekonstrüksiyonu amacıyla kul-
lanılmaktadırlar. Vücutta kullanılan biyoseramikler tek 
kristalli (α-alüminyum oksit), çok kristalli (alüminyum 
oksit, zirkonyum oksit, hidroksiapatit), cam (Bioglass®), 
cam-seramik (A/W cam-seramikleri, işlenebilir cam-
seramikler) veya kompozit (polietilen-hidroksiapatit) 
yapısında olabilir.  

En önemli kriter, vücuda yerleştirildiğinde bozunma 
ürünlerinin toksik etki yaratarak dokuyu öldürmemesi-
dir. Bu nedenle sert doku uygulamalarında kullanılan 
seramikler ile seramik malzemeyi çevreleyen doku ara-
sındaki olayların iyi bir şekilde tanınması ve tanımlan-
ması önemlidir. İmplant-doku etkileşimine göre vücutta 
kullanılan seramikleri, biyoinert, biyoaktif ve biyobozu-
nur olmak üzere üç grupta incelemek mümkündür. 

Biyoinert malzemelerin doku ile etkileşimleri mekânik 
bağlanma ile gerçekleşmektedir. Biyoinert malzeme ile 
doku, doku yapısını değiştirmeden, diğer bir ifadeyle 
kimyasal bir reaksiyon gerçekleştirmeden bir arada 
bulunmaktadır. Alüminyum oksit (Al2O3) ve zirkonyum 
oksit (ZrO2) en önemli biyoinert seramiklerdir [1,4,5]. 

Biyoaktif seramiklerin en önemli karakteristik özelliği 
ise implant yüzeyinin yüzey aktif reaksiyonlar ile doku-
ya bağlanmasıdır. Hidroksitapatit (HA, Ca10(PO4)6(OH)2, 
biyocam (45S5 Bioglass®), biyocam-seramikler (apatit/
wollastonit, işlenebilir cam-seramikler) biyoaktif özellik 
gösteren malzemelerdir [1,5]. 

Biyobozunur seramikler ise biyolojik olarak bozunarak 
zamanla doku ile yer değiştirirler. Kemikte kırığın veya 
hasarın oluşturduğu boşluğa implant yerleştirildiğinde 
orijinal doku ile implant arasında biyoaktif bir ara yüzey 
oluşur. Oluşan bu ara yüzey zamanla değişir ve bu de-
ğişim yeterince hızlı gerçekleştiğinde implant çözünür 
veya biyolojik olarak bozunur ve doku ile yer değiştirir. 
Trikalsiyum fosfat (TCP, Ca3(PO4)2) ve bazı biyocamlar 
bu grupta yer almaktadır [1,5]. 

Alüminyum Oksit (Al2O3) ve Zirkonyum Oksit 
(ZrO2) Esaslı Seramikler

Alüminyum oksit esaslı yapısal seramiklerin tıbbi alan-
da uygulamaları son kırk yıldır üzerinde çalışılmakta 
olan bir konudur. Genel olarak basma yükleri altında 
üstün mekânik dayanımlar göstermesi ve vücut şartla-
rında inert kalarak yaşayan kısımlarla herhangi bir kim-

yasal etkileşime girmemesi 
nedeniyle, günümüzde 
alüminyum oksit, kalça ve 
diz implantlarında kemiğin 
yerine ve ağızda dişin yerini 
alabilecek şekilde kullanıla-
bilmektedir [1,5]. Şekil 1 ve 
2’de biyoinert seramiklerin 
ortopedik ve dental uygula-
ma örnekleri verilmiştir .  

Şekil 1: Al2O3 ve ZrO2 biyoinert seramiklerinin ortopedik uygulama  [6].

Al2O3 diz implantı (Kyocera)

Al2O3YSZ

Vitox® ve Zyranox®
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Kalça ekleminin iki parçası mevcuttur. Şekil 3’te gö-
rüldüğü gibi, birinci parça uyluk kemiğinin girdiği ase-
tabulum, diğer parça ise uyluk kemiğinin uç kısmını 
oluşturan femur boynudur. Kalça protezi veya implantı 
uygulaması esnasında bu iki eklem çıkarılarak protez 
yerleştirilir. Kalça protezi temel olarak üç parçadan 
oluşmaktadır. Bunlar sırasıyla femur kemiğine giren 
şaft, şafta bağlanan baş (top) ve kalça kemiğine adap-
te edilen soket kısmıdır.

Kalça kemiklerinden olan femur başının Al2O3 esaslı 
seramiklerden yapılma protezlerle değiştirilmesi gü-
nümüzde uygulanan bir işlemdir. Geleneksel olarak 
metalik malzemelerin ya da polietilenin kullanıldığı bu 
uygulamada karşılaşılan aşınma problemi, Al2O3’ten 
yapılma top (femoral head) ve yuva (acetabular cup) 
kısımları kullanılarak minimuma indirilmiştir. Al2O3 se-
ramikleri mükemmel biyouyumluluk ve aşınma diren-
ci göstermesine rağmen düşük eğme mukavemetine 
(500 MPa) ve kırılma tokluğuna (~4 MPa∙m1/2) sahiptir. 
Bu sebeple, Al2O3’ten yapılan femur başı protezlerin 
çapı 32 mm ile sınırlıdır [1,10]. 

Zirkonyum oksit (ZrO2) vücut ortamında inerttir ve ZrO2 
seramikler Al2O3 seramiklerinden daha yüksek kırılma 
tokluğu (7-8 MPa∙m1/2)  ve eğme mukavemetine (800-
1000 MPa) ve daha düşük elastisite modülüne (150 
GPa) sahiptir. Biyomalzeme olarak, itriyum oksit (Y2O3) 
ile stabilize edilmiş zirkonya (YSZ) ve magnezyum ok-
sit (MgO) ile kısmi olarak stabilize edilen zirkonya (Mg-
PZS) kullanılmaktadır. Zirkonyum oksit esaslı seramik-
ler, femur protezlerinde başarıyla kullanılmakta, ancak 
uygulamalarında üç önemli problemle karşılaşılmakta-
dır. Bu problemler vücut sıvısında mukavemet değerle-
rinin zamanla azalması, aşınma problemi ve potansiyel 
radyoaktivite (alfa ve gama) olarak özetlenebilir [1]. 

Biyoaktif Camlar ve Cam-Seramikler

Biyoaktif camların karakteristik özelliği, implant yüze-
yinin, yüzey aktif reaksiyonlar ile dokuya veya kemiğe 
bağlanmasıdır. Bu özellik sayesinde biyoaktif camlar 
çevre sert dokuya ve bazı hallerde yumuşak dokuya, 
oluşan hidroksikarbonaapatit (HCA) tabakası ile kim-
yasal olarak bağlanabilmektedir. Biyoaktif camlar, vü-
cuttaki enzimatik faaliyetleri, vasküler yapı oluşumunu 
desteklemekte, kemik dokusundaki hücrelerin farklı-
laşmasına yardımcı olmakta ve kemik doku ile bağlan-
maktadırlar [1,11]. 

(b)

Şekil 2. Al2O3 ve ZrO2 biyoinert seramiklerinin dental uygulama 
örnekleri [7].

Şekil 3 (a) Kalça ekleminin parçaları [8], (b) Kalça protezinin şematik 
gösterimi [9].
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45S5 Bioglass® ismi ile bilinen ilk biyoaktif cam 
bileşimi 1960’lı yılların sonunda, L.L. Hench tara-
fından geliştirilmiştir. Bu cam bileşimi (% ağ) % 45 
SiO2, % 24,5 Na2O ve CaO ve % 6 P2O5 içermektedir. 
Kemiğe bağlanma özellikleri çok iyi olmasına rağmen, 
düşük mekânik özellikleri (eğme mukavemeti 40-60 
MPa) nedeniyle vücutta yük taşıyan uygulamalarda 
kullanımları sınırlıdır. Kafatası ve orta kulak uygulamala-
rında kullanılabilmektedirler.  Ayrıca yapılan araştırma-
lar, biyoaktif cam bileşimlerinin çürük yapıcı patojenler  
üzerinde önemli bir antimikrobiyal etkiye sahip olduğu-
nu göstermiştir. Bu nedenle dental uygulamalarda da 
tercih edilen bir malzeme grubudur [1,12].  

Cam bileşimlerine kontrollü çekirdeklenme ve krista-
lizasyon ısıl işlemlerinin uygulanması ile cam-seramik 
yapısının oluşturulması mümkündür. Böylelikle yapı 
içerisinde istenilen fazlar oluşturularak malzeme özel-
likleri kontrol edilebilmektedir. Biyocam-seramikler 
doğa bilimleri ve tıp alanında yeni araştırma alanları 
açmıştır. Çok değişik özellik varyasyonlarının geliştiri-
lebilmesinden dolayı, tıpta kullanılan biyocam-seramik-
ler, diğer geleneksel implant malzemelere göre büyük 
avantajlara sahiptir. Ayrıca biyocam-seramikler, yüksek 
apatit içeriğinden dolayı kemik yapısına çok yakındırlar. 
Günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan biyocam-
seramikler apatit-wollastonit (A/W) cam-seramikleri ve 
işlenebilir cam-seramiklerdir (BIOVeRIT I, II, III, Dicor®). 
Bu malzemeler omurgaya ait kemiklerde (Şekil 4), orta 
kulak (Şekil 5.a), gırtlak, burun, göz, bütün kafatasında 
kullanılmasının yanı sıra kol, bacak, eklem, diş kökü ve 
diş yapısı (Şekil 5.b) olarak da kullanılabilmektedirler.

Şekil 4. Omurgaya ait kemikler yerine kullanılan cam-seramikler (BIOVeRIT I®).

Şekil 5. (a) Orta kulak implantı olarak (BIOVeRIT II®) ve (b) dental uygu-
lamalarda kullanılan cam-seramikler (Dicor®).

Şekil 6. (a) Laboratuvar ortamında işlenebilirlik testi uygulanmış cam-
seramik, (b) yapay vücut sıvısı içerisinde 14 gün bekletilmiş, (c) yapay 
vücut sıvısı içerisinde 28 gün bekletilmiş biyoaktif özellik gösteren 
cam-seramik numunelere ait mikroyapı görüntüleri [13,14]. 

HCA

Cam-seramik 
Yüzeyi

HCA

(a)

(b)

(c)

Cam Seramik Yüzeyi
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İşlenebilir cam-seramikler metallere uygulanan delme, 
kesme, tel haline getirme işlemleri ile şekillendirilebilen 
malzemeler olarak tanımlanırlar. İşlenebilirlik özelliği, 
bileşimlerinde hacimce en az 2/3 oranında mika (K/
NaMg3AlSi3O10F2)  fazının çöktürülmesi ile sağlanmak-
tadır. Kontrollü kristalizasyon ısıl işlemleri ile mika fazı-
nın yanı sıra yapı içerisinde biyoaktif özellik gösteren 
apatit esaslı (florapatit: Ca10(PO4)6F2) fazların oluşturul-
ması ile yüksek biyouyumluluk ve biyoaktivite özelliği 
gösteren implant malzemelerin oluşturulması müm-
kündür [1]. Şekil 6’da, Göller ve arkadaşları tarafından 
üretilmiş potasyum mikası ve florapatit içeren işlenebilir 
cam-seramik örneği görülmektedir. İşlenebirlik testi, 
elmas uçlu matkap ile 3 dk’da, su soğutmalı ortamda 
gerçekleştirilmiştir. Yapay vücut sıvısı (SBF) içerisinde 
gerçekleştirilen biyoaktivite testleri sonucunda, cam-
seramiklerin yapısında bulunan florapatit nedeniyle 
kemiğe bağlanma özelliği gösterdiği belirlenmiştir. Şe-
kil 6 (b) ve (c)’de verilen taramalı elektron mikroskobu 
(SEM) görüntülerinde, 14 gün sonunda cam-seramik 
yüzeyinin yaklaşık 0,5 µm, 28 gün sonunda ise 5 µm 
kalınlıkta hidroksikarbonaapatit tabakası ile kaplandığı 
belirlenmiştir [13,14]. 

Hidroksiapatit (HA) Esaslı Seramikler

Hidroksiapatit (HA), klinik uygulamalarda yaygın ola-
rak kullanılan, biyoaktif, kemik dokusunun inorganik 
yapısını oluşturan kalsiyum fosfat (CaPO4) esaslı bir 
seramik olup, biyouyumluluğu nedeniyle yapay kemik 
olarak çeşitli protezlerin yapımında, kemik hasarlarının 
onarımında ve metalik biyomalzemelerin kaplanmasın-
da yaygın olarak kulanılmaktadır [1,3]. Hidroksiapatit 
sahip olduğu mükemmel biyouyumluluk özelliği nede-
niyle sert dokularla direkt kimyasal bağ kurma yetene-
ğine sahiptir. HA partiküllerinin kemiğe yerleştirilmesini 
takip eden 4-8 hafta arasında yeni doku oluşumu şe-
killenir [1,5]. 

Hidroksiapatit, vücutta kemik dolgu malzemesi olarak 
ve oküler implant (Şekil 7) uygulamalarında kullanıl-
maktadır. Oküler implant uygulamalarında, implantın 
göz boşluğuna tutunmasının sağlanabilmesi için poroz 
HA kullanımı tercih edilmektedir. Bazı metalik vidaların 
HA ile kaplanması sonucu vidaların zamanla gevşeme 
riskleri azaltılmakta ve kemiğe daha iyi bağlanma özel-
liklerine sahip olmaları sağlanmaktadır. Bunların dışın-
da HA, plastik cerrahide, yanak, alt ve üst çene, burun, 
alın gibi yüz bölgesine ait kısımların şekillendirilmesinde 
kullanılmaktadır [1,4,5]. 

Şekil 7. HA’nın oküler implant uygulaması [15].
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Prehistorik Çağ’da Anadolu topraklarında yaşayan topluluklar gündelik hayatta 
ihtiyaç duydukları kapları ilk olarak ahşap, saz ve taş gibi malzemelerden yap-
mışlardır. Toprak ve suyu karıştırarak çamur haline getirip elde biçimlendirdikten 
sonra ateşte pişirerek, suya ve ateşe karşı dayanıklı çömlek yapımı MÖ 8. binin 
sonlarında keşfedilmiştir. Bu buluş yazının keşfedilmesi kadar önemli olmasa da 
tüm insanların yaşamında birçok kolaylıklar sağlamıştır. Kil; pişirme, servis, de-
polama, oyuncak, heykel, takı, çatı kiremidi, kandil, künk ve yazı yazma gibi pek 
çok amaç için kullanılmıştır. 

Seramiğin günlük yaşamın vazgeçilmez eşyası olması arkeolojik sitlerde yoğun 
ele geçmesinin başlıca nedenidir.  Ayrıca seramiğin ana malzemesi olan kilin her 
yerde var olması, kırılan seramik parçaların yeniden kullanılmaması ve pişirilmiş 
seramiklerin doğa şartlarına karşı dayanaklı olması, bunun diğer bir nedenidir. 
Arkeolojik kazı çalışmalarında kuşkusuz seramikler dışında mimari kalıntılar, me-
tal, taş, cam, ahşap ve kemikten yapılmış eserler de ele geçmektedir. Sıralanan 
buluntuların, seramiklerle karşılaştırılamayacak kadar az olmaları, bir kısmının, 
tabiat şartlarına bağlı olarak yok olması veya insanlar tarafından başka bir amaç 
için kullanılmaları yüzünden günümüze ulaşma yüzdeleri de oldukça düşüktür. 
Örneğin bir binanın yıkılarak taşlarının başka bir yapıda kullanılması, mermer hey-
kel ve mimari blokların fırınlarda yakılarak kirece dönüştürülmesi ve metal eserle-
rin eritilerek yeni ihtiyaçlar için kullanılması gibi. 

Kazılarda ele geçen seramik parçaları eski yaşam alanlarının tarihleri hakkında 
bizlere değerli bilgiler sunar. Çömlekler üretim tekniği, biçim, bezeme ve kil özel-
likleri bakımından çıplak bir gözle yakından incelendiğinde farklılıklar görülebil-
mektedir. Seramik konusunda uzman kişiler Kalkolitik Çağ, Bronz Çağı, Hitit, Mi-
ken, Frig ve Urartu seramiğini birbirlerinden kolaylıkla ayırabilmektedir. Kazılarda 
bulunan çanak çömlekler yardımı ile arkeolojik yerleşmelerde iskân tarihleri -ne 
zaman başlayıp ne kadar sürdüğü- yaşam şartları, göçler, felaketler ve toplumla-
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Fen-Edebiyat Fakültesi
Arkeoloji Bölümü

Arkeolojik 
Kazılarda 

Ele Geçen 
Seramikler:
Kronoloji ve 

Sosyal Yaşamın 
Aydınlatılması

Kırmızı figürlü vazo 
üzerinde tanrıya kurban 

kesme sahnesi



Neolitik Çağ, Çatalhöyük.

Roma Çağı duvar resmi, cam vazolar (Pompei)

Bir vazo üzerinde ressam Eksekias’ın imzası.

Roma Çağı duvar resmi, metal vazolar (Pompei)

Bronz Çağı, Hitit seramiği.Kalkolitik Çağ, Hacılar.

Kırmızı figürlü vazo üzerindeki çömlekçi atölyesi betimlemesi.
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rın ilişkileri hakkında bilgiler elde edilebilmektedir. Çöm-
lekçilerin vazo formlarını oluştururken daha pahalı olan 
metal ve camdan yapılmış kapları taklit etmelerine her 
dönemde rastlanır. Arkeolojik kazı çalışmalarında daha 
az olmakla birlikte demir, bronz, gümüş, altın ve cam-
dan üretilmiş vazolar da bulunmaktadır. Pahalı kapların 
gündelik yaşamda kullanım şeklini Roma Devri duvar 
resimlerinde görmek mümkündür.  

Günümüzde kullanılan seramik/keramik kelimesinin 
kökeni de Yunancadır. Seramik/keramik kelimesi Di-
onysos ile Ariadne’nin oğlu olan ve çömlekçiliği keş-
feden Keramos’tan  (keramos=kil) gelmektedir. Bu 
yüzden Antik Çağ’da Atina’daki seramik üretim atölye-
sinin olduğu bölge, Kerameikos (çömlekçiler mahalle-
si) olarak isimlendirilmiştir. Yunanlı çömlekçilerin siyah 
ve kırmızı figür tekniğinde süsledikleri özgün formlar-
daki vazolarını, başka bir seramik türü ile kıyaslamak 
mümkün değildir. Birçok Yunan vazosunun kullanım 
amacı ile ismi arasında doğrudan bir ilişki vardır. Örne-
ğin Hydria (su) su taşıma testisi, Kalathos (sepet)  yün 
sepeti, Krater (karıştırmak) su ile şarabı karıştırma kabı 
ve Oinochoe (şarap ve dökmek) şarap servis kabı gibi.  
Bunun dışında vazoların üzerindeki resimler de kap-
ların kullanımları hakkında değerli bilgiler sunmaktadır. 

Atina’da MÖ 6. yüzyılda üretilen ve geniş bir bölge-
ye yayılan vazolar, siyah figür tekniğinde süslenmiştir. 
MÖ 530/25 yılında ressamlara birçok kolaylık sağla-
yan kırmızı figür tekniği ortaya çıkmıştır. Yunan vazo-
larında, bu iki tekniğin yanında ‘beyaz zemin tekniği’ 
adı verilen bir başka boyama tekniği de bilinmektedir. 
Bu teknikte süslenen vazolar genellikle mezar hediyesi 
olarak kullanılmıştır. Bu üç teknikte üretilen vazoların 
Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında oldukça revaçta oldu-
ğu arkeolojik kazılarla ortaya konmuştur. Bazı çömlekçi 
ve ressamlar, vazolar üzerine isimlerini yazmışlar; baş-
ka bir ifade ile imzalarını atmışlardır. Vazolar üzerinde-
ki imzalar sayesinde bir vazonun kim tarafında çarkta 
şekillendirildiği ve kim tarafında süslendiği bilinmek-
tedir. Çömlekçiler isimlerinin önüne epoisen (yaptı),  
ressamlar ise egraphsen (çizdi, boyadı)  yazmışlardır. 
Böylece vazoları üreten çömlekçi atölyeleri tespit edi-
lebilmektedir. Üzerlerinde imza bulunmayan vazoların 
ressamı ise figürlerin çiziliş üslubundan yola çıkılarak 
belirlenebilmektedir. Yunan vazoları üzerindeki Amasis 
(Mısır) ve Lydos (Lidya) gibi Yunanca olmayan isimler 
göçmen ustaların Yunanistan’daki atölyelerde faaliyet 
gösterdiklerini akla getirmektedir. 

Frig seramiği.

Ressam Kleitias ve çömlekçi Ergotimos’un birlikte 
ürettikleri Volütlü Krater (François Vazosu). Bütün 
figürlerin yanına adları yazılmıştır.

Siyah figürlü vazo üzerindeki düğün sahnesi.

Miken Seramiği. Urartu Seramiği.
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Antik yazarların aktardığı tanrı ve tanrıçalar ve bunla-
ra ait efsaneler seramikler üzerinde tüm detayları ile 
gözler önüne serilmektedir. Bazı ressamlar figürleri çiz-
mekle yetinmeyip, yanlarına adlarını yazarak, bunların 
kimler olduğu hakkında bilgiler vermektedir. Bir gelinin 
damat evine meşaleler ile getirilmesi, bir çocuğun ba-
bası tarafından salıncakta sallanması, çeşmede su dol-
duran kadınlar, spor karşılaşmaları, savaşlar ve cenaze 
merasimleri gibi daha pek çok konu vazo ressamları 
tarafından ele alınmıştır. 

Bu sayede vazoların üretildiği dönemlerdeki gelenek ve 
görenekleri -kadın, erkek ve çocukların kıyafetleri, saç 
modelleri ve takıları gibi- hakkında detaylı bilgiler elde 
edilebilmektedir. Arkeolojik kazılarda ortaya çıkan obje-
ler ve mekânların yorumlanmasında antik kaynakların 
yanında vazo resimlerinin de katkısı oldukça fazladır. 

Antik Çağ’da en ucuz yazı malzemesi kırılmış siyah 
astarlı vazo parçalarıdır. Bu nedenle Atina agorasında 

(pazar yeri) yapılan halk mahkemesinde binlerce kişi, 
oylarını kırık seramikler üzerine yazarak kullanmışlardır. 
Atina agorasındaki kazılarda bulunan, mahkemelerde 
kullanılan çömlek parçaları üzerinde Atina’nın sürgün 
edilen ünlü yöneticilerinin isimleri vardır. Tanrıça Athena 
adına yapılan şenliklerde birincilere verilen amphorala-
rın birçoğunda görevdeki archonun (en yüksek memur) 
adı yazılmıştır. Vazo parçaları veya kaplar üzerindeki bu 
tür yazıtlar, tarihi olayların aydınlatılmasına katkı sağla-
maktadır. 

Biçimleri, boyama teknikleri, üzerlerindeki süsleme ve 
yazıtları ile Antik Çağ kültürünü en iyi yansıtan figürlü 
vazoların üretimi MÖ 4. yüzyılda giderek azalır ve Hele-
nistik Çağ’da ortadan kalkar. Bu çağda teknik, biçim ve 
süsleme yönünden yeni tür seramikler üretilmeye baş-
lanır. Siyah veya beyaz astar üzerine yapılan süsleme-
de ağırlıklı olarak bitkisel bezekler kullanılır. Seri üretim 
için kalıp kullanılmaya başlanır. Kalıplarda üretilen vazo-
larda kabartma figür ve bitkisel dekorasyon göze çar-

Siyah figürlü vazo üzerinde çeşmedeki kadınlar betimlemesi. Panathenaia amphorası üzerindeki boks mücadelesi.

Beyaz zeminli vazo üzerinde ölü-
yü taşıyan Thanatos (ölüm) ve 
Hypnos (uyku)

Helenistik Devir, kase (kalıp yapımı).Helenistik Devir, amphora (batı yamacı).
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par. Megara kâseleri bu çağın en tipik vazo grubudur. 
Form ve süsleme repertuvarı aynı olsa de her atölyenin 
kullandığı kil, kompozisyon ve astar rengi birbirlerinden 
farklıdır. Bu sayede seramiklerin hangi kentte üretildiği 
tespit edilebilmektedir. Örneğin Pergamon ve Tarsus, 
Helenistik Çağ’ın önemli üretim merkezleridir. Helenis-
tik Çağ’da mutfak kapları dışında sıvı ve kuru gıdaların 
taşınmasında kullanılan ticari amphoraların üretiminde 
ciddi bir artış görülür. Şarap ticaretinde kullanılan amp-
hora kulplarının üreticileri tarafından damgalanması bu 
devirde başlar. Birçok antik kentte ele geçen binlerce 
ticari amphoranın Rhodos, Knidos, Chios, Kos ve Sa-
mos gibi merkezlere ait olduğu görülmüştür. 

Roma Dönemi’ne gelindiğinde önceki devirde ortaya 
çıkan kalıp yapımı kırmızı astarlı seramik grubu (terra 
sigillata) bu devrin en yaygın kap grubu olur. Bu dö-
nemde siyah ve beyaz astar üzerine yapılan süsleme 
tekniği ortadan kalkar, ancak kabartmalı seramiklerin 
üretimi yaygınlaşır. Ticari amphoraların biçimleri değişir 

ve kulpları damgalama işleminden vazgeçilir. 

Arkeolojik kazılarda ele geçen seramiklerin kil özellikle-
ri, üretim teknikleri, süslemeleri ve biçimleri ile belirli bir 
dönem özelliği gösterdiği yukarıdaki kısa bilgilerden de 
anlaşılmaktadır. Seramiğin üretilmeye başlanmasından 
itibaren biçimde, süslemede, fırınlamada ve kullanılan 
kilde, sürekli bir değişim söz konusudur. Arkeolojik ka-
zılarda ele geçen buluntular içerisinde en büyük küme-
yi oluşturan seramikler, antik iskân alanlarının kronoloji-
sinin oluşturulmasında arkeologlara çok değerli bilgiler 
sunmaktadır. 

Arkeolojik kazı ve yüzey araştırmalarında bulunan ça-
nak çömlek parçaları, eski toplumların kültürleri, tica-
ri faaliyetleri, göçleri, ilişkileri veya yaşanan felaketler 
hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlayan temel mater-
yallerdir. Eski Çağ’ın insanları, yaşamlarının bir kanıtı 
olarak bizlere kilden yapılmış eşyalarını bırakmışlardır. 

Kırmızı figürlü vazo üzerinde Zeus’un boğa 
kılığına girerek Europa’yı kaçırma sahnesi.

Kırmızı figürlü oinochoe (yonca ağızlı testi) 
üzerinde aile betimlemesi.

Helenistik Devir kulplu kaseler (aplike tekniği). Roma Devri, kase (terra sigillata).
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Üretim yöntemleri ve teknolojilerinin gelişmesi, malzeme ile ilgili bilginin yaygınlaş-
ması ve üretimde globalleşmenin etkisi ile birlikte porselen sofra eşyaları geniş bir 
fiyat aralığı ve ürün çeşitliliği ile geniş bir kullanıcı kitlesine erişmiş ve sofra eşyası 
üretiminde vazgeçilmez bir malzeme haline gelmiştir. Bu sayede porselen sofra eş-
yaları saray sofralarından yola çıkıp günümüz orta sınıf Türk ailesinin evlerine ulaş-
mıştır. 

Günümüzde porselen sofra eşyaları sıradan alışveriş merkezlerindeki dekorasyon 
ve çeyiz mağazalarında, zücaciyelerde ve hatta semt pazarlarında satılmaktadır. 
Birer tüketim metası olmanın yanı sıra porselen sofra eşyaları sosyal pratiklerin ve 
günlük rutinlerin  gerçekleşmesine de aracılık etmektedir. Buradan yola çıkarak, bu 
çalışmanın amacı porselen sofra eşyalarının tüketimini tetikleyen ve satın almada 
karar vermeyi etkileyen faktörleri değerlendirmek ve satın alma ile satın alınan ürün-
lerin aracılık ettiği sosyal pratikler arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Kaynak olarak 
sofra eşyası üreticileri ve perakendecilerinin görsel ve yazılı basına verdiği reklamlar, 
çeşitli gazetelere verdiği röportajlar ile 15 kullanıcı ile satın alma tercihleri ve kullanım 
alışkanlıkları üzerine yapılan söyleşilerden elde edilen veriler kullanılmıştır. 

Tüketimi Tetikleyen Faktörler

Bir metanın tüketimini tetikleyen faktörler, araştırmacılar tarafından pek çok farklı 
şekillerde açıklanmaktadır. Yeniye duyulan istek (Campbell, 1992), sosyal kıyaslama 
(Shove ve Warde, 2001), öz kimlik oluşturma (Ingram, Shove ve Watson, 2001) ve 
uydurma/iyileştirme bunlardan bazılarıdır. 

Campbell’e göre talebi yaratan en önemli faktörlerden biri yeniye karşı duyulan is-
tektir. Yeninin üç farklı tanımı göze çarpmaktadır: yeni yaratılmış olan, geliştirilmiş 
veya inovatif olan ve son olarak alışılmadık olan. Bunlardan ilki eskimiş ve bıkkınlık 
yaratmış olanın yerine yenisini koymakla ilişkilendirilebilir. İkincisi ise ekstra fonksi-
yonellik elde edebilmek için satın almayla ilişkilidir. Sonuncusu, alışılmadık olana 
duyulan istekle açıklanabilir (1992). 

Shove ve Warde’ye göre düşük statülü sosyal sınıflar yüksek statülü sosyal sınıfı 
taklit etmeye meyillidir. Talep öykünülen sosyal sınıfla aynı mala sahip olana dek 
devam eder. Yüksek statülü sosyal sınıf ise farklı olmak adına sürekli yeni nesnele-
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rin arayışı içindedir (2001). Bu kavram bir 
komşu veya arkadaş ile rekabet etmek 
şeklinde değerlendirilebilir ve  “Ayşe Ha-
nımların yemek takımı”na olan talebi açık-
lamakta kullanılabilir.  

Birçokları tarafından benimsenmiş ve ol-
dukça yaygın olan diğer bir anlayış ise 
objelerin anlam taşıyan ifade araçları ol-
duğu, objelerin ve taşıdıkları anlamların 
öz kimlik yaratmada rol oynadığı şeklin-
dedir (Bourdieu, 1984; Douglas and Is-
herwood, 1996; Ingram, Shove and Wat-
son, 2007).

Mccracken tarafından ortaya atılan ve Di-
derot etkisi olarak adlandırılan teori ise bir 
objenin ediniminin başka objelere karşı 
talep doğuracağı şeklindedir. Örnek ver-
mek gerekirse; yeni bir yemek masası al-
manın, onunla uyacak bir yemek takımı-
nın ve bu yemek takımı ile uyumlu masa 
örtüsü, çatal-bıçak takımı, peçeteler ve 
sofra aksesuarlarının edinimini tetiklemesi 
şeklinde açıklanabilir (1988). 

Türkiye’de porselen sofra eşyasına duyu-
lan talep göz önüne alındığında ise evlilik 
ve ev hediyesi verme kavramlarının ya-
rattığı talep göz ardı edilemez. Türkiye’de 
yalnızca porselen sofra eşyaları ve yemek 
takımları değil birçok eşyanın satın alın-
ması evlilikle doğrudan ilişkilidir. İnsanlar 
birtakım eşyalara bekâr olduklarında ih-
tiyaç duymazken evlenince bu eşyalara 
bir karşı talep doğmakta ve evli çiftin bu 
eşyalara sahip olmaması fikri ise toplum 
tarafından yadırganmaktadır. 

Porselen yemek takımları kadının çeyizi-
nin önemli bir parçasını oluşturmaktadır 
ve bu eşyaları yeni eve getirmek kadının 
görevidir. Yetmişlerde Türkiye’de sosyal 
yaşamı anlattığı kitabında Tunç çeyizi 
şöyle tarif eder: 

“Genel olarak kumaş veya dantel olan 
her şey ile mutfakta kullanılacak küçük 
eşya ve evi süsleyecek olan parçalar çe-
yizi oluştururdu. … Porselen yemek ta-
kımları, iyi cins çatal bıçaklar, bardaklar, 
kadehler, tencereler, mutfakta kullanıla-
cak diğer malzemeler de iyi bir çeyizin 
parçalarıydılar.” (Tunç, 2005)

Bugün çeyizin içeriği ve çift arasındaki 
dağılımı az çok değişmekle birlikte sofra 
eşyasının kadın çeyizinin bir parçası ol-
duğu ve porselen yemek takımının bunun 
olmazsa olmazı olduğu kanısı devam et-
mektedir. Dolayısı ile evlilik ve çeyiz ha-
zırlıkları bu ürünlerin satın alınmasında en 
önemli sebeplerdendir. Porselen yemek 
takımı genellikle misafir ağırlamada kulla-
nıldığı için bu takıma cam, seramik veya 
porselenden daha az parçalı günlük bir 
takım eşlik eder.

Yeni evlenen çiftleri veya yeni eve taşınan 
aileleri ziyarete giderken hediye almak ise 
tüm ülkede uygulanan bir gelenektir. Bu 
hediyeler genellikle standard olup çoğun-
lukla küçük elektrikli ev aletleri, salon bit-
kileri veya sofra eşyasından ibarettir. He-
diye verme geleneklerinin porselen sofra 
eşyası tüketiminde önemli bir tetikleyici 
olduğu açıktır. Hediye etme amacıyla sa-
tın alınan porselen sofra eşyaları genel-
likle kahve ve çay fincanı, çeşitli boyda 
tabak, salata kâsesi, şekerlik ve çeşitli 
servis ekipmanını kapsamaktadır (Tunç, 
2005). 

Karar Vermede Rol Oynayan Faktörler

Porselen sofra eşyalarının satın alınması 
esnasında karar vermede rol oynayan 
temel faktörler, yazılı ve görsel medyada 
yer alan reklamlar, kullanıcının belirlediği 
kullanıma yönelik kriterler ve ürünlerin fi-
yatı ve müşteriye sunulan avantajlı çeyiz 
paketleri olarak sıralanabilir.

İlk olarak reklamlara bakıldığında; reklam-
ların tüm bileşenleri ile temel işlevi tüketi-
cilere bir şeyler satmak olan tanımlanabilir 
bir biçim olduğu söylenebilir (Batı, 2007). 
Bu basit işlev dahi açık olarak tanımlana-
bilen bir anlam sürecini kapsamaktadır. 
Reklamlar ürünün yalnızca doğasında 
olan özelliklerle değil aynı zamanda bu 
özelliklerin insanlara ne anlam ifade etti-
ği ile ilgilidir (Williamson, 1984). İnsanlar 
kendilerinin tükettikleri ürünlerle tanımlar-
lar. Bu anlayış doğrultusunda reklamlar 
belli ürünler ile belli kullanıcılar arasında 
bağlar kurar ve bir yaşam tarzını tüketi-
cilere sunar.
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Türkiye’de televizyonlarda yayınlanan 
porselen sofra eşyası reklamlarıyla ilgili 
en çok dikkati çeken nokta bu reklam-
ların özellikle kadınlar tarafından ilgi ile 
izlenen dizilerle özdeşleşmiş olmasıdır. 

“Biz genelde kadınlara satış yapıyoruz. 
Kadın programlara yöneldik. ... En çok 
reyting alan dizilerin sponsoruyuz. Ba-
şında biz de bilmiyorduk bu dizilerin 
tutacağını. ... Popüler hale gelmeden 
önce biz sponsor olduk. Aile dizisi 
sponsor olduğumuz diziler. Devamlılık 
sağlayan diziler bunlar. Sponsorluk da 
devamlılık istiyor.” (Karaca, 2010)

Dizilere sponsor olmanın getirdiği ba-
şarıda en önemli nokta, kadınlarla 
doğrudan iletişim kurulabilecek orta-
mın yaratılmasıdır. Dizilerin özellikle aile 
dizisi olması ise diğer bazı eşyalar gibi 
porselen yemek takımlarının da evlilik 
ve aile hayatıyla özdeşleşmiş olmasının 
bir göstergesidir. Bu sayede porselen 
yemek takımları, dizilerdeki yaşamları 
arzulayan ev kadınına, bir arzu nesnesi 
olarak sunulmakta ve tüketici tercihleri 
yönlendirilmektedir. Sponsor firmanın 
yılda 8.4 milyon adet satış yapıyor olma-
sı ve söyleşi yapılan katılımcıların en çok 
hatırladıkları reklamların bunlar olması, 
bu stratejinin başarısının kanıtı olarak 
kabul edilebilir.

Reklamların içeriğine bakıldığında ise 
çok parçalı yemek takımlarının yine 
bu takımı tamamlayacak parçalar ile 
bir arada, sofra düzeni içinde göste-
rildiği görülmektedir. Ayırt edici olarak 
dekor ön plana çıkmakta, hitap edilen 
kitle ve verilmek istenen imajla doğru 
orantılı olarak lüks, aristokrasi, asalet, 
kalite ve mükemmellik gibi kavramlara 
ya da doğrudan kadın imgesine gön-
derme yapıldığı dikkati çekmektedir. 
Lüks, aristokrasi, asalet, kalite ve mü-
kemmellik çağrışımı yapan ifadelere; 
prestige (prestij), goldenage (altınçağ), 
president(başkan), Paris antique (Pa-
ris antik) gibi ürün isimleri ile “şıklığın 
ve zerafetin sofrada buluşması”, “şık 

sofralar için olağanüstü kalite”, “sofra-
da mükemmellik”, gibi sloganlar örnek 
verilebilir. Kadın imgesi ile doğrudan 
ilişki kuran göndermelere ise monalisa, 
jasmin, rosalina, gentle flora, miranda, 
bridal, soprano gibi ürün isimlerinde ve 
“zarafette son nokta”, “unutulmaz gü-
zellik”, “her açıdan zevk ve güzellik” gibi 
ifadelerde rastlanmaktadır. 

Çok parçalı yemek takımlarının asalet, 
kalite ve mükemmellik gibi kavramlarla 
özdeşleştirilmesine karşılık, günlük ye-
mek takımlarının reklamları ve afişlerin-
de kullanılan ifadeler ise mutluluk, keyif, 
samimiyet gibi kavramlara gönderme 
yapmaktadır. 

Kullanım süreci düşünülerek yapılan ter-
cihlerde rol oynayan faktörleri anlamada 
ise kullanıcı ifadeleri bir perspektif oluş-
turmaktadır. Yapılan araştırmada kullanı-
cılardan yemek takımlarını tarif etmeleri 
istendiğinde takımın renk ve dekorunun 
ön plana çıktığı görülmektedir. 

“Yemek takımım kenarlarında küçük 
beyaz çiçek desenleri olan ve ortasın-
da yaldızı olan bir takım. ... günlük se-
tim daha renkli ve hareketli, üzerinde 
pembe çiçekler var.” (Kadriye, 30)

“Çok fazla desen ve abartı sevmiyo-
rum. Rölyefli bir yüzeyi var. Renksiz 
petek doku gibi... Yılan derisi gibi, ama 
yılanı çağrıştırmıyor. ... günlük takımım 
dümdüz, ama renkleri farklı. Kenarla-
rında da rölyefli çiçek desenleri var.” 
(Nuray,34)

“Sade, kırık beyaz, kenarında ince bir 
gül deseni var. ... Günlük takımım daha 
spor. İnce, beyaz, kenarında çok hafif 
ve renkli çiçek desenleri var” (Çiğdem, 28)

Kullanıcı ifadelerinin ön plana çıkardığı 
başka bir durum ise genellikle misafir 
ağırlama ve özel gün yemeklerinde kul-
lanılan takımların desenlerinin sade ve 
yalın olmasına, böylece modasının geç-
memesine dikkat edildiği, günlük takım-
larda ise daha güncel, renkli ve kolay 
tüketilebilir desenlerin tercih edildiğidir. 
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Satın alma esnasında karar vermeyi et-
kileyen bir diğer faktör ise porselen sofra 
eşyası üreten firmaların ve perakendecile-
rin sunduğu kampanya ve promosyonlar-
dır. Daha önce de belirtildiği gibi çeyiz ve 
evlilikle özdeşleşen bu ürün, mağazalarda 
çeyiz seti ve eko paket gibi kampanya-
lara dahil edilmekte ve yeni evlene çiftin 
ihtiyacı olan tencere seti, çatal bıçak seti, 
günlük yemek takımı, kahvaltı takımı, ka-
deh takımı gibi sofra eşyalarıyla birlikte 
satılmaktadır. Mağazada veya katalogda 
başka bir seti beğenen kadın fiyat avan-
tajından dolayı çeyiz setini tercih etmekte 
ve bu setteki yemek takımını satın almak-
tadır.

“Ben aslında başka bir takım beğenmiş-
tim, ama mağazada çeyiz kampanyası 
vardı ve çok avantajlıydı. Aynı anda bir-
çok ihtiyacımızı karşılayacağı için çeyiz 
setini aldım.” (Esra, 28)

Kullanım Objesi Olarak Porselen 
Sofra Eşyaları

Porselen yemek takımlarını sadece bir 
tüketim objesi olarak değerlendirmek ya 
da sadece sosyal ve kültürel anlamlarına 
odaklanmak bu nesnelerin sosyal pratik-
lerde ve günlük hayatta nasıl kullanıldığı ile 
ilgili fikir vermez (Ingram, Shove ve Wat-
son, 2007). Nesneler kullanılır ve insan-
lar bu nesneler vasıtası ile yaşarlar ve bu 
nesnelerin önemi günlük yaşam pratikle-
rine nasıl entegre edildiklerine bakılarak 
anlaşılabilir (Dant, 1992).

Kopytof’un belirttiği gibi nesnelerin, farklı 
kültürlerde farklı yaşam döngüleri vardır 
ve bu yaşam döngüleri içinde bulunduğu 
kültür ile ilgili ipuçlarını saklar (1989). Bu-
radan anlaşılacağı gibi porselen yemek ta-
kımlarının Türkiye’deki kullanımı ve günlük 
hayattaki yeri Avrupa veya Çin’dekinden 
farklı olacaktır. 

Porselen sofra eşyalarının Türkiye’deki 
kullanımına bakıldığında “misafire çıkar-
mak”, “takımın bozulması” ve sofraya 
özen göstermek” gibi kavramlar ortaya 
çıkmaktadır.

Yapılan araştırmadan çıkan sonuç, çeyiz-
lik çok parçalı porselen yemek takımları-
nın yalnızca misafirler için kullanıldığı ve 
evlerde ayrıca günlük bir yemek takımı 
bulunduğudur. Bu yaklaşım, hâlâ birçok 
evde sürmekte olan misafir odası anlayışı 
ile ilişkilendirilebilir. Söyleşi yapılan kulla-
nıcıların biri hariç hepsi porselen yemek 
takımlarını mutfakta değil, salonda büfe 
veya vitrinlerde saklamaktadır. Bu kul-
lanım biçimi, porselen yemek takımını, 
birlikte kullanıldığı tüm servis ekipmanı ile 
birlikte, mutfağın değil salonun ve dolayısı 
ile günlük yemek yeme ve mutfak aktivi-
telerinin değil misafir ağılama aktivitesinin 
bir parçası haline getirir. 

Kullanım sıklığı iki haftada birin üstüne 
çıkmamakla birlikte, kullanıcıların çoğu ta-
kımlarını en son ne zaman kullandıklarını 
hatırlamamaktadır. Takımların yaldızlı de-
korları nedeniyle günlük kullanıma uygun 
olmamaları da bu davranış biçimini des-
teklemektedir. 

Araştırmaya katılan kullanıcıların hepsinin 
ideal sofra düzeniyle ilgili farklı fikirleri olsa 
da hem fikir oldukları nokta sofradaki ta-
bakların takım halinde olması gerektiğidir. 
Herhangi bir yemek davetinde farklı ta-
kımların parçaları olan tabakların kullanı-
mını nasıl karşılayacakları sorulduğunda 
verilen yanıt hemen hemen aynıdır.

“Tabakların farklı farklı olması demektir ki 
ev sahibi gelen misafiri ya da bulunduğu 
ortamı çok önemsemiyor.” (Nuray, 34)

“Ev sahibi için özel olmadığımı, önem-
senmediğimi düşünürüm” (Aygün, 34)

Bu durum takımın bozulması endişesi ya-
rattığı için birçok ev kadını takımı kullan-
maktan kaçınmakta veya kolayca yedek 
parçasını bulabileceği kaliteli ve garantili 
takımları ya da IKEA ürünlerini tercih et-
mektedir.

Porselen sofra eşyalarının Türkiye’deki 
kullanımına ilişkin bir diğer kavram ise sof-
raya gösterilen özen ve sofradaki uyum-
dur. Geleneklerde misafire gösterilen say-
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gı büyük önem taşımakta ve kurulan sofraya ve ikram 
edilen yemeklere harcanan emek bunun bir gösterge-
si olarak kabul edilmektedir. Burada porselen yemek 
takımının masa örtüsü, peçete, çatal-bıçak takımı ve 
diğer servis ekipmanı ile bir araya gelerek taşıdığı an-
lam, misafire gösterilen özen, ev hanımının yetkinliği ve 
becerisi, ailenin görgüsü ve misafirperverliğidir. 

Sofra düzeni ve kullanılan araç gerecin kalitesinin bu 
denli önem kazanması ve yemeklerin lezzetinin önüne 
geçmesi kuşkusuz televizyonda yayınlanan ve olduk-
ça popüler bir program olan ‘Yemekteyiz’ yarışmasının 
bir sonucu olarak kabul edilebilir. Katılımcıların sofra 
düzeni, yemek ve misafirperverlik konularında yarıştığı 
programda sofralara gösterilen özen ve bu konuda ya-
rışmacılar tarafından yapılan ağır eleştiriler Türk ailesinin 
sofra düzenine bakışını etkilemiştir. 

Yemekteyiz programı ile ilgili fikirleri sorulan katılımcı-
lar, sürekli tartışmalara sahne olan yarışmanın iyi örnek 
olmadığı konusunda hemfikir olmalarına rağmen Türk 
ailesine sofra düzeni konusunda perspektif kazandırdı-
ğını düşünmekteler.

“Sürekli kavga edildiği için ben iyi örnek olduğunu 
düşünmüyorum. Ama sofra düzeni konusunda ben-
ce insanlara bilmedikleri bir sürü şey öğretti. En azın-
dan insanlar evlerinde davet sofrası hazırlarken bir 
kere daha düşünüyordur.” (Özge, 30) 

Sonuç

Bir tüketim metası, aynı zamanda da bir kullanım nes-
nesi olarak ele alınan porselen sofra eşyasının Türki-
ye’deki kullanımını tetikleyen faktörler arasında kimlik 
oluşturma, belirli bir sosyal statüye erişme ve yeniye 
duyulan istek dışındaki evlilik ve hediye verme gibi sos-
yal pratikler de yer almaktadır. Porselen sofra eşyaları 
kadın çeyizinin vazgeçilmez bir parçası olduğu gibi ev 
hediyesi kategorisinde de başı çeken eşyalar arasında 
yer almaktadır. 

Dizilerle özdeşleşen televizyon reklamları, prestij, asa-
let, kalite gibi kavramlara ve doğrudan kadın imgesi-
ne gönderme yapan ürün isimleri ve sloganları ile bu 
sayede yaratılan marka kimliklerinin tüketicinin ürünü 
satın alırken karar vermesine etki eden başlıca faktörler 
olduğu belirtilmiştir. Bunun yanı sıra dekorun başlıca 
ayırt edici özellik olduğundan ve günlük ve özel gün 
kullanımlarının dekor ile ilişkisinden söz edilmiştir. Çeyiz 
seti paketlerinin ve kampanyalı setlerin karar vermede 
oynadığı role de değinilmiştir. 

Tüm bunların yanı sıra porselen sofra eşyası bir kul-
lanım nesnesi olarak ele alınmış ve bu nesnenin orta 
sınıf şehirli Türk ailesinin gözünde ifade ettiklerinden 
söz edilmiştir. Son olarak bu nesnenin Türk kültürün-
deki kullanımına ilişkin kavramlara değinilerek porselen 
sofra eşyasının yalnızca tüketim objesi olarak ve tüke-
tim anında değil, aynı zamanda kullanımı ile de çeşitli 
anlamlara aracılık ettiği ortaya konmuştur. 
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Çan, en yaygın anlamıyla; “(...) genellikle metalden, ba-
zen de boynuz, tahta, cam ya da kilden yapılan, içinde-
ki bir dille ya da dıştan bir çekiç ya da tokmakla kenar 
ucuna vurulduğunda çınlayıcı bir ses çıkaran içi boş 
kap (...)”1 olarak tanımlanır. Çanlar; titreşim sayesinde 
tınlayan katı maddelerdir. 

Derin kökeni, estetiği ve kültürel anlamıyla çan, çok 
tanıdık bir ikondur. Çan, kökeni tarih öncesi zamanla-
ra dayanan, her çağda ve her uygarlıkta rastlanılan bir 
nesnedir. Pek çok çeşidi bulunan çan, kullanıldığı yere 
ve amaca uygun biçimler ve değişik isimler alır. Yapım 
teknikleri, materyal özellikleri, model ve ölçülendirme-
ler gibi pek çok ayrıntı bir araya gelerek çanın tınlayan 
bünyesini oluşturur.

Günümüze kadar çanlarla pek çok yerde karşılaşılır. 
Hayvanların boyunlarında asılı olanlardan işaret ve uya-
rı anlamında kullanılanlara, gemilerden saat kulelerine 
ve dini amaçla ritüellerde kullanılan çanlara kadar çok 
geniş ve yaygın bir biçimde görülür. Farklı sesler veren 
çanlardan oluşturulmuş çan takımları ile müzik de ya-
pılmaktadır.

Bu kadar yaygın bir biçimde kullanılmasına rağmen 
çanların kökeni İlkçağın buğusunda gizlidir. Bilinenler 
ise çanın kökeninin çok eskilere, çok Tanrılı dinler za-
manlarındaki toplumlara dayandığıdır. Çanların ilk ne 
zaman ve nerede ortaya çıktığı hakkında ortak bir fikir 
birliği sağlanamamışsa da birçok farklı coğrafyada eş 
zamanlı olarak kullanıldığı, yapılan arkeolojik kazılar ne-
ticesinde görülmüştür.

Tam olarak çanların ilk nerede ortaya çıktığı bilinmese 
de; tarih boyunca insanlar sayısız ses çıkaran nesne-
ler üretmişlerdir. Bu formların eş zamanlı olarak farklı 
kültürlerde ortaya çıkışı tesadüf değildir. İnsan iletişim 
kurmak, törenler ve ayinlerde kullanmak üzere ritimlere 
ihtiyaç duymuş, zamanla gelişme kaydetmiştir.

Tarihi süreç incelendiğinde görülür ki; insanoğlu çevre-
sinde dikkatini çeken taş, ahşap, kabuk, kemik, kil vb. 
ne varsa deneye yanıla hoşuna giden bir ses titreşimi 
yakalamıştır. Şüphesiz denebilir ki diğer kullanılan eş-
yalar arasında en çok hoşa gidebilecek tını çanaklar, 
tabaklar–içi çukur kaplardan elde edilmiştir. Zaman 
ilerledikçe insanoğlu tekniğini ilerletmiş, böylece daha 
etkili tınılar elde edebilmiştir. En sonunda da gelecek 
kültürlerde sembolleşen özgün karakteristik bir cisim 

“çan” elde edilmiştir. Ses tınısı nasıl elde edilmiş olursa 
olsun, çan sesleri dokunaklı ve görkemli etkiler bırakır. 

Çanlar hemen her kültürde kullanılagelmiş önemli ritü-
el, ses ve müzik objeleridir. Biçim ve malzeme olarak 
çeşitlilik gösterseler de genel anlamları itibarıyla birbir-
lerine yakındırlar. Çanlar ait oldukları dönemin özellikle-
rini de taşırlar. Teknolojik gelişmeler ve biçimsel akımlar 
başta olmak üzere çan; hem şekil, hem tını, hem de 
bezemeler bakımından kültürel özelliklerle ilgili kaynak 
teşkil etmişlerdir.

Dünya üstünde çok geniş bir alana yayılmış olan çan-
ların genellikle her kültürde belirlenmiş bir yeri vardır. 
Söylencelere geçmiş, özel güçler taşıdıklarına, muska 
gibi takılıp hayvanlara ya da taşıtlara iliştirildiklerinde 
kötü ruhları ürkütüp kaçırdıklarına, büyü gücü olduğu-
na inanılmıştır. Özellikle dinsel ayinlerde kullanılması da 
çok eskilere dayanır. Çanlar dünyada müzik ve ritüel 
aracı olarak gelişme gösterdikçe ve yayıldıkça her top-
lum kendi kültürel özelliklerini yansıtan çanlar oluştur-
maya başlamıştır.

“Tarihsel süreçte çanlar ile ilgili olarak bilinen kısa bil-
giler şöyle sıralanabilir:

(...) Yunan şair Euripides der ki; Yunanlıların atlarında-
ki savaş başlıkları küçük çanlarla süslüdür. Piyadeler 
koruyucu kıyafetlerinin içinde çan taşırlardı.

(...) Roma İmparatoru Augustus, Jupiter Tapınağının 
girişine bir çan astı ve çanlar bir Atinalı öldüğünde 
dinsel törenlerde çalardı.

(...) Herodot2’un yazdığına göre Sparta’da; bir kral 
öldüğünde, kadınlar sokaklarda yas ilan etmek için 
çan çalardı.

(...) Pliny3’nin yazdığına göre; gümüş çanlar yarışla-
rın birincisine verilirdi. Spor müsabakalarında verilen 
modern kupalar içki içmek için kullanılan Yunan ödül 
çanlarının baş aşağı getirilmiş halidir.

(...) Türkler 1453 yılında İstanbul’u fethettiğinde, Yu-
nanlılar çanlarını terk etmek zorunda kaldılar. Çanla-
rın kullanımı ruhları rahatsız edeceği korkusu ile ya-
saklandı (...).”4

Tarih boyunca çan; ilkel kavimler de dahil olmak üzere 
hemen her din kültüründe mevcuttur ve din adamları 
tarafından duygulara hitabeden hem manevi hem de 
estetik bir nesne olarak kabul edilmiştir. Tarihi geçmişi 

1. Ana Britannica (2004: Ana Yayıncılık A.Ş. cilt 6) s:312.
2. MÖ 5. yüzyılda yaşamış olan Yunanlı Tarihçi ve antik yazar.
3. Yunanlı Tarihçi.
4.Cameron Petke, “An Aesthetic and Acoustical Exploration of Ceramic Bells” (USA: Hood College, Yüksek Lisans Tezi, 2009) s:12.
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ne olursa olsun çan çalmanın gerçek kökeninde, çan 
sesinin kötü ruhları uzaklaştıracağı inancı yatar. Haç, 
lotus, mum yakmak, adak adamak gibi diğer birçok 
sembol ve gelenekte olduğu gibi çan çalmanın da 
başlangıç noktası, çok Tanrılı dinlerin hüküm sürdüğü 
çağlardır.

Şekil 3: Mingun Çanı - Burma

Çan sesleri dua ya da ayin saatini bildirmenin yanın-
da vaftiz, nikâh, ölüm için yapılan dinsel törenlere eşlik 
etmektedir. Festivaller, kraliyet ailelerinde doğumlar, 
orduların zaferi gibi toplum için önemli olan olayları 

da duyurmaktadır. İhtiyaçlardan yola çıkarak türlü 
anlamlar yüklenen çanlar daha sonra özel amaçlar-
la üretilmeye başlanmıştır. Evlilik, doğum, ölüm gibi 
önemli olaylarda sembolleştiği görülmektedir.

Sembolik anlamlarının yanında sadece dekoratif kay-
gılarla üretilmiş çan örnekleri Avrupa’da hemen her 
ülkede mevcuttur. Bu renkli çanlar, ülkelerin gelenek-
sel ögeleriyle bezenmiş kültürlerini yansıtan çanlardır.

Türkler ise çanı genellikle Hristiyanlık kültürü ile özdeş 
tutmuş, bu nedenle de İstanbul’un fethiyle çanlar kul-
lanımdan kalkmıştır. Ancak yaygın bir biçimde çiftlik 
hayvanlarında kullanılmaya devam etmiştir. Okullarda 
teneffüs ve ders saatlerini bildirmek amacıyla saatli 
elektronik zillere kadar kullanıldığı bilinmektedir. Yine 
şehrin sembolleri haline gelen saat kulelerinde de çan-
lar görülür.

Uzak Doğu’da çanlar tarih öncesi dönemlerden baş-
layarak önemli yer tutmaktadırlar. 5000 yıllık geçmişe 
sahip Uzak Doğu çanlarının hem politik hem dinsel an-
lamları vardır. Müziğin cennet, yeryüzü ve hanedanlık 
arasında bir armoni sağladığına inanılmaktadır. Batıda 
kötü ruhları kovduğuna dair inancın aksine çanlar Uzak 
Doğu’da gelecek nesillere seslenen cennetten gelen 
ses olarak tanımlanır ve kovucu değil davet edici özel-
liği ön plana çıkartılır.

Çanların temel ve en yaygın kullanım amaçlarından biri 
ise işaretleşmedir. Çanlar saat başlarını belirtme, yas 
ve şenlikleri duyurma, tapınmaya çağırma, tehlikeyi ha-
ber verme amacıyla kullanılmaktadır. Sahipleri izlerini 

Şekil 2: Şükran-Hasan Pekmezci Koleksiyonundan 



bulsun diye hayvanların boynuna asılan çanların yanı 
sıra işaret verme amacıyla ulaşım araçlarında kullanılan 
çanlar da vardır. Demiryolu istasyonlarında trenin geliş 
veya kalkışını bildirmek, gemilerde yolculara ve gemi-
cilere yemek vaktinin geldiğini haber vermek ve olağa-
nüstü bir hal karşısında onların güvertede toplanmasını 
sağlamak için de kullanılmaktadır. Günümüzde çanla-
rın dinsel ve uyarma amacıyla kullanımı çok azalmış, 
buna karşılık müziksel kullanımı artmıştır.

Zaman içerisinde birçok farklı kullanım yeri ile çan yay-
gınlaşmış ve anlam kazanmıştır. Her ne kadar form 
olarak benzer özellikler gösterseler de çanlar, kullanılan 
malzeme bakımından coğrafik özelliklere göre çeşitlilik 
göstermektedirler.

Tıpkı çanlar gibi köklü bir geçmişe sahip kil de diğer 
malzemeler gibi (bronz, metal, cam vb.) çan yapım 
malzemesi olarak kullanılır. Fakat buna rağmen çanla-
rın tınlayan bünyesinde sistematik olarak test edilme-
miş bir materyaldir. 

Daha önce de belirtildiği gibi; kullanım eşyaları arasın-
da en çok hoşa gidebilecek tını çanaklar, tabaklar–içi 

çukur kaplardan elde edilmiştir. Pişmiş toprak malze-
me kullanılarak yapılan uygulamaların kalıcı olabilmesi 
farklı pişirim teknikleri ile mümkün olabilmektedir. Bu-
nun sonucunda pişirim koşuluna bağlı olarak genellikle 
seramiğin iç boşluğunun ön plana çıktığı söylenebilir. 
Sözü edilen bu iç boşluğun, Neolitik Çağda kap-kacak 
şeklinde kullanımının ardından aynı dönemde ses üre-
tebilen akustik kullanımı keşfedilmiştir. Sözlük anlamı 
ile akustik kısaca; “Kapalı bir yerde seslerin dağılım bi-
çimi, ses dağılımı ya da kapalı bir yerin ses dağılması 
yönünden özelliği, niteliği”5 olarak tanımlanmaktadır. Bu 
açıklamaya göre pişmiş toprağın akustik nitelik taşıyan 
bir malzeme olduğu söylenebilir. Ayrıca seramik malze-
menin üretim tekniklerine göre (tornayla şekillendirme, 
elle şekillendirme, kalıpla şekillendirme) kullanılan ham 
maddelerine ve pişirim derecesine göre birçok farklı 
“tını” elde etmek mümkün olabilmektedir. 

Ses ögesinin fiziksel oluşumu da pişmiş toprak form-
ların iç boşluğu kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bununla 
birlikte ses üretebilme niteliğine göre tasarlanmış bu 
formlar müzik enstrümanı olabilme özelliğini de binler-
ce yıldan beri taşımaktadır.

Arkeologlar ve müzikologların araştırmalarından yola 
çıkarak metal döküm çanların icadına odaklanıldığında; 
ilk çanların çömlek formlarından etkilendiği söylenebilir. 
Bu düşünce doğrultusunda; pişmiş toprak çanların de-
ğerli ritüel objeleri ve müzik tarihi bakımından da önemli 
olduğu sonucu elde edilebilir.

Pişmiş toprak çanlarla sıklıkla karşılaşılmasının en 
önemli nedeni ise dekoratif olmalarıdır. Pişmiş toprak 
çan çeşitleri arasında en renkli bölümü figüratif çanlar 
oluştururlar. Bilinen en eski pişmiş toprak çan da ben-
zer şekilde figüratiftir. Kilden üretilen çanlar; çömlekçi 
çarkında şekillendirilip ardından elle son şeklinin veril-
mesinin yanında, kalıpla da şekillendirme yapılabilmek-
tedir.

Kil, Neolitik Çağdan itibaren şekil verme kolaylığı bakı-
mından küçük tanrıça heykelcikleri, idoller ve çeşitli süs 
eşyalarının yapımında çoğunlukla kullanılmıştır. Mezar 
buluntularında sıkça rastlanan tanrıça heykelciklerinin 
yanında döneme ait takılar ve nadiren de olsa çan bu-
lunmaktadır. “(...) Pişirilmiş ya da sertleştirilmiş kil uzun 
süre çan yapım malzemesi olmuştur. Şekil verme ve 
dekorlama açısından uygun olması başlıca nedendir.”6

Bilinen, kilden yapılmış çanların en belirgin olanı 1893 
yılında bulunan MÖ 7. yüzyılda Antik Yunanlılara ait 

Şekil 4: Figüratif seramik çanlar - Rusya 

5.Ali Püsküllüoğlu, Türkçe Sözlük  (İstanbul: Can Yayınları, 1995) s:74.
6. www.msu.edu , Şubat 2009.
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olan “Bell Idol” (Çan İdol)’dür. Ait olduğu Geç Geomet-
rik Evrenin tüm karakteristik özelliklerini yansıtan idol; 
Paris’te bulunan Louvre Müzesi’nde sergilenmektedir. 
Biçimsel özelliklerinin yanı sıra kullanım amacı da önem 
taşımaktadır.

Soyut bir kavram olan ses, somut bir ifade aracı olarak 
seramik sanatı ile görselleşebilmektedir. “Ses, harekete 
bağımlı, fiziksel gerçekliktir ve görseldir. Bir sanat ya-
pıtına hayat veren içerik, algılanan fizik gerçeklere da-
yanır ve soyuttur. Bu soyut gerçeklik, boşluk içinde bi-
çimlenen Organik Seramik Yüzey ile birlikte somutlaşır.”7

Seramik malzeme, kimi seramik sanatçıları tarafından 
geleneksel yapısı içinde değerlendirilir. Kimi seramik 
sanatçıları ise malzeme ve uygulama teknikleri bakı-
mından zengin anlatı ögelerine sahip olan bu sanatın 
sınırlarını zorlamaktadır. Çan olgusunu biçimsel ve kav-
ramsal olarak irdeleyen sanatçılar, özgün eserler ortaya 
koymuşlardır. 

Çanlara yüklenen derin anlam, estetik ile birleşip bir de 
algısal anlamda ses devreye girince ortaya sanatçılara 
da esin kaynağı olan bir nesne çıkması kaçınılmaz olur 
ve görsel sanatlardan sahne sanatlarına, edebiyat ve 
müziğe kadar pek çok alanda sanatçılar tarafından yo-
rumlandığı görülür. 
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7.Toprağın ve Güneşin Ozanı Attila Galatalı (Türkiye Çanakkale Seramik Sanat Yayınları, 1996) s:56.

Şekil 7: “Çan Takımı” – Betül Demir Karakaya - 2010

Şekil 6: “Boeotian Bell Idol” - MÖ 7. yüzyıl - Louvre Müzesi - Paris
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Avrupa ve dünyanın büyük üreticilerden olan Türk sera-
mik sektörünün ulusal ve uluslararası rekabet ortamın-
da araştırma, teknoloji geliştirme ve inovasyon ihtiyacı 
artmaktadır. Bu ihtiyaçlar karşısında Türk seramik sek-
törü pazar ekonomisine yönelik rekabet üstünlüğünü 
sürdürmek amacı doğrultusunda üniversitelerle iş bir-
liği yapmanın arayışı içine girmiştir. Bilgi birikimini üre-
time dönüştürmesi, kaynakların rasyonel kullanılması 
açısından üniversite-sanayi kuruluşlarınin iş birliğine 
ihtiyaçları vardır. Üniversitelerde elde edilen temel ve 
teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesinin sağlan-
masında endüstriye ara yüz işlevi görecek kuruluşların 
ihtiyacı zamanla artmaktadır. Bu ihtiyaçlar paralelinde 
19.03.1998 tarihinde Kurucu Yönetim Kurulu Kararı 
ile seramik sektörü, Anadolu Üniversitesi ve TÜBİTAK 
iş birliğiyle Anadolu Üniversitesi içinde Seramik Araş-
tırma Merkezi kurulmuştur. Bu dönemde TÜBİTAK’ın 
ÜSAMP programı kapsamında desteklenen SAM sek-
törel ilişkileri sayesinde Üniversitenin bilim ve teknoloji 
altyapı imkânlarını da kullanarak oldukça önemli çalış-
malar yapmıştır. Sektörün en büyük ihtiyaçlarından biri 
olan akredite nihai ürün test laboratuvarını 2000 yılında 
hizmete sunmuştur. TÜRKAK tarafından TS EN ISO/
IEC 17025 Standardına göre akredite edilen Türki-
ye’deki ilk akredite Standart Test Laboratuvarı, sera-
mik sektörü firmalarının nihai ürünlerinin ulusal ve ulus-
lararası standard kalite şartlarını sağlamasının güvence 
altına alınmasına yönelik hizmet vermektedir. Standart 
Test Laboratuvarının akredite olduğu test metotları ço-
ğunluğu seramik karolar olmak üzere vitrifiye ürünleri 
de kapsamaktadır. 

2006 yılında TÜBİTAK’ın ÜSAMP programını sonlan-
dırmasının ardından 2007 yılında SAM, 19 üyesinin 
ortaklığında şirketleşme sürecini gerçekleştirmiştir. Şir-
ketleşme süreci sonrası SAM ortaklarının hisselerinin 
% 50’sini Anadolu Üniversitesi’ne devretmesi Üniversi-
te-Sanayi ortaklı bir yapıyı ortaya çıkarmıştır. SAM A.Ş. 
faaliyetlerine Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 
devam etmektedir. SAM, kuruluş amaçları doğrultu-
sunda sanayi ağırlıklı bir yönetim anlayışına sahiptir. 
Böylelikle Ar-Ge faaliyetleri, sektörel ihtiyaçlar doğrul-
tusunda, endüstriyel ve teknolojik gelişmelere paralel 
olarak ve üniversite-sanayi iş birliğini teşvik edici yönde 
kurgulanmaktadır. 9 üyeli Yönetim Kurulu’nun 8’i sa-
nayicilerden oluşmaktadır. Seramik Araştırma Merke-
zinde Ar-Ge koordinatörlüğünde 1 yarı zamanlı akade-
misyen, 14 tam zamanlı personel (1 Genel Müdür, 5 
Yüksek Mühendis, 1 Mühendis, 4 Tekniker, 1 Teknis-
yen, 1 Mali İşler Sorumlusu, 1 Yönetici Asistanı), ortak 
yarar Ar-Ge projelerinde 3 yarı zamanlı akademisyen 
ve 1 bursiyer öğrenci olmak üzere toplam 19 kişi görev 
yapmaktadır. SAM bünyesinde bulunan kendi profes-
yonel araştırmacılarının yanında, Anadolu Üniversitesi 
Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü’nün deneyimli 
araştırmacı kadrosu başta olmak üzere ihtiyaç esaslı 
bazda kullanabilmektedir. SAM, Üniversitelerde yapılan 
bilimsel araştırıma çalışmalarının ticarileştirilebilir ürüne 
dönüşmesini sağlayarak bilginin ve emeğin değerlen-
dirildiği bir platform haline gelmiştir. Seramik sektörüne 
ve seramik yan sanayi kuruluşlarına test/analiz ve Ar-
Ge konusunda hizmet vererek Anadolu Üniversitesinin 
bölgede teknoloji transfer ara yüz olmasını sağlayarak 
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hem tanınırlığını, hem de sürekli hizmete hazır halde 
altyapısının bulunmasını sağlamıştır. Seramik üretimi ve 
araştırmaları sırasında birçok Test/Analiz yapılması zo-
runludur. Bunun için, analitik cihazlara sahip olunma-
sının yanında; cihazları kullanabilecek ve sonuçları yo-
rumlayabilecek insan kaynakları da gerekir. Bu neden-
le, şirketlerin böyle bir altyapıya kendi başlarına yatırım 
yapmaları ekonomik ve teknik olarak zordur. SAM, se-
ramik sektörünün her türlü Ar-Ge ve üretim çalışmaları 
için gerekli Ar-Ge ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekil-
de yapılanmıştır. Şirketlerin analiz taleplerinde sadece 
analiz sonuçları değil, ilgili pratik bilgi, yorum ve çözüm 
önerileri de sunulmaktadır. Kuruluşundan bu yana ger-
çekleştirdiği başarılı faaliyetlerle ülkemizde kurumsal 
üniversite-sanayi iş birliğinin en iyi örneği olarak göste-
rilen SAM, seramik sektörünün teknoloji platformu ve 
çözüm ortağı konumuna gelmiştir. Ülkemizde seramik 
üretiminin % 90’ından fazlasını gerçekleştiren firmala-
rın iş birliği ortağı olduğu SAM’ın temel gelir kaynağını, 
üye firmalara sağlanan Ar-Ge hizmetleri oluşturmak-
tadır. Üniversite-Sanayi ortak araştırma merkezi faa-
liyetleri kapsamında SAM Anadolu Üniversitesi ile bir 
protokol çerçevesinde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği 
Bölümünün Ar-Ge altyapısını kullanmakta, bu kullanım 
karşılığında her yıl gelirinin % 10’nunu Anadolu Üniver-
sitesine vermektedir. İş birliği ortakları ile çok yakın iliş-
kiler içinde olan SAM’ın imkânları, gelişen teknolojiler, 
üyelerin ihtiyaçları ve öncelikleri doğrultusunda sürekli 
olarak genişletilmektedir. İş birliği ortakları, ortak yarar 
proje çalışmalarına katılma ve sonuçlarından ücret-
siz yararlanma, acil üretim problemlerinde öncelik ve 
hizmetlerden önemli oranda indirim hakkına sahiptir. 
Seramik kaplama malzemeleri, sağlık gereçleri, refrak-
ter malzemeler, sofra eşyası, seramik ham maddeleri 
SAM’ın faaliyet alanlarını oluşturmaktadır. Araştırma ve 
teknoloji geliştirme, özellikle malzeme üretimi sektö-
ründe inovasyon ve rekabet için anahtar konumunda-
dır. SAM’ın kullanımında olan geniş araştırma imkânları 
iş birliği ortaklarının bu alandaki ihtiyaçlarına cevap 
vermek için hazırdır. Maliyet, verimlilik, iyileştirme, yeni 
ürün ve prosesler geliştirme konularında rekabet ön-
cesi ortak yarar araştırma projeleri, iş birliği ortaklıkları 
kapsamında düzenli olarak yürütülmektedir. Bu proje-
ler iş birliği ortaklarının ihtiyaçları doğrultusunda SAM 
ile yakın iş birliği içinde belirlenmekte ve ortaklar proje 
çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır. Böylelikle, fir-
malar için araştırmanın maliyet ve riski azaltılmaktadır. 
Ayrıca, firmalara özel ikili proje çalışmaları da firmaların 
talepleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Bugüne 
kadar gerçekleştirilen birçok Ar-Ge projesiyle seramik 

sektörüne önemli katma değerler yaratılmıştır. SAM 
Devlet Planlama Teşkilatı ve seramik sektörü tarafından 
desteklenen ve Anadolu Üniversitesi tarafından yürütü-
len Endüstriyel Doktora Programı’na önayak olmuş ve 
programın endüstriyel koordinasyonunu sağlamaktadır. 

Ülkemizde bir ilk olan bu program kapsamında, 24 
doktoralı öğrenci mecburi hizmet karşılığında şirket-
lerden burslu olarak doktora eğitimlerini tamamlayıp 
seramik sektöründe çalışacaklardır. Böylelikle, sektöre 
üst düzey Ar-Ge yeteneği olan insan kaynağı kazan-
dırılacaktır. Ayrıca, sanayi ve üniversite ortak danış-
manlığında yürütülen doktora projeleriyle sektöre hem 
katma değer yaratılmakta hem de üniversite-sanayi iş 
birliği pekiştirilmektedir. Yurt dışında belli örnekleri olan 
bu programın Türkiye’de ilk defa uygulanmasına öna-
yak olan SAM sayesinde Anadolu Üniversitesinin ye-
tiştirdiği mühendislerin daha donanımlı olarak sektörde 
yer alması Üniversitenin güvenirliliğini ve başarısını ar-
tırmıştır. Türkiye’de sektörle bu kadar iç içe ve iyi ilişkiler 
içerisinde olmasıyla öğrencilerin vizyonlarının geniş ol-
masına, teorik uygulamanın yanında pratik uygulamayı 
da yakından görerek daha bilinçli mezunlar vermesine 
olanak sağlamaktadır. Endüstriyel Doktora Öğrencile-
rine verdiği eğitimlerle ulusal desteklerden yararlanma 
konusunda sektör son yıllarda önemli yollar kat etmiş-
tir. Bundan 6–7 sene önce hiçbir firmanın TEYDEB, 
SANTEZ gibi ulusal projeleri olmazken, bugün nere-
deyse her firmanın 2’şer adet projelerinin olduğu gö-
rülmektedir. SAM’ın sektörle iyi ilişkiler içerisinde olma-
sıyla Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğrenci-
lerine staj ve iş olanakları sağlamaktadır. Öğrencilerin 
Üniversitedeki bilginin pratikte üretime dönüştüğünü 
görerek eğitim alması o Üniversiteyi ayrıcalıklı konuma 
getirmektedir. Sanayici ile Üniversitenin ortak payda-
sı olan öğrencilerin Ar-Ge altyapısı, problem çözme 
yöntemleriyle ve yeni teknolojik bilgi birikimi ile dona-
nımlı hale gelerek mezun olması her iki tarafın da ortak 
yararına olacaktır. Üretim süreçlerinden bitmiş ürüne, 
mikro yapı özelliklerinden makro yapı özelliklerine ka-
dar, seramik bilimi ve teknolojisi üzerine eğitim hizmet-
leri hem sektör, hem de SAM personeli için ihtiyaçlar 
paralelinde düzenlenmektedir. Bu eğitimlerin amacı, 
seramik sektöründe çalışan mühendislerin, seramik 
bilimi ve teknolojisini daha iyi anlamaları ve böylelikle 
seramik sektörünün teknolojik ilerlemesinin güvence 
altına alınmasıdır. SAM’ın kadrosu, ihtiyaç duydukları 
her an iş birliği ortaklarının hizmetindedir. Problemler 
birlikte tartışılmakta ve SAM’ın bilimsel ve teknolojik bil-
gisi ile sektörün endüstriyel tecrübesi birleştirilerek bir 
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sinerji yaratılmaktadır. Bilgi, bilimsel ve teknolojik iler-
lemenin en önemli parçasıdır. Anadolu Üniversitesinin 
geniş kütüphane ve veri tabanları imkânlarının yanı sıra 
SAM’ın tamamlayıcı bilgi kaynaklarıyla, iş birliği ortak-
larının bilimsel ve teknolojik bilgi gereksinimleri talep-
leri doğrultusunda karşılanmaktadır. SAM vizyonu ve 
misyonu gereği Türk seramik sektörünün gelişmesi için 
Üniversitenin entelektüel değerlerini alarak sektörün 
dinamik işleyişinde adaptasyon sürecinde ara yüz ol-
muştur. Bundan sonraki hedeflerinde daha fazla insan 
ve altyapı kaynağı ile daha inovatif, rekabetçi projeler 
üretmek sanayicinin her türlü sorununa en hızlı ve gü-
venilir cevap vererek teknoloji platformu olmaktır. Yakın 
zamanda sağlık gereçleri nihai ürünlerine yönelik bir 
akredite laboratuvar kurulması, uluslararası projelerde 
daha fazla yer alması, sektöründe bu konuda tecrübe 
kazanmasının sağlaması kısa dönem hedefleri içerisin-
dedir. 

Gelişen toplumlarda bilim, teknoloji ve araştırma birbi-
rinden ayrılmaz yapılardır. Üniversitenin kendi dinamik-
lerinde bilgiyi üretmesi, sanayinin teknolojiyi öncelikli 
alması bu yapıların kesişmesini önlemektedir. Mevcut 
teknoloji ile üretimin yapılmasının bir yere kadar oldu-
ğu ve gelişmesi için bilime ihtiyaç olduğu ya da yeni 
teknolojilerin gelişmesi için yine bilgiye ihtiyaç olduğu 
tüm aktörler tarafından algılanmaya başlanmıştır. 13 
yıllık geçmişinde SAM bu konunun gerekliliğini en iyi 
şekilde taraflara anlatarak sektörün bugün geldiği iyi 
durumda oldukça önemli katkıları olmuştur. Sadece 
anlatmakla kalmayıp Türkiye’de örneği çok az görülen 
bilginin ürüne dönüşmesinde en iyi örnek olan Tekno-
park şirketlerin kurulmasında dolaylı da olsa katkısının 
olduğu yadsınamaz. Sektöre yerleştirdiği Ar-Ge kültürü 
ile, proje bazlı çalışma kültürü ile küçük de olsa bilgi 
toplumu olma yolunda katkıları olmuştur. Sonuç ola-
rak; Firmaların Ar-Ge yöneticilerinden ve akademisyen-
lerden oluşan SAM ‘Teknik Komite’si, ortak yarar proje-
lerinin belirlenmesinde itici güç ve üniversite ile sanayi 
arasında iyi bir ara yüz olmuştur. Kuruluşundan 13 yıl 
sonra, Türkiye’de toplam seramik çıktısının neredeyse 
% 90’ını oluşturan şirketler, merkezin iş birliği ortağı 
durumundadırlar. Aktif bir şekilde faaliyetlerini yürüten 
Seramik Araştırma Merkezi’nin bazı faaliyet sonuçlarını 
şöyle özetlemek mümkündür;

- Birçoğu küçük Ar-Ge projesi olarak sayılabilecek, 
25000’den fazla Ar-Ge Test/Analiz hizmeti,

- 50 Ortak Yarar Projesi, (>>2 milyon Dolar değer/yıl 
ölçülebilen)

- Sözleşme bazlı projeler,

- 1 Adet AB ERA-NET CORNET Projesi,

- TÜBİTAK’ tan İŞBAP Projesi,

- 51 Adet İş Birliği Ortağı,

- Yüzlerce danışmanlık hizmetleri,

- Sektörel eğitimler (Karakterizasyon eğitimi ),

- Danışmanlıklar,

- Akredite olmuş laboratuvarlarda yapılan test ve 
analizler ve uygunluk değerlendirme faaliyetleri, 

- 2004–2010 aralığında uygulanmakta olan ‘Endüst-
riyel Doktora Programı’nın tasarımı ve Anadolu Üni-
versitesi bünyesinde yürütülmesi.

Seramik Araştırma Merkezinin “Nem Düzenleyici Mal-
zeme ve Üretim Yöntemi” ortak yarar Ar-Ge projesi ile 
ilgili Türk Patent Enstitüsüne 2010/01870 sayılı patent 
başvurusu yapılmıştır. Bu başvurunun lisans hakları ilgili 
tüm üyelere yapılan çağrılara olumlu yanıt veren Kale-
seramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.’ye 
lisans sözleşmesi ile tüm dünyayı kapsayacak şekil-
de münhasıran vermiştir. 13 yıllık geçmişi olan SAM 
faaliyetleri için TÜBİTAK’ın ve sanayinin toplam 2,5 
Milyon Dolarlık katkısına karşılık, Seramik Araştırma 
Merkezi’nin faaliyetleri sonucunda, 50 Milyon Doların 
üzerinde katma değer yaratıldığı belirtilmektedir. 
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Yrd. Doç. Sadettin AYGÜN
Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi,

Seramik Bölümü

Türk Seramik Sanatında 
LALE

Asıl vatanının Orta Asya olduğu kabul edilen lale, çok yıllık, soğanlı ve otsu 
bir bitkidir. Anadolu’ya Türkler tarafından getirilir. Lale, Türk süslemesine 
XII. yüzyıldan itibaren girmeye başlamıştır. 

Türklerin Avrupa’ya da tanıttığı bu çiçek, zamanla gerek Osmanlı 
İmparatorluğu’nda, gerekse çeşitli batı ülkelerinde çok sevilmiş, ekono-
mik ve sosyal hayatı etkilemiştir. Lale, Osmanlı İmparatorluğu döneminde 
özellikle XVI-XVIII yüzyıllar arasında, süs bitkisi ve süsleme motifi olarak 
büyük bir öneme sahip olmuştur. 

Lale, harflerinin Arapça “Allah” kelimesinin harfleriyle aynı olması nedeniyle 
Türk toplumunda Tanrının simgesel bir anlamını da taşıdığı kabul edilerek 
kendisine ayrıca bir değer atfedilmiştir. 

Lale tutkusuyla 1630’larda Batıda “Tulipomania-Lale Deliliği” adı verilen bir 
dönem yaşanırken, bundan yaklaşık bir yüzyıl sonra Osmanlı’da Sultan III. 
Ahmed’in (1673-1736) saltanatının son yıllarında bu ilgi doruk noktasına 
ulaşmış ve bu dönem bazı tarihçiler tarafından Lale Devri olarak isimlen-
dirilmiştir. 

Bu dönemde, yabani lale türlerinden seçme ve melezleme yoluyla 
İstanbul’da elde edilen lale çeşitlerinin miktarı toplam olarak 2.000 civa-
rındadır. Bu kadar yaygın olarak hiçbir çiçeğe gösterilmeyen bu aşırı ilgi 
doğal olarak sanata da yansımıştır. 

Lale motifinin en zengin örneklerine Osmanlı Sanatı’nda rastlanmaktadır. 
Türk kültüründe dini ve sosyal nedenlerle her zaman ön planda tutulmuş 
olan lale, yüzyıllar boyu oluşturulmuş sağlam yapısı, motif zenginliği ile 
birçok sanat dalında olduğu gibi seramik sanatımızda da dikkat çekicidir. 

Lale, çini sanatının en parlak dönemini oluşturan İznik çinilerinde nakkaş-
ların ellerinde gelişmiş ve çeşit zenginliği kazanmıştır (Resim 2 ve Zemin 

RESİM 1. Lale Vazosu, 
Sadettin AYGÜN, 
h. 30 cm., 2004.

ZEMİN:  Çini Karo, Rüstem Paşa Camii Mihrabı 1550, Gülersoy C., Lale ve İstanbul.88



Resmi). Örneğin İstanbul’da bulunan mimari yapıların 
yalnız duvar çinilerinde 312 çeşit lale motifi saptanmış-
tır.  Zaman içinde İznik’te çini üretiminin azalmasına 
karşın, diğer bir çinicilik merkezi olan Kütahya’da çi-
nicilik aralıksız olarak günümüze dek devam etmiştir.

Geleneksel Türk çinisinde zengin örneklerinin görüldü-
ğü lale, bugün de Kütahya ve İznik çini atölyelerinde 
süsleme motifi olarak uygulanmaktadır.

Geleneksel seramiğin yanı sıra günümüz Türk seramik 
sanatçıları da laleyi ilgi çekici bulmakta, laleyi özgün 
çalışmalarında form ve süsleme ögesi olarak kullana-
rak laleli seramiklerle Türk seramiğini zenginleştirmek-
te, laleli seramiklere çeşitlilik kazandırmaya devam et-
mektedirler (Resim 1,3).
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Hasan BAŞKIRKAN 
Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, 

Seramik Bölümü

Varilde Pişirim Tekniği, eğlenceli ve yaratıcı olma-
sının yanı sıra güzel sonuçlar veren ve açık alanda 
gerçekleştirilen pişirim tekniklerinden biridir. Varilde 
pişirim tekniğinde; elektriğe ya da doğal gaza ihtiyaç 
duyulmadığından bir fırına da ihtiyaç yoktur. Açık bir 
alanda sadece yanıcı atık malzemelerle pişirim ya-
parak çok değişik, sanatsal, ilgi çekici sonuçlar elde 
etmek mümkündür [1].

Varilde Pişirim Tekniğinde,  oksitler, karbonatlar ve 
bakır tel gibi çeşitli kimyasal renklendiriciler ile farklı 
siyah tonlarını, gri dumanlı yüzeyleri, pembemsi-ko-
yu kızıl kahverengileri, pembe tonlarını, toprağımsı 
turuncuları, kırmızıları, toprak tonlarını ve koyu sarı 
gibi çarpıcı yüzey renklerini elde etmek mümkündür. 
Bu teknik sayesinde, geleneksel sır ve astarlama 
yöntemleri ile elde edilemeyecek kırmızıları, can-
lı turuncuları ve parlak sarıları içeren kırmızımsı ve 
parıltılı renkler arasında güçlü ışık-gölge kontrastları 
elde edilebilmektedir. Varilde Pişirim Tekniği basit bir 
pişirim tekniği gibi görülmekle birlikte, çoğu zaman 

Şekil 1. Hasan BAŞKIRKAN, Varilde Pişirim 
Tekniği ile Üretilmiş Formlar ve Pano, 2009.
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istenilen sonuçlara ulaşmak oldukça zordur. Başarılı 
sonuçlara ulaşmak hava koşullarına, kullanılan kimya-
sal maddelere, pişirim hızı ve sıcaklığına bağlı olarak 
değişmektedir [2].

Varilde Pişirim Tekniğinde mükemmel sonuçlar elde 
etmek için tek bir yol yoktur. Yanıcı maddeler ve renk-
lendiriciler ile yapılan çok sayıda denemelerle, oldukça 
geniş bir yelpazede, istenilen sonuçların elde edildiği 
eserlere ulaşmak mümkündür (Şekil 2).

Varilde Pişirim Tekniği, varilin taşınabilir olması, açık 
ateşin varilin içinde gerçekleştirilebilmesi gibi bazı 
önemli avantajlara sahiptir. Çukurda pişirim tekniğinde 
olduğu gibi bir çukur oluşturmaktansa, yüksek dere-
celere sahip bir pişirim ortamına ulaşılabilir. Ayrıca varil, 
rüzgârdan ya da yağmurdan korumak için kapalı bir 
alana taşınabilir. Varil içerisinde pişirim yaparken dışarı-
da dolaşmaktan ve açık havada yapılan pişirimden ke-
yif alınması mümkündür. Özellikle güneşin batmasına 
yakın erken akşam saatleri içerisinde pişirim gerçek-
leştirilebilir [3].

Şekil 2. Varilde Pişirim Tekniğinden Örnekler.

Varilde Pişirim Tekniğinin tarihçesi eskilere dayanma-
makla birlikte, uzun bir süredir birçok sanatçı, bu açık 
hava pişirim yöntem ve deneyimini, uygulama sırasın-
daki eğlenceli atmosferinin yanı sıra verdiği farklı so-
nuçları ile yarattığı merak ve heyecan nedeniyle tercih 
etmektedir [4].

Jeff Kell

Şekil 3. Jeff Kell, Varilde Pişirim Tekniği ile Üretilmiş Seramik Form.

Linda Keleigh

Şekil 4. Linda Keleigh, Terra Sigillata Astar ile Perdahlanmış, Odun, Ta-
laş, Çimen ve Bakır Karbonat ile Redüksiyon Yapılmış, Varilde Pişirim 
Tekniği ile Üretilmiş Seramik Tabak ve Form.

Marta Puckett

Şekil 5. Marta Puckett, Yarı Mat, Şeffaf Sırlı, Varilde Pişirim Tekniği ile 
Üretilmiş Çaydanlık.
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Varilde pişirim tekniğinde de, rüzgârı bol olan, müm-
kün olduğu kadar boş bir alan kullanılmıştır. Pişirim için 
büyük boy bir yağ varili ortadan ikiye kesilerek kulla-
nılmıştır. Üst kısmından çıkan parça kapak olarak 
tasarlanmıştır. Varilin tabanına önce geniş bir parça 
gazete kâğıdı düz olarak yerleştirilmiş, ardından yak-
laşık 15 cm yüksekliğinde ince çam talaşı dökülmüş ve 
talaşın üzerine de bakır sülfat ve nikel sülfattan oluşan 
karışım serpilmiştir. Dikkatli bir şekilde bisküvi pişirimi 
yapılmış olan parçalar yığının üzerine yerleştirilmiş ve 
üzerlerine bir katman daha bakır sülfat ve nikel sülfat 
serpilmiştir. Yığının üzerine formlara zarar vermeye-
cek biçimde odun ve dal parçaları gazete kâğıtları ile 
birlikte yerleştirilmiştir. Yanmayı kolaylaştırmak ve hız-
landırmak için gazete kâğıtları rulo haline getirilmiş ve 
dikey olarak varilin içerisine konmuştur. Üzerlerine bir 
katman daha talaş doldurulmuş ve gazete kâğıtları üst 
kısımdan ateşlenerek pişirime başlanmıştır. Ateş kendi 
haline bırakılmış ve varilin içerisine yerleştirilen yanıcı-
ların tamamen yanması için beklenilmiştir. Rüzgârın da 
yardımıyla varile yerleştirilen yanıcılar yavaş bir şekilde 
yanarak varilin tabanında kül bırakacak şekilde aşağıya 
doğru düşmüşlerdir. Varilde pişirim tekniği için yapılan 
pişirim yaklaşık 4 saat sürmüştür. Ağır ağır yanan ateş 
söndüğünde, formların üzerlerinde yanıcılardan geriye 
kül kalıntıları kalmıştır. Varil içindeki kül yığınının içerisin-
den dikkatli bir şekilde maşayla alınan pişirimi bitmiş 
seramik formlar, normal hava koşullarında soğumaya 

bırakılmıştır. Soğumanın ardından formlar yıkanmış ve 
üzerlerinde yanıcılar nedeniyle oluşan tortu ve küller-
den arındırılmıştır. Formlar tamamen kurutulduktan 
sonra birkaç kat cilalanarak parlatılmıştır (Şekil 7-1).

Dumanlı Pişirim Teknikleri’nden biri olan Varilde Pişirim 
Tekniği sırsız seramik yüzeylerde sır etkisi elde etme 
olanakları sunmaktadır. Varilde Pişirim Tekniğinin her 
aşaması zahmetli ve uzun süreçler almasına rağmen, 
yüzey üzerinde oluşturduğu dokusal etkiler nedeni ile 
elde edilen sonuçlar oldukça ilgi çekicidir.

Varilde Pişirim Tekniği ile denemeler yapılırken, uygu-
lama için bu konuda üretilmiş olan klasik ve modern 
örnekler incelenmiştir. Bu çalışma için, elde edilen bil-
giler doğrultusunda pişirime uygun, yalın formlar ta-
sarlanmıştır. Pişirim tekniğinin doğallığı da göz önün-
de bulundurularak amorf, taş görünümünde formların 
tasarlanmasına dikkat edilmiştir. Döküm yöntemiyle 
şekillendirilen formlarda, vitreous china çamuru kulla-
nılmıştır. Hazırlanmış olan formlara, bisküvi pişirimlerin-
den sonra akıtma yöntemiyle beyaz opak sır uygulana-
rak 1000oC’de ikinci kez fırınlanmıştır. 

Yapılan birçok denemenin sonucunda Varilde Pişirim 
Tekniğinde dikkat edilmesi gereken unsurlar şöyle 
sıralanabilir; Çamurun pişirim rengi, pişirim derece-
si, bisküvi pişiriminin hangi derecede yapıldığı, varilin 
ebadı, odun parçalarının, dalların, talaşın, metal tuz-

Paul Wandless

Şekil 6. Paul Wandless, Varilde Pişirim Tekniği ile Üretilmiş Seramik Formlar.
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larının miktarı, tane boyutları 
ve ateşin yanma süresi. Farklı 
ağaç talaşları ile yapılan de-
nemelerde, her ağaç talaşının 
farklı etkiler verdiği ve dumanlı 
pişirimler için en uygun talaş 
cinsinin meşe ağacından elde 
edildiği gözlemlenmiştir. İnsa-
noğlu eski dönemlerde du-
manlı pişirimi seramik ürünleri-
ne belirli bir dayanıklılık kazan-
dırmak amacıyla uygulamıştır. 
Günümüz seramik sanatçıları 
ise dumanlı pişirim teknikleri-
ni sanatsal bir görünüm elde 
etmek için, bisküvi pişirimleri 
yapılarak dayanıklılık kazandı-
rılmış seramik formlar üzerine 
uygulamaktadır. Günümüz-
de, yurt dışında çok sayıda 
seramik sanatçısı dumanlı 
pişirim tekniklerini kullanarak 
çalışmalarını sürdürmektedir. 
Yapılan araştırmalarda, ülke-
mizde yakın tarihe kadar du-
manlı pişirim tekniklerinin çok 
sık kullanılmadığı, ancak son 
yıllarda raku ve sagar pişirim 
tekniklerinin yaygınlaştığı, fa-
kat Varilde Pişirim Tekniğinin 
çok fazla kullanılmadığı görül-
mektedir. Teorik araştırmalara 
dayalı uygulama çalışmaları, 
ülkemizin mevcut koşullarında 
da dumanlı pişirim tekniklerin-
den Varilde Pişirim Tekniğinin 
rahatlıkla uygulanabileceğini 
ortaya koymaktadır.

Kaynaklar:

1.  WATKINS, J. C. & WANDLESS, P. A., Alternative Kilns & 
Firing Techniques, A Lark Ceramics Book, USA., 2006.

2. TURNER, Anderson, Firing Techniques (Raku, Pit, Barrel), 
Ceramic Arts Handbook Series, The American Ceramic 
Society, USA, 2007.

3.  DASSOW, Sumi Von, Barrel, Pit, and Saggar Firing, A 
Collaction of Articles from Ceramics Monthly, The Ameri-
can Ceramic Society, USA, 2001.

3.  HESSENBERG, Karin, Sawdust Firing, The Complete 
Potter, Penn University of Pennsylvania Press Philadelp-
hia, USA., 1994. 

4.  PERRYMAN, Jane, Smoke-fired Pottery, A & C Black 
Britsh Library, London / UK., 1995.

5. PERRYMAN, Jane, Smoke Firing: Contemporary Artists 
and Approaches, University of Pennsylvania Press, 
USA., 2008.

6.  WANDLESS, P. A., Successful Barrel Firing, Pottery Ma-
king Illustrated, Jully / August: 24 - 28., 2006.

7.  BAŞKIRKAN, Hasan, Sagar Pişirim Tekniği, yayınlanma-
mış yüksek lisans tezi, Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bi-
limler Enstitüsü, Eskişehir, 2002.

8.  BAŞKIRKAN, Hasan, Dumanlı Pişirim Teknikleri, yayın-
lanmamış sanatta yeterlik tezi, Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010.

9. BAŞKIRKAN, Hasan, Dumanlı Pişirim Teknikleri, yayın-
lanmamış sanatta yeterlik tezi, Mimar Sinan Güzel Sanat-
lar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul, 2010.

Şekil 7. Varilde Pişirim Tekniğinin Uygulamalı Olarak Araştırılması.
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Gizem GİRİTLİ
Pazarlama Uzmanı

Pazarlama 
Teknikleri ve 
Yenilikleri

Pazarlama yıllardır tanımlanmaya çalışılan, ancak hâlâ somut bir tanımı ol-
mayan bir kavramdır. “Pazarlama nedir?” sorusu her pazarlama konferansı, 
dersi ya da öğretisinin vazgeçilmez tartışmasıdır. Çünkü pazarlama tek şekil-
de açıklanamayacak kadar derin ve yorumlanmaya açık bir kavramdır. 

Her şeye rağmen en çok kabul gören ve kullanılan pazarlama tanımı olarak 
şunu verebiliriz;

“Pazarlama, müşteriler, alıcılar, ortaklar ve genel olarak toplum için değeri 
olan tekliflerin yaratılması, iletilmesi, teslimi ve değişimi süreçleri, organi-
zasyonlar ve aktivitelerin bütünüdür.”

AMA(American Marketing Association)
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Pazarlama, Türkiye’de hâlâ çoğu yerde müşteriyi kan-
dırıp ürünü satmaktan ibaret bir dal olarak anılmaktadır. 
Oysaki pazarlama bilim dalının ilk ve en önemli amacı; 
müşteri istek ve ihtiyaçlarının karşılanması ve nihai so-
nuç olarak, satış öncesi, satış ve satış sonrası çalışma-
larla %100 müşteri memnuniyetinin sağlanmasıdır. Pa-
zarlama satışla bitmez, satıştan sonra da devam eden 
bir süreçtir. Firmalar için en önemli kazanç müşterinin 
aklında ve gönlünde bir yer edinebilmektir. Eğer müş-
terinin aklında ve/veya kalbinde bir yeriniz ve isminiz 
varsa, o müşteri size tekrar ve tekrar geri dönecektir. 
İyi bir pazarlama stratejisi ise firmalara tek seferlik değil, 
kalıcı ve ömür boyu sürecek müşteriler sağlar.

Yapılan istatistikî araştırmalara göre; her gün, her bi-
rimiz yaklaşık 700 adet reklama maruz kalmaktayız. 
Buna rağmen, günün sonunda bu maruz kaldığımız 
reklamlardan yalnızca 3 ila 5 tanesini hatırlıyoruz. Ak-
lımızda yer edinen bu reklamlar bazen bizi harekete 
geçirirken, çoğu zaman aklımızın bir köşesine atılıp 
zaman içerisinde unutulup gidiyor. Harekete geçtiğimiz 
zamanlarda ise nadiren bu hareket satın alma ile son 
buluyor. Oysa ki güvendiğimiz bir dostumuzdan ya da 
tanıdığımızdan memnun kaldığı bir firma veya ürünle 
ilgili övücü iki çift laf duyduğumuzda, bu bizi hızla ha-
rekete geçmeye teşvik ediyor ve çoğu zaman da bu 
hareket satın alma ile sonuçlanıyor. Bazı zamanlarda 

mağazayı hatta ürünü çok da beğenmemiş olmamıza 
rağmen, tanıdığımız kişiye olan güvenimizden kaynaklı 
olarak satın alma işlemini her şeye rağmen gerçekleş-
tiriyoruz.

Tüm bu istatistikî analizler ve araştırmalara dayanarak 
iki şey ortaya çıkarabiliriz. Birincisi, reklam aracı kul-
lanılırken arkasını destekleyen çok güçlü bir pazarla-
ma stratejisi olması gerektiği. Çünkü reklamın konusu, 
maliyeti, yeri ve zamanı gibi kararların yanında reklamın 
sıklığının da önemi ortaya çıkıyor. Örneğin metro giri-
şinde başlayan, içerideki duvarlarda devam eden ve 
daha da önemlisi metro treni içinde kullanılan ve sü-
rekliliği olan bir reklamın akılda kalma olasılığı, tek se-
fer görülüp geçilen bir reklamdan daha fazladır. Bunun 
yanında, pazarlama araştırması sonucunda öğrenilebi-
linecek doğru ve yerinde yerleştirme ve konumlandır-
ma çalışmalarıyla, yersiz ve gereksiz mevkilerde reklam 
yapmak için boş yere para harcamamız da gerekmez. 
Ortaya çıkan ikinci önemli nokta ise, reklam her ne ka-
dar yardımcı bir araç olsa da, müşterilerin oluşturduğu 
kulaktan kulağa dolaşan bilgiler her zaman daha et-
kilidir. Bunu sağlamak içinse, mevcut müşterilerimizin 
tatminini sağlamamız gerekmektedir. Hepimizin bildiği 
üzere memnun olmayan bir müşteri, memnun müşteri-
den en az 3 kat daha fazla haber yayacaktır. 
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Kulaktan kulağa, müşteri ağzından reklam yapmanın 
önemi ortaya çıktığına göre, şu konuda anlaşabiliriz ki 
reklama ayrılan bütçenin bir kısmını gönül rahatlığı ile 
müşteri memnuniyetine aktarıp çok daha başarılı bir 
pazarlama planına sahip olabiliriz. Her yıl reklama ay-
rılan çok büyük oranlarda bütçeler yerine ufak miktar-
larla, ama doğru seçilmiş reklamları, doğru noktalarda 
konumlandırarak firma ve ürün tanıtımımızı daha etkin 
hale getirebiliriz. 

Günümüzde kullanımı daha da yaygınlaşan güncel, ye-
nilikçi pazarlama yöntemlerine yatırım yaparak reklam 
bütçemizi daha etkili kullanma şansımız vardır. Örne-
ğin, görsel medya reklamlarının yanı sıra “Guerilla Mar-
keting” stratejileri kullanarak, sıra dışı, çarpıcı ve yara-
tıcı tanıtımlar kullanmak, her gün birbirinin neredeyse 
aynı reklamlara maruz kalan olası müşterilerin aklında 
yer etmemize yardımcı olabilir. 

Bir başka pazarlama tekniği ise; reklamı daha bireysel 
bir iletişim aracı olarak kullanmaktır. Örneğin, kalabalık 
ve işlek sokak/caddelerde gezici “backpack bannerlar” 
ya da “flag bannerlar” kullanımı, kitlelerin dikkatini çekip 

insanları tanıtıcı elemana yönlendirebilir. Belirli bir süre 
boyunca, düzenli bir sıklıkta kullanılan bu gezici reklam 
tekniğiyle hem daha çok alan kapsayabilir, hem farklılık 
yaratıp tüketici aklında yer edinebilir, hem de tüketicinin 
gezici elemanla bireysel ve kişisel iletişimi sayesinde 
daha ikna edici olabiliriz. 

Sonuç olarak, güncel pazarlama tekniklerinin gele-
neksel stratejilerden birçok faydalı yanı bulunmaktadır. 
Bunlardan en önemlisi ise az maliyetle daha çok etkin-
lik sağlamasıdır. Geleneklere bağlı kalarak, ama yenilik-
lerden de mümkün olduğunca yararlanarak, daha etkili 
bir pazarlama stratejisi oluşturmak mümkündür. Yara-
tıcılık ve yeniliklerin modası asla geçmez. Yaratılan her 
bir yeni fikirle, pazardaki kimliğimizi ve konumumuzu 
farklılaştırabilir ve yerimizi sağlamlaştırabiliriz. 

Farklı olmak, pazardaki birbirinin aynı olan firma ve 
ürünlerden ayrı olmak, müşteri kazanmada ve var olan 
müşteriyi elimizde tutmada bize en yararlı olacak stra-
tejidir. Farklılık ve yenilik, pazarlamanın olmazsa olma-
zıdır. Eğer pazarda bir kimliğiniz olsun istiyorsanız, ce-
sur olmaktan ve yeniliklerden korkmayın. 
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STANDARD- Biyografinizi incelediğimizde gördüğü-
müz kadarıyla çocukluk döneminiz yuvalarda ve ye-
tiştirme yurtlarında geçmiş. O zamanki hayal dünya-
nızda neler vardı? İleriye dönük hayalleriniz nelerdi? 

V. ÇELİKDEMİR- Sizin de bahsettiğiniz gibi çocuklu-
ğum yurtlarda ve yuvalarda geçti. Ailemi hiç tanımadım, 
sadece annemi bilirim. Çok nadir görüşürüz. Çocuk yu-
vasında başladı benim hikâyem. İlk resim yeteneğimi de 
orada keşfettim. Bir panomuz vardı. Güzel resimleri oraya 
asarlardı. Biz de daha iyi resim yapıp panoya resmimizi as-
tırmak için çabalardık. Dergilerden, kitaplardan gördüğüm 
resimleri inceleyip çizmeye başladım. Bu şekilde resim ça-
lışmalarımı ilerlettim. 

STANDARD- Güzel sanatlara eğiliminiz nasıl gelişti? 
Başka sanat dallarına da ilgi duydunuz mu? Gösteri-
lerinizde, ‘müzik’ önemli ve etkin bir yer tutuyor. Mü-
zik seçimini yapabilmek de özel bir ilgi gerektiriyor 
diye düşünüyorum.  

V. ÇELİKDEMİR- Ortaokulu bitirince, o sene Kırşehir’de 
Güzel Sanatlar Lisesi açılacağını duydum. O kadar heye-
canlandım ki! Zaten sürekli araştırıyordum. "En iyi resim 
eğitimini nasıl alır ve bu alanda eğitimimi ilerletebilirim?" 
diye. Lisenin açılıyor olması benim için çok iyi bir gelişmey-

Çocukken deniz kenarında kumların üzerinde oynarken, 
kumdan kaleler yapmak en büyük eğlencemizdi. Usta bir 
sanatçı havasıyla, uğraşır dururduk kum yığınlarıyla… Or-
taya çıkan eserimizi hayranlıkla izlerken, bir dalganın yıkı-
mıyla yok olur, suya karışırdı hayallerimiz… 

Kum Sanatçısı Veysel Çelikdemir, yaratıcılığını ve hayal 
gücünü kumları kullanarak bizlere yansıtıyor. Bir yetenek 
yarışmasına katılmasıyla kendisini ve sanatını yakından 
tanıma imkânı bulduğumuz Çelikdemir; yetiştirme yurtla-
rında geçirdiği zorlu çocukluk yıllarında deniz kenarında 
kumla oynayamadı belki, ama şimdilerde kumla harikalar 
yaratıyor. Ve bizler onu büyük hayranlıkla izleyip alkışlıyo-
ruz. Kendisini ve sanatını izleyenler, onu “Türkiye’nin en 
yeteneklisi” unvanı ile ödüllendirdi. 

Veysel Çelikdemir’in kumlarla oyununun hikâyesini sizler-
le paylaşıyoruz.   

Veysel Çelikdemir Kimdir?

6 Mart 1983’te Yozgat’ın Çayıralan ilçe-
sinde doğdu. Çocukluk dönemini yuva-
larda ve yetiştirme yurtlarında geçirdi. 
Yozgat Çocuk Yuvasından sonra, Kır-
şehir Çocuk Yuvası ve Erkek Yetiştirme 
Yurdunda kaldı. 2002 yılında yurttan ay-
rılan Veysel Çelikdemir, Kırşehir Güzel 
Sanatlar Lisesi’nden 2003 yılında mezun 
oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi, Güzel 
Sanatlar Akademisi Resim Öğretmenliği 
Bölümünü kazandı. 2007 yılında başarıy-
la üniversite eğitimini tamamladı. Kendi-
sini çocukluğundan beri severek yaptığı 
işine verdi. Kitap resimleri çizdi, çizgi 
romanlar hazırladı. Değişik dergilerde 
karikatürler yayınladı. Veysel Çelikdemir, 
Türkiye’de kum sanatını tanıtmak için 
çabalar harcamaktadır. 
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di. Kırşehir Güzel Sanatlar Lisesi’ne kaydımı yaptırdım. 
Böylelikle resim bilgim daha da gelişti. Aynı lisenin mü-
zik bölümü de vardı tabi. Müziğe olan ilgim de orada 
perçinlendi. Bağlama aldım kendime. Arkadaşlarımın 
da yardımıyla öğrenmeye başladım. Ama kendime 
yetmekle sınırlı kaldı. İlerletemedim fazla. Hâlâ arada 
kendime çalarım. Müzik seçimine gelince… Benim için 
gösterilerimde önemli olan resmin tamamen bitmesi ve 
içime sinmesidir. Daha sonra müzik seçimine başlarım. 
Çizdiğim resimleri fotoğraflar ya da video kaydına alı-
rım. Sonrasında müzikler eşliğinde defalarca izlerim. 
Sürekli değişik müziklerle tekrarlarım bu işi. Resim, 
bana hangi müziği kullanmam gerektiğini söyler.  

STANDARD- Resim Öğretmenliği bölümünden 
mezun olduktan sonra mesleğinizi yapamadınız 
mı? Mezun olduktan sonra nasıl bir kariyer plan-
laması yaptınız?

V. ÇELİKDEMİR- Okuldan mezun olduktan sonra bir 
kaç kez KPSS sınavına girdim, ama kazanamadım. 
Daha sonra askere gitmek zorunda kaldım. Mesleğe 
hiç başlayamadım anlayacağınız. İçimde kalmış bir 
duygudur. O kadar okuyup atanamamak çok kötü bir 
duygu. Atanmayı çok istiyordum. Şimdi ise beni bu iler-
lediğim yolda körelteceğini düşünüyorum. O nedenle 
eskisi kadar çok istediğimi söyleyemem. Ben daha çok 
kitap resimleme işinde ilerlemek istiyordum. Zaten me-
zun olan herkes çalışırsa öğretmen olabilir. Fakat kitap 
resimlemek bana daha cazip geliyordu. Ben, resme o 
kitaplardaki resimleri kopya ederek başlamıştım. Eğiti-
mini alarak o kitapları çizenlerden biri olmak beni daha 
mutlu ediyordu. Sevdiğim işi yapıyordum. Öğretmenli-
ği de çok seviyorum, ama kitap resimlemek daha çok 
sevdiğim bir işti. Sonra yetenek yarışması girdi araya 
ve hayallerimin yönü değişti. Şimdi kum sanatını daha 
da ilerletip bu alanda öğrenciler yetiştirmek ve kitap re-
simlemeye devam etmek istiyorum.



STANDARD- Kum sanatıyla nasıl tanıştınız? 

V. ÇELİKDEMİR- Kum sanatıyla tanışmam üni-
versitede okurken oldu. Bir arkadaşım yurt dışında 
yapılan kum sanatı gösterilerine ait filmler gönder-
mişti. İlk izlediğimde çok şaşırmıştım. Çok ilginç 
gelmişti. Tekrar tekrar izlediğimi hatırlıyorum. Ara-
dan çok uzun zaman geçti. Bir gün birden aklı-
ma geldi. Yapabilir miyim diye düşündüm. Sürekli 
hayal kurmaya başladım. Aslında beynimde çizi-
yordum, her şey bitmişti beynimde. Sadece prati-
ğe dökmem gerekiyordu. Sonra kumu ve masayı 
tedarik ettim ve kendimce çalışmalara başladım. 
Ufak tefek gösteriler yapmaya başladım. Derken 
yarışmaya katılmaya karar verdim. Bir de baktım 
bu günlerdeyim.

STANDARD- Bu sanatı gerçekleştirebilmek 
için, ekipmanı, gösterinin sunumunu, kurgu-
sunu ve müzikleri hazırlamak için nasıl süreç-
ler geçirdiniz? Ekipmanların teknik özellikleri 
var mı? Örneğin kullandığınız kumun özelliği 
nedir ?

V. ÇELİKDEMİR- Kum sanatı için gerekli olan 
malzemeler ışıklı masa, kum ve eğer gösteri ya-
pılacaksa projeksiyon makinesi ve perde. Kumun 
özelliğinden bahsedeyim. Benim kullandığım kum, 
üç karışık kumun birleşimi. Öyle bir kum var mıdır, 
varsa adı nedir? hiç bilmiyorum. İlk kum sanatına 
başlama döneminde tesadüfen kumları denerken 
elde ettiğimiz bir kum. Bitmek üzere, ben de endi-
şeleniyorum. Biterse nasıl tekrar yapacağım, ina-
nın bilmiyorum. Gösterilere hazırlık aşaması çok 
sancılı aslında. Bir de konu zorsa, çok zorlanıyo-
rum. Bazen de çok keyifli ve kolay oluyor. Mutlaka 
gideceğim toplantının konusuna uygun çalışmalar 
hazırlıyorum. Saatlerce, günlerce prova yapıyorum. 
Günlük hayatın içinde zaman akarken bile ben 
zihnimde çalışmaya devam ediyorum. Sahneleri 
kafamda oluşturup, önce kalemle storyboardları-
nı hazırlıyorum. Daha sonra kumda uyguluyorum. 
Sonra sahne aralarındaki geçişleri çalışıyorum. En 
son da müziği hazırlıyorum.

STANDARD- Kum sanatında değişik türlere 
rastlamak mümkün… Örneğin kum heykeller 
en bilinen ve yarışmalar düzenlenen bir tür. 
Sizin kum heykele dönük çalışmalarınız oldu 
mu? 

V. ÇELİKDEMİR- Kum heykelleri çok beğeniyo-
rum. İlgimi çeken bir sanat, Fakat o bambaşka bir 
alan. Yapmayı çok isterim, fakat deneme şansım 
olmadı henüz. 

Kum sanatçısı Veysel Çelikdemir’i, TSE’nin 24. Altın Amba-
laj Yarışması Ödül Töreni organizasyonunda ağırladık. Ta-
rihte bilinen en eski ambalaj türü olan “amfora” dan yola çı-
karak hazırlanan özel tasarımlı amfora objesinin kazanan-
lara ödül olarak sunulduğu törende, Çelikdemir, ambalajın 
topraktan başlayan öyküsünü kumla anlattı.  
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STANDARD- Ülkemizde sizin gösterileriniz gibi 
sunumlar yapan başka sanatçılar var mı? 

V. ÇELİKDEMİR- Kum sanatını uygulayan sanatçı ül-
kemizde yoktu. Yarışmaya katıldıktan sonra ülkemizde 
de bu sanat tanınmaya başlandı. Deneyenler olduğunu 
duyuyorum. Beni arayan, bu sanatı öğrenmek isteyen 
çok fazla insan var. Belki de duymadığım ama yapan 
birileri de vardır.

STANDARD- Kum sanatı için eğitim süresince 
sizi kimler nasıl yönlendirdi?

V. ÇELİKDEMİR- Kum sanatı için ben hiç bir eğitim al-
madım. Tamamen çalışarak bu hale getirdim. Ülkemize 
bu sanatı yapan yoktu. Dolayısıyla kimseye soramadım da.

STANDARD- İsrailli heykel ve resim sanatçısı 
İlano Yahav’dan etkilendiğinizi ifade etmişsiniz. 
Kendisi ve sanatı hakkında bizi bilgilendirebilir 
misiniz?  Yahav’dan  nasıl etkilendiniz? 

V. ÇELİKDEMİR- İsrailli sanatçının bayan olmasından 
dolayı, el hareketleri biraz daha naif gelmiştir bana. 
Çok özel bir yaratıcılığı da var. Resimler arası geçişleri 
zekice ve iyi kurgulanmış. Üzerinde kafa yorulduğu bel-
li. Beni etkileyen de budur. Ama ilk başladığım sıralar 
hiç bir sanatçının çalışmasına bakmadım, kopyaları ol-
mak istemedim. Özgün olmalıydı tamamen. Sonradan 
sonraya bakmaya başladım.

STANDARD- Yaptığınız çalışmaların kalıcı olma-
ması sizi nasıl etkiliyor? 

V. ÇELİKDEMİR- Aslında güzel olan da o sanırım. Ka-

lıcı olsa bu kadar güzel ve özel olmazdı. İnsanlar siz 
resmi silerken, “yapma, silme” demeleri farklı bir etki 
yaratıyor. Silmemi istemiyorlar, ama diğer sahneye 
geçmem için silmem şart. Bu da izlenebilirliğini hatta 
biraz da merakı artırıyor diye düşünüyorum.

STANDARD- Gerçekleştirdiğiniz gösterilerde se-
yircinin ilgisi nasıl oluyor?

V. ÇELİKDEMİR- Gittiğimiz gösterilerde sanatın yeni 
olmasından dolayı ilgi çok iyi. Bazen ben bile şaşırıyo-
rum. O kadar güzel tepkiler alıyorum ki! Çok önemli ko-
nularda gerçekleşen toplantılara konuk oluyoruz. Top-
lantıdan çıktığımızda, konuşulan tek şeyin kum sanatı 
olduğunu görüyoruz. Toplantının konusu, etkinlikleri, 
her şey unutulmuş, sadece kum sanatı konuşuluyor. 
Bu ana şahitlik etmek çok heyecan verici. Bu heyecan, 
çalışmalarımı olumlu yönde etkiliyor. 

STANDARD- Bu sanatın gelişimi olabilir mi? Bu 
konuda çalışmalarınız var mı?

V. ÇELİKDEMİR- Mutlaka geliştirilebilir. Renkli ışıklarla 
renklendirilebiliyor. Ben sevmiyorum ama. Doğallığını 
bozduğunu düşünüyorum. İleriye dönük o kadar güzel 
hayallerim var ki… Umarım bir gün gerçekleştirebilirim. 
Üzerinde çalıştığım, yine kum sanatıyla ilgili, dünyada 
örneği olmayan bir çalışmam var. Ufak tefek eksikleri 
kaldı, biter bitmez paylaşacağım insanlarla.

STANDARD- Katıldığınız yarışma programı size 
önemli bir tanınırlık kattı. Bu süreci anlatır mısı-
nız? En son yarışmada birinciliği de kazandınız… 



103 MART  2012

V. ÇELİKDEMİR- Aslında ben ya-
rışmadan önce de bu sanatı yapı-
yordum. Ama bilen fazla insan yok-
tu. Yarışma ile beraber tanınırlığım 
arttı ve iş sayım fazlalaştı. Bu sanatı, 
Türkiye’de yapan ilk kişi olmak ayrı-
ca beni mutlu eden en büyük etken. 
Bunu insanlarla paylaşmak çok gü-
zel. İstediğim tanınmak değil, sana-
tımla anılmak. Dünyada da bir yerlere 
taşımak. Yoksa çok fazla insanın sizi 
tanımasının aslında çok fazla bir esp-
risi yok. Yılbaşı için özel bir program 
hazırlandı. İki yıl boyunca yarışmada 
finale kalmış yarışmacılarla yılbaşına 
özel bir yarışma yapıldı. Yarışma çok 
zordu, çünkü bugüne kadar yarışmış, 
en yetenekli yarışmacılar oradaydı. 
Elbette bu kadar yetenekli yarışmacı-
lar arasından birinci seçilmek olağa-
nüstü bir duygu. Bütün yarışmacılar 
gibi ben de birinci olmayı elbette ha-
yal ediyordum. Ama bu sefer işimiz 
çok zordu. En yetenekliler oradaydı. 
İsmim açıklandığında çok şaşırdım. 
İnanamadım. O an neler hissettiğimi 
ne kadar anlatsam da sanırım ye-
tersiz kalacaktır. En yetenekli yarış-
macılar arasından birinci seçilmeyi 
Allah’ım bana lütfetti. Ne kadar şük-
retsem azdır. Ömrüm boyunca unu-
tamayacağım bir an yaşadım. 

STANDARD- Bundan sonraki he-
defleriniz nelerdir?

V. ÇELİKDEMİR- Hedefim sanatı-
mı daha ileri bir noktaya taşımak ve 
ülkemizdeki yerini, tanınırlığını daha 
da artırmaktır. Allah'ın sevgili kuluyuz 
diye düşünüyorum. Bizi böyle bir ye-
tenekle onurlandırmış. Her şeyin he-
sabının sorulacağı bir hayatta, sanı-
rım bu yeteneği nasıl kullandığımızın 
da hesabı sorulacaktır. O yüzden çok 
çalışmak ve yeteneğimizi güzel işler-
de, düzgün kullanmak zorundayız. 
Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. 
İnşallah başarılı oluyorumdur. 
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15 Mart Dünya Tüketici 
Hakları Gününde; 
Nedir Bu Tüketici Hakları? 

Türkiye Bu Hakların 
Neresinde?
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Ferda HEKİMCİ
Tüketici Dernekleri Federasyonu 

Genel  Başkan Yardımcısı

İnsanoğlu Taş Devrinden günümüze 
uzanan süreçte kendini; tekerlekten 
uçağa, mağaradan villaya, süslemek-
ten sanata kaçınılmaz bir tüketim sü-
reci içerisinde bulmuştur. Tüketim tüm 
canlılar için “yaşam” demek olduğu 
kadar; insanoğlu için aynı zamanda 
eğlenceden dinlenceye çeşitli sosyo-
kültürel çeşitlilikleri de kapsayan bir 
“varoluş stilidir” de. 

“Tüketici”  tanımı itibarıyla; gereksi-
nimlerini karşılamak için mal ya da 
hizmetleri kullanan her kişi, aile, ku-
rum, kuruluş anlamına gelmekte ve kı-
saca tüm toplumu kapsamakta olup; 
yaşam bir anlamda “tüketebilmek” 
demektir. Bu nedenle de biz tüketici-
lerin tıpkı İnsan Hakları gibi evrensel 
hakları vardır. Bu hakları; “yaşam”, 
“yaşamı idame ettirme”, “sağlık-
güvenlik”,  “çevre” hakkı gibi kimi 
İnsan Haklarıyla kesişen ve onun 
sosyo-ekonomik yönünü oluşturan 
haklar olarak da niteleyebiliriz. Kısa-
ca, “Tüketici Hakları” olarak anılan 
bu hakların tüm dünyada olduğu gibi 
ülkemizde de “özel olarak” korunması 
söz konusudur. 

Diğer yandan çağımızda en küçük 
ekonomik birim olarak ekonomik 
eyleme giren siz tüketicilerin mal ve 

hizmet talebindeki tutum ve davra-
nışları, ekonomik eylemin nitelik ve 
niceliğini belirleyen, onun yönünü çi-
zen en önemli unsurların başında gel-
mektedir. Günümüzde güçlü, nitelikli, 
rekabetçi ve verimli bir ekonomi için 
tüketici hakları ve haklarının bilincin-
de olan nitelikli tüketiciler ve onların 
gereksinim, istek ve öngörüleriyle şe-
killenen talep en önemli rehberdir. Bu 
anlamda çağdaş toplumlarda tüketici 
hakları, üzerinde titizlikle durulan bir 
konu olup; bu toplumlarda tüketicinin 
korunması ve bilinçlendirilmesi büyük 
önem taşımakta, dolayısıyla başta 
kamu olmak üzere, tüm kesimlerce 
desteklenmekte ve özendirilmektedir.

Dilerseniz, 15 Mart Dünya Tüketici 
Hakları Günü nedeniyle; Nedir bu tü-
ketici hakları? Türkiye bunun neresin-
de? sorularının yanıtlarını bu makale 
kısıtında özetlemeye çalışalım…

Tarihsel Süreçte Tüketici Hakları

Tüketici tarih boyunca ekonomik, 
güvenli ve gereksinimlerini en uygun 
şekilde karşılayacak mal ve hizme-
tin peşinde olmuştur. Geçmişte bel-
li başlı tüm uygarlıklar Hammurabi 
Yasaları’na kadar uzanan uygulama-
larla, tüketici haklarını özel olarak ko-
rumuşlardır.
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MÖ 2150 yılından kalma yazıtlarda yer alan  Hammura-
bi Yasalarındaki  bir hükme göre, “Bir inşaat ustasının 
yaptığı ev, ustanın yetersizliği ve işini gereği gibi yap-
maması nedeniyle yıkılarak ev sahibinin ölümüne yol 
açarsa, evi yapan usta öldürülecektir”.

Fenikelilerde kusurlu üretimin süreklilik kazanması 
durumunda tüketici şikâyetlerinin karşılanması ve ti-
cari etiğin sağlanması amacıyla el kesme cezası ve-
rebilen kalite kontrolcüler vardı. 15-16. yüzyıllarda 
Avusturya’da bozuk süt satanlara o sütü içme cezası 
verilirdi. Yine Fransa’da halk bozuk yumurta satanların 
kafasına bu yumurtaları atmaya izinliydiler. 

günümüzün esnaf ve sanatkârlar örgütü olarak ça-
lışmasının yanı sıra tüketiciyi koruyucu bir işlevi ger-
çekleştirmiştir. Örneğin Pabuççular Loncası, meşhur, 
“Kalitesiz pabuç yapan ustanın pabucunu dama atma 
eylemiyle” bir yandan tüketiciyi koruyucu yönde dav-
ranırken öte yandan da meslek ve sanatta kalitesiz 
mala cevaz verilmesini ve haksız rekabeti önlemiştir. 
Yine Osmanlılar zamanında kurulan “İhtisap Ağalığı” 
kuruluşu da pazar denetimi yoluyla aynı işlevi gerçek-
leştirmeyi amaçlamaktadır.  Selçuklu ve Osmanlı’daki 
Ahi Birlikleri ve Lonca sistemleri; İslam iş ahlakının ve 
tüketiciyi koruma duyarlılığının somut uygulamalarını 
yansıtmışlardır.

Selçuklu ve Osmanlı’da ise Ahilik Örgütleri, gerek reka-
bette ön tutabilmek ve gerekse dini ve ahlaki kuralları 
öne alan bir Kurumsal Sosyal Sorumluluk örneğiyle; 
“bol,  kaliteli, ucuz üretim ve tüketicilerin ko-
runması” felsefesini düstur edinmiştir. Toplam Kalite 
Yönetiminde olduğu gibi Ahilik Örgütü’nde de üretim 
“Müşteri Odaklıdır”. Ahi esnafında “Müşteri Veli-
nimettir”. Toplam Kalite Yönetiminde ise “Tüketici 
Kraldır”.  Zamanın Ahilik Örgütü ve Esnaf Loncaları 

17. yüzyıldan kalma Denizli Babadağ  Çarşısı’nın kapı-
sındaki şu dizelerde esnaf şöyle uyarılmaktadır: 

“Sevgi göster herkese ha! / Selamdan kaçınma 
sakın/ İnsanları ayırma ha! / Hepsine adil ver hak-
kın/ Niyetin iyi olsun ha!/ Herşeyin gerçeğin söy-
le/ Hayırlıdan ayrılma ha! / ……/ İyi belle unutma 
ha! / Önce hizmet sonra sensin”.
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Tüketici Hareketi
Tüketici hareketi, sanayileşme ile birlikte ABD’de tekellerin 
haksız, aldatıcı ve yanıltıcı uygulamalarına karşı başlayıp 
gelişen toplumsal bir harekettir. Tüketiciler, piyasa güçleri 
karşısında tek tek, zayıf ve güçsüz kaldıklarından, piyasanın 
aldatıcı, yanıltıcı ve istismar edici uygulama larına karşı ken-
dilerini savunabilmek, koruyabilmek, seslerini duyurabilmek 
için bir araya gelerek örgütlenmek ve organize olmak zo-
runda kalmış lardır.

Bu ülkede 1870’li yıllarda ilk tüketici kooperatifleri kurul-
muştur. Tekelci uygulamalarına karşı tüketicilerden gelen 
tepkilere karşı 1890 yılında ticarette rekabeti önleyen anlaş-
ma ve birleşmeleri engelleyen Sherman Antitröst Yasası çı-
karılmıştır. 1935 yılında Detroit’de bizzat kasap hanımlarının 
da katılmasıyla başlatılarak tüm ABD’ye yayılan ve fiyatların 
geri çekilmesine neden olan et ve gıda boykotları bu hare-
ketin ilk önemli örneklerini oluşturmaktadır.

Tüketicinin Korunması ve Tüketici Bilincinin Önemi
DPT’nin ilgili İhtisas Komisyonu Raporuna göre; “Serbest 
rekabet sisteminin egemen olduğu ülkelerde tüketicinin pa-
zardaki rolü üzerinde başlıca iki karşıt görüş savunulmakta-
dır. Bu görüşlerden birincisi; ‘Tüketici Kraldır’ der ve dolayı-
sıyla imalatçının başarı ya da başarısızlığını belirleyen öge-
nin tüketicinin kararı olduğunu kabul eder. Bütün bu süreç 
içinde tüketici karar verici rol oynar. Bu nedenle söz konusu 
görüşe ‘tüketicinin egemenliği’ denilmektedir. Buna tama-
men karşıt olan ikinci yaklaşım ise tüketicinin genel ekono-
mik sistem içinde bir ‘piyon’ olduğunu savunan görüştür. 
Bu ikinci görüş, tüketici hareketlerinin doğmasına neden 
olmuştur (…) Tüketicinin Korunması olarak nitelenen hare-
ketlerin amacı, tüketicilerin diğer pazar güçleri karşısında 
konumlarının güçlendirilmesidir (…)  Aslında bir toplumda 
bulunan herkes tüketicidir. İmalatçı dahi bir tüketicidir (...)  
Giderek tüketicilerin ihtiyaç ve tercihlerine, üreticilerin de pi-
yasaya sunduğu mal ve hizmetlerin fiyat ve kalitesine daya-
nan pazar ekonomisinde artık tüketici hakları ve tüketicinin 
korunması olguları evrensel ve yadsınamaz değerler olarak 
yer almaktadır”. 

Tüketicinin korunmasının yanı sıra tüketici bilincinin yüksel-
tilmesini de içeren bağımsız bir Tüketici Hareketi (Consu-
merism) ulusal üretimin standardizasyon, kalite ve verimli-
likle teçhizinde-otokontrolünde ve giderek rekabet edebilir-
liğine etken olacaktır. Zira, bilinçli tüketicilerin hakim olduğu 
toplumlarda; artık büyük ölçüde haksız rekabet önlenmiş, 
kalitesiz ve verimsiz üretime yaşam şansı kalmamıştır. Bu-
nun doğal sonucu da; rekabet performansı yüksek eko-
nomik güç, enflasyonsuz büyüme, küreselleşen dünyaya 
hitap edebilen ürünler demektir. Gelişmiş Batı ekonomile-
ri dikkatlice incelendiğinde, bilinçli ve örgütlü tüketicilerin 
izleri görülecektir. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü 
(OECD) konuyu kamu yönetimi açısından şöyle saptamıştır;  
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“Hangi hizmetin, ne şekilde sunulduğunu sorgulayan 
ve daha iyi hizmet sunumunu talep eden tüketicilerden 
gelen baskılar, kamuyu verimli olmaya ve kaliteli hiz-
met vermeye zorlayan faktörlerin başında gelmektedir. 
Günümüzde artık devletin yurttaşlarına verdiği sağlık, 
güvenlik, ulaşım, eğitim vb. kamu hizmetlerin verimlili-
ğinin de; “etkinliğin” yanı sıra tüketici hakları boyutuna 
ek olarak, kaliteli, “etkili” bir hizmet anlayışıyla “Yurttaş 
Mutluluğu”nu sağlama  doğrultusunda ele alınması 
gündeme gelmiştir1.

Standard, Kalite ve Türkiye’de Tüketicinin Tercihi
İmalat ve tüketim faaliyetlerindeki karşılıklı ilişkide,  ima-
latçının ve tüketicinin yararlarının korunmasında ve ülke 
genelinde optimum faydanın elde edilmesinde stan-
dardizasyonun ve kalitenin önemi büyüktür. Standar-
dizasyon aynı cins mal ve hizmet üretim ve sunuşun-
da bütünlük sağlar, verimliliği artırır ve üretimde asgari 
düzeyde kalite eşitliğini kurar. Standarda uygun, kaliteli 
mal veya hizmet sunumu ise rasyonel davranan mü-
teşebbis için bir üretim tarzıdır. İmalatçı ve tüketici iliş-
kisinin satış sonrasında da devam etmesi bakımından 
toplam kalite kontrolü, modern işletmecilik anlayışının 
esası olmaktadır. Böylece standardizasyon ve kalite 
belgeleme sistemi imalatçı ve tüketici arasındaki bağı 
güçlendiren, belirsizlikleri ortadan kaldıran önemli bir 
unsurdur.

Türkiye’de tüketicilerin standard ve kalite tercihlerini 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yaptırılan Türkiye’de Tü-
ketici Profili Araştırmasına göre irdeleyelim. Ülkemizde 
bu konuda yapılmış olan araştırmalar arasında en kap-
samlısı olan Bakanlığın Türkiye çapında 8600 tüketiciy-

le yaptırdığı ve 8069 tüketicinin net yanıt verdiği ankete 
göre tüketiciler, “satın almada etkilendikleri faktörler” 
yönünden araştırılmışlardır. Bu anketin konumuzla ilgisi 
yönüyle,  sadece “TSE, ISO ve marka varlığı”  bölümü 
ele alınarak incelenecektir.

Tüketicilerin Mal Satın Almada Etkilendikleri Faktörler

Etkileyen  
Faktörler

Etkileniyor Etkilenmiyor

Sayı Yüzde Sayı Yüzde

Marka 5424 67,8 2578 32,2

Fiyat 6542 81,7 1466 18,3

TSE, ISO 
Varlığı 4456 55,7 3549 44,3

Görünüm 2929 36,6 5075 63,4

Satıcı 
Davranışı

1824 22,8 6178 77,2

Kaynak: Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Türkiye’de Tüketici Profili,  Ağustos 1999 

Buna göre, çeşitli özelliklerdeki tüketici grupları arasın-
da mal ve hizmet satın almada etken olan faktörlerin 
arasında, % 81 ile fiyat başta gelmektedir. Bunu % 67 
ile marka ve % 55 ile TSE, ISO markalarının varlığı iz-
lemektedir.

Ayrıca marka, tüketiciye sürekli olarak aynı özelliklerde 
ürün sunulacağı güvenini vermektedir. Diğer bir ifadeyle 
marka tüketiciye kalite konusunda verilen bir garantidir. 

Tüketici açısından marka tercihinin de bir anlamda, 
"bildik, denenmiş, iyi mal ve hizmeti çağrıştırdığı" dü-
şünülürse, marka tercihinin de standard, kalite tercihi 
olarak düşünülebileceği ortadadır. 

1 Ayrıntılı bilgi için bakınız: “Hekimci, F.(2003). III. Kalite Sempozyumu, ‘Kalite, ‘Verimlilik ve Yurttaş Mutluluğu’, Bildiriler Kitabı, s. 72-79, TMMOB Makine Mühen-
disleri Odası, Yayın No. E/2003/320-1, Bursa.
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Tüketici Hakları
Tüketici Hakları Kavramı; tüketici olmak ile doğuş-
tan sahip olduğu Evrensel Tüketici Hakları ile ayrıca 
tüketicinin tarihsel süreç içerisinde kazandığı, devletin, 
firmaların aldığı ekonomik, sosyal, teknolojik,  hukuksal 
önlem ve düzenlemelerden kaynaklanan hakları kapsar.

15 Mart 1962’de ABD Başkanı J. F. Kennedy, Temsil-
ciler Meclisi’nde yaptığı tarihi konuşmasında; Herkesin 
birer tüketici olduğunu ve tüketicilerin kamusal alanda 
ve özel sektörde alınan ekonomik kararları etkileyen ve 
bunlardan da etkilenen çok önemli bir ekonomik grup 
olduğunu, buna rağmen seslerini duyuramadıklarını, 
dolayısıyla örgütlenerek haklarına sahip çıkmaları ge-
rektiğini ve onların belirli çerçevede korunmasının ge-
rekliliğini savunarak, “geleceğin, tüketici merkezli poli-
tikalar uygulayanlar için daha parlak olacağını” ileri sür-
müş, bir anlamda günümüz dünyasına yönelik önemli 
bir öngörüde bulunmuştur.

Tüketici hareketi, 1985 yılında Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda Evrensel Tüketici Haklarının oy birliğiyle ka-
bul edilmesiyle önemli bir aşama göstermiştir. 

Bu haklar Türkiye tarafından da kabul edilmiş uluslara-
rası anayasa niteliğinde olan haklardır.

Bunlar: 
Temel Gereksinimlerin Karşılanması Hakkı: Tüke-
ticilerin; yeme, içme, giyinme, barınma gibi gereksinim-
lerinin karşılanması için alınan önlemler.

Sağlık ve Güvenlik Hakkı: Tüketiciler tarafından satın 
alınan her çeşit mal ve hizmet nedeniyle karşılaşabile-
ceği risk ve tehlikelere karşı alınan önlemler.

Bilgi Edinme Hakkı: Mal ve hizmetlerin özellikleri, 
kullanım, bakım koşulları ile tehlike ve risklerine karşı 
doğru, eksiksiz olarak bilgilendirilmesi konusundaki 
düzenleme ve uygulamalar.

Örgütlenme, Sesini Duyurma ve Temsil Edilme 
Hakkı: Tüketicilerin bir araya gelip güç birliği yaparak 
haklarını alabilmeleri, koruyabilmeleri, geliştirebilmele-
ri; kendilerini ilgilendiren yasal, yönetsel, teknik, tica-
ri, ekonomik, sosyal ve politik her konuda temsilinin 
sağlanarak bu süreçlere katılımları, kamuoyu oluşturup 
baskı unsuru olabilmeleri, görüş belirtebilmeleridir.

Seçme Hakkı: Tüketicilerin gelir düzeylerine göre ge-
reksinimlerini karşılayabilmeleri için, istedikleri mal ve 
hizmetleri; ucuz ve kaliteli alabilmeleri, tercih edebilme-
leri ve bunlarla ilgili seçeneklerin artırılmasıdır.

Eğitilme Hakkı: Tüketicilerin tüketici bilincine sahip 
olabilmeleri, hak, sorumluluk ve yükümlülüklerini öğre-
nebilmeleri açısından eğitilmeleridir.

Tazmin Edilme Hakkı: Satın alınan mal ve hizmetlerin 
ayıplı (kusurlu, özürlü, kalitesiz) olması durumunda; bu-
nun neden olduğu her türlü maddi, manevi ekonomik 
ve hukuksal zararların karşılanmasıdır.

Ekonomik Çıkarların Korunması Hakkı: Tüketicile-
re daha iyi ve uygun koşullarda mal ve hizmet sağlan-
ması, aldatılmalarının, zarar görmelerinin ve mağduri-
yetlerinin önlenmesi, yaşam düzeylerinin yükseltilmesi-
ne yönelik olarak alınan tüm yasal,  yönetsel, teknik, 
sosyal ve ekonomik önlemlerdir.

Sağlıklı Bir Çevrede Yaşama Hakkı: Temiz hava, ye-
terli ve temiz su, daha çok yeşil alan, temiz ve çağdaş 
kentler, yaşam alanları, sağlıklı, kaliteli altyapı hizmetle-
rinin sağlanması, üretimin çevreye olan zararlarının ön-
lenmesi ve savurganlığa karşı alınan tüm önlemlerdir.

Günümüzde tüketici sorunlarının çok boyutlu ve kap-
samlı olduğu bir gerçektir. Bu sorunların çözümü, ülke-
lerin toplumsal ve demokratik gelişmişlik düzeyine bağlı 
olarak değişiklik gösterir. İşte tam bu noktada Tüketici 
Haklarının yaşama geçirilerek Tüketicinin Korunması ve 
etkin bir Tüketici Hareketinin sağlanmasıyla tüketicileri-
mizin bilinçlenmesi büyük önem kazanmaktadır.

Tüm dünyada yaşanan süreç göstermiştir ki, tüketici-
nin korunması ve tüketici haklarının yaşama geçirilebil-
mesi, tüketicinin bilinçlenerek güçlü bir örgütlenme ile 
sosyoekonomik tüm alanlarda sesini ve ağırlığını du-
yurması ile olasıdır.

Türkiye Tüketici Haklarının Neresinde?
Anayasamızın 172. maddesinde, “Devlet tüketicileri 
koruyucu ve aydınlatıcı tedbirleri alır; tüketicile-
rin kendilerini koruyucu girişimlerini teşvik eder” 
denilmektedir. Bu maddede devletin tüketiciyi direkt 
koruması yerine bu yolda “tedbirleri almak” ve tü-
keticilerin  “kendilerini koruyucu girişimleri teşvik 
etmek”  yoluyla ‘bilinçlenme’ ve dolayısıyla bunun 
en etkili yolu olan ‘örgütlenme’ öngörülmektedir. Bu 
maddenin gerekçesinde ise “… Tüketicinin korun-
ması, her şeyden önce, tüketicilerde tüketici bi-
lincinin oluşması ile mümkündür…” denilmektedir.

Oysa ülkemizde son zamanlarda AB süreci doğrul-
tusunda,  yapılandırılan, başta Tüketicinin Korunması 
Hakkındaki Kanun olmak üzere, geçekleştirilen bazı 
hukuksal düzenlemeler ve tüketici haklarını ilgilendiren 
60’ın üzerindeki yasa ve diğer mevzuat “tüketicinin 
irade ve temsiliyetinin yeterince sağlanmaması” ne-
deniyle yetersiz kalmakta, tüketicinin örgütlenmesi ise 
bu alanda bir yasal düzenleme olmadığı için yeterince 
sağlanamamaktadır. Ancak bilinmektedir ki; bugün, 
tüketici hakları başta AB ülkeleri olmak üzere çağdaş, 



demokratik ülkelerde tüketicilerin yoğun 
olarak temsil edildiği, yönetime direkt et-
kin olabilen üst düzey organizasyonlarla 
ve/veya başbakanlık, bakanlık düzeyinde 
teşkilatlanmalarla korunmaktadır. Bizde ise 
sosyoekonomik yaşamın tümünü ve toplu-
mun tüm bireylerini ilgilendiren çeşitlilikteki 
bu alan ülkemizde sadece bir bakanlığın 
(Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) bir genel 
müdürlüğü ile yürütülmeye çalışılmaktadır.

Bunlara koşut olarak, özellikle kamusal 
alanda tüketicilerin evrensel bir hakkı olan 
tüketici temsiliyeti hemen hemen hiç sağ-
lanmamakta; hizmet üreten bakanlıklar, 
belediyeler gibi kamu hizmeti veren ku-
rumlarda tüketici seksiyonları hemen hiç 
bulunmamakta ya da yeterince etkin kılın-
mamaktadırlar.

Bugün ülkemizde tüketicinin korunabilmesi 
ve tüketici haklarının sağlanabilmesi ve bu 
konuda en önemli koşul olan tüketicinin bi-
linçlenmesi ve örgütlenmesi, genel olarak 
az sayıda derneğin “tamamen özveriye 
dayalı” çalışmalarıyla gerçekleştirilmeye 
çalışılmaktadır. 

Oysa tüm çağdaşlarımızda olduğu gibi, gü-
nümüz Türkiye’sinde de tüketici haklarının 
ülkede yaygınlaştırılması ve hakim kılınması 
için bağımsız ve etkili bir tüketici hareketi 
yaratılması gerekir. Bunun için ise  “tüke-
timden gelen gücün”  mutlaka devreye 
sokulması ve “haklarını bilen, arayan, 
savunan, bilinçli bir tüketici kitlesi 
oluşturulması” şarttır. 

Son  olarak;
Milattan önceki uygarlıklara kadar uzanan 
standardizasyon ve kalite çalışmaları hep 
tüketiciyi koruyucu bir işlevi öngörmüştür. 
O zamanlar farkına varılmasa bile bugün 
ulaşılan aşamada bir taraftan tüketiciler 
binlerce mal ve hizmetin yer aldığı küresel 
pazarda “kaliteliyi” seçip gereksinim ve 
beklentilerinin en uygun şekilde tatminini 
amaçlarken; diğer yandan firmalar da tü-
ketici odağından hareketle, “kaliteliyi” su-
nup, verimli bir üretimle rekabet edebilmeyi 
amaçlamak durumundadırlar.  

Günümüzün katılımcı standardizasyon 
ve yeni kalite anlayışının, kısaca Tüketici 
Mutluluğu’nu sağlama yönünde gelişmesi, 
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aynı zamanda firmaların da verimliğinin; rekabette ön 

tutabilmelerinin en önemli unsurlarından olduğu ka-

bul edilmektedir.

Diğer yandan güçlü bir tüketici hareketinin sağlanma-

sının, ekonomik, sosyal, eğitim-kültür, çevre, ulaşım, 

enflasyon, pahalılık gibi birçok toplumsal sorunlar ile 

tüketici sorununun çözümüne katkısı yadsınamaz. 

Eğer bugün ülke olarak “kalkınma/gelişme” yo-
lunda yükselen adımlar atmak istiyorsak, sos-
yo-ekonomik alanda tüketici haklarına uygun 
bir yönetim ve üretim anlayışını hakim kılmalı ve 
bilinçli, organize bir tüketici hareketi seferber-
liğini başlatmakta ise hiç duraksamamalıyız… 
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Çevremizde çok sayıda bilgi var. Internetin ve dolayısı 
ile dijital yaşam tarzının gelişmesiyle birlikte bilgi, daha 
hızlı ve daha rahat bir şekilde ulaşılabilir hale geldi. 
Avantajlı bir durum olarak kaliteli bilginin yanı sıra deza-
vantajlı bir durum olarak kalitesiz bilgi sayısı da arttı. Bu 
yeni durum “bilgiye ulaşmanın” değil, “bilgiyi yönetme-
nin” ön plana çıktığını gösteriyor. 

Bilgi yönetim süreci nedir? 

Bilgi yönetim sürecini, verinin derleneceği ortamların 
saptanması, bu ortamların hazırlanması, verinin bu 
ortamlardan toplanarak teknolojik ortamlara, buralar-
da belli algoritmalarla işlenmesi-değerlendirilmesi ve 
ortaya karar alma sürecinde kullanılan bilginin çıkması 
şeklinde özetlemekte fayda var. 

Benzer bir bakış açısıyla, bankaya ait bir ATM maki-
nesinin sokağın köşesine kurulma kararından aynı 
ATM’i kullanan banka müşterisine sunulan kredi teklifi-
nin kabul edilmesine kadar yürütülmüş olan sürece de 
başarılı bir bilgi yönetim süreci diyebiliriz. Bu süreçte 
bilgi toplama (ve hizmet sunma) platformunun (ATM) 
kurulacağı lokasyon doğru saptanmış, sistem çalışır 
halde tutulmuş, bu sistem aracılığı ile iletişime geçilen 
müşteriye (hesap hareketleri izlenmiş ve krediye ihtiyacı 
olduğu varsayımı geliştirilerek) kredi teklifi sunulmuş ve 
kabul ettirilmiştir. Doğru ortamlar, doğru veriler, doğru 
karar verme algoritmaları, zamanında hareket ve ba-
şarı… 

Peki bilgiyi yönetme sürecinde nelere dikkat etmeliyiz? 
Bu sorunun yanıtını da genel olarak vermeye çalışalım:

- Bilgiyi toplamak için gereken masraflardan kaçın-
mayın. Bugünkü rekabetin tanımı, küçük bir bilgi 

kırıntısını bile kimse görmeden keşfetmek ve kimse 
bilmeden işlemektir. Aynı değeri rakipleriniz de an-
ladığı zaman, çok geç kalmışsınız demektir. Bu ne-
denle güncel teknolojiyi takip edip, uzman desteğini 
de alarak, ancak bilgi sistemlerinin işleyiş dinamiğini 
kesinlikle anlayarak hareket edin. 

- Herşey teknoloji olmayabiliyor. Mevcut iş zekâsı 
sistemleri, henüz insan beyninin yerine geçmiş de-
ğil. Sektörel detaylarda taleplerinize yanıt vereme-
yen standard sistemler yerine, programlanabilir ve 
esnek bilgi sistemleri geliştirin. Standard sistemler 
oluşturmanın avantajı endüstriyel operasyonun hızlı 
yürümesidir, ancak standard olmayan kuruma özgü 
sistemlerin avantajı ise kimsenin bilmediği stratejik 
rekabet parametrelerine sahip olmaktır.  

- Bilgi yönetimi kurum dışında olduğu kadar kurum 
içinde de hassas bir odak noktası olabilir. Bilgiye sa-
hip olan ve paylaşmak istemeyen yönetici ve çalışan-
lara hazır olun. Kurum içi organizasyon ve hiyerarşiyi, 
kurumsal bilgi yönetimiyle ilişkilendirerek oluşturun. 
Tedarikçi ve stratejik ortaklarla da aynı sorunları ya-
şayabileceğinizi düşünerek paydaş yönetiminde de 
aynı noktalara dikkat edin. 

- Şirket içi iş süreçleri ve bilgi süreçlerini (bilgi haritaları-
bilgi depoları) detaylı bir şekilde tanımlayın. Bu ortamı 
iş akış ve doküman yönetim sistemleriyle pekiştirin. 
Süreç kontrolunda otomasyona geçtikçe kontrolü-
nüz artacaktır. Yine de yeterli olduğunuzu düşünme-
yin, sürekli gelişim (kaizen) sistemlerini kullanarak bil-
gi yönetim süreçlerinizi belli periyodlarla kontrol edin 
ve geliştirin. 
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